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Kuurne

Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieverkiezingen 14 oktober 2012

V.U. Jeroen Dujardin
Steenovenstraat 72
8520 Kuurne

De verandering begint in Kuurne

Lander Dewaele
12 plaats
Provincieraadsverkiezingen
de

EN WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR!
Voor het eerst neemt N-VA Kuurne met een aparte lijst deel aan de verkiezingen. Dit doen we
met heel veel overtuiging en inzet. We zijn fier u onze sterke ploeg te kunnen voorstellen. Een
team gemotiveerde Kuurnenaren dat zich krachtig wil inzetten om met uw steun de verandering
te realiseren. Met deze kandidaten kunnen we het verschil maken.
Onze doelstelling is duidelijk. We willen meebesturen. Onze overtuiging halen we uit de talrijke
positieve berichten die we nu al ontvangen van Kuurnenaren die geloven in N-VA. Maar niet alleen de
mensen maken het verschil, ook het sterke programma.
Versterken
N-VA wenst extra kansen te geven aan de versteviging van het sociaal weefsel via het rijke
verenigingsleven en wijk- en straatcomités. Zij vormen het hart van de gemeenschap. We pleiten voor
een dorpskernversterking en het stimuleren van creativiteit, innovatie en ondernemerschap.
We wensen een ondernemersvriendelijk beleid uit te bouwen.
VERZEKEREN
N-VA gaat voor aangenaam, veilig en betaalbaar wonen. We kiezen voor een globaal mobiliteitsplan om de veiligheid en de drukte beter aan te pakken. We willen initiatieven nemen om sport en
cultuur extra kansen te bieden.

Op 14 oktober vinden er naast gemeenteraadsverkiezingen ook provinciale verkiezingen plaats.
Als kandidaat voor de provincieraad wil ik samen
met onze ploeg de N-VA ook daar stevig op de
kaart zetten. Het grootste deel van de inkomsten
van de provincie komt uit belastingen, uit geld
dat u en ik betalen. Als de gemeenten en de
Vlaamse overheid in tijden van crisis moeten
besparen, dan doet de provincie dat best ook.
Er kan op provinciaal niveau op heel wat vlakken
worden bezuinigd en efficiënter worden gewerkt.
De provincie moet niet langer actief zijn waar
Vlaanderen of onze steden en gemeenten zelf
al engagement nemen, maar moet zich weer op
haar kerntaken richten. Om dat alles te realiseren
hebben we van de kiezer een krachtig mandaat
nodig. Daar wil ik met uw steun voor gaan!

kuurne.n-va.be

VOORUITZIEN
N-VA wenst een efficiënt en krachtig bestuur. We opteren voor een haalbaar toekomstplan ten
dienste van de inwoners. Hierbij schenken we volop aandacht aan inspraak en opteren voor een
duidelijke communicatie.
Met deze kandidaten gaan we ervoor.
Johan Bossuyt, lijsttrekker

Johan Bossuyt
Lijsttrekker N-VA Kuurne

01. Johan
Bossuyt
55 jaar
Pedagogisch
adviseur

05. Charlotte
Debeuf
28 jaar
HR business partner

09. Jean-Marie
Claus
58 jaar
Werkt op Ministerie
van Defensie

12. Lander
Dewaele
28 jaar
Onderhoudstechnicus

16. Wouter
Baert
47 jaar
Vertegenwoordiger

20. Stijn
Verstraete
34 jaar
Evenementencoach

Wilt u meer info
over één van ons:
Surf naar kuurne.n-va.be

kuurne.n-va.be

02. Nicole
Piepers
63 jaar
Leerkracht op
pensioen

06. Kirsten
Coucke
46 jaar
Lerares

Betaalbaar, veilig en aangenaam
wonen in Kuurne:
Daar gaan wij voor!

13. Kjell
Vanhoucke
30 jaar
IT Support

17. Annemie
Bourgeois
51 jaar
Regentes

21. Anja
Piepers
39 jaar
Arbeider

03. Bram
Deloof
31 jaar
Kaderlid

07. Tom
Schietgat
36 jaar
Bediende

10. Bruno
Vanwonterghem
45 jaar
Site manager

14. Lien
Carlier
24 jaar
Bediende personeelsdienst

18 Micheline
Vercruysse
58 jaar
Bediende

22. Tony
Lecoutre
38 jaar
Schooldirecteur

04. Jeroen
Dujardin

2
2
36 jaar

Provinciaal afdelingsverantwoordelijke N-VA

08. Anny
Vergote
64 jaar
Kok

xx.

Lijst
kandidaten
Lijst nr.

11. Silvie

Vannieuwenhuyse

xx.

33 jaar

Werkvloerbegeleidster
kinderopvang

15.
xx.xx.

Maureen
Vanderbeken

56 jaar
Verzorgende

xx.

19. Myriam
Muylaert
43 jaar

Ondersteunend personeelslid in lagere school

23. Eric
xx.
Lemey

xx.

67 jaar
Schepen

xx.

xx.
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BOSSUYT Johan
PIEPERS Nicole
DELOOF Bram
DUJARDIN Jeroen
DEBEUF Charlotte
COUCKE Kirsten
SCHIETGAT Tom
VERGOTE Anny
CLAUS Jean-Marie
VANWONTERGHEM Bruno
VANNIEUWENHUYSE Silvie
DEWAELE Lander
VANHOUCKE Kjell
CARLIER Lien
VANDERBEKEN Maureen
BAERT Wouter
BOURGEOIS Annemie
VERCRUYSSE Micheline
MUYLAERT Myriam
VERSTRAETE Stijn
PIEPERS Anja
LECOUTRE Tony
LEMEY Eric

Kiezen voor verandering.
Provincieraad

District KORTRIJK

Ook in de West-Vlaamse
provincieraad.

1

HERMAN Peter - Kortrijk

2

VANDENBULCKE Sigrid - Menen

3

VERBEKE Marianne - Waregem

4

ROLLEZ Johan - Zwevegem

5

ADAMS Carla - Harelbeke

6

MADDENS Gerald - Kortrijk

7

DE CONINCK Ruddy - Anzegem (Ingooigem)

De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober
wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken. Laat de
Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op de N-VA. Want zo
begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.

8

MESPREUVE Sophie - Deerlijk

In West-Vlaanderen gaan we voluit voor:

9

VANHAVERBEKE Ginette - Wevelgem

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efﬁciënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.

10

VANDENBERGHE Koenraad - Waregem

11

VERMEULEN Sofie - Zwevegem

12

DEWAELE Lander - Kuurne

13

OSTIJN Marijke - Harelbeke

14

DEVLAMINCK Youri - Anzegem (Vichte)

15

DENECKER Mietje - Kortrijk

16

VERMEERSCH Pedro - Menen

17

DEGROOTE Koenraad - Dentergem

Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit voor de
werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven niet langer
bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al actief zijn. De
N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo kunnen ook de
provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.

2. Toerisme: ontspannen en ondernemen
Krachtig de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog voorbereiden en de West-Vlaamse
toeristische troeven promoten.
3. Ruimtelijke ordening: functies verzoenen
Een goed evenwicht vinden tussen open ruimte en natuur, woonzones, bedrijventerreinen
en landbouwgebied.
4. Economie: van zeehaven tot KMO
Economische streekontwikkeling ondersteunen. Met veel aandacht voor onze
West-Vlaamse KMO’s.
5. Landbouw: duurzame toekomst bieden
Kiezen voor een duurzame landbouw, in harmonie met toerisme en recreatie. Stimuleren
van de aquacultuur om onze visserij toekomst te geven.

“De N-VA kiest voor verandering.
In uw gemeente, maar ook in uw
provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.
Geef deze N-VA-kandidaten
op 14 oktober uw stem.”

Peter Herman
Lijsttrekker

Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be.
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

