
Wat we zeker weten, is wat 
geschied is

Het coronavirus is taaier dan velen 
dachten. Ondertussen zitten we midden 
de vierde golf en is het duidelijk dat zelfs 
de experten er soms naast zaten. De 
pandemie heeft heel wat gevolgen. Zo is 
ons dagelijks leven duurder geworden. 
Ook hier lopen de meningen van de 
experten uiteen: sommigen stellen dat 
dat tijdelijk is, anderen beweren dat we 
met zijn allen zullen verarmen. 

Eén ding is zeker: we moeten positief 
blijven, maar ons ook bewust zijn van 
de moeilijke tijden. ‘Wat we wel zeker 
weten, is wat geschied is’, zo leerde 
wijlen meester Lietaert mij. Mensen 
van mijn generatie herinneren zich de 
moeilijke jaren 80. Toch kenden we ook 
toen mooie momenten.

Koppige Kuurnse ezels
Kortom, we hebben al wel vaker voor 
hete vuren gestaan in onze Vlaamse 
geschiedenis. We zijn er als volk alleen 
maar sterker en beter door geworden. 
Als Vlaamse koppige Kuurnse ezels zul-
len we er samen alles aan doen om ook 
hier beter van te worden, als mens en als 
samenleving.

Graag wens ik jullie nu alvast prettige 
en fi jne eindejaarsfeesten. Wij van N-VA 
Kuurne zullen er verder alles aan doen 
om binnen onze mogelijkheden verder de 
Kuurnse samenleving beter te maken.

Filip Vanhauwaert
Voorzitter 
N-VA Kuurne

Nieuwe gemeenteschool met sporthal 
in groene omgeving
De gemeentescholen Pienter en Wijzer worden samengebracht op één nieuwe loca-
tie, aan de renbaan in de Kattestraat. Daar verrijst een nieuwe school mét sporthal, 
in een groene en veilige omgeving. Ook verenigingen zullen terecht kunnen in de 
nieuwe sporthal.

Johan Bossuyt, N-VA-schepen van Ruim-
telijke ordening: "De gemeentescholen 
Pienter en Wijzer zijn momenteel geves-
tigd op twee verschillende locaties, in 
oude (container)gebouwen. We investe-
ren in een gloednieuwe school met grote 
sporthal. Die komt op de steentjespar-
king aan de renbaan in de Kattestraat. 
De school ligt zo in een toekomstige 
groene en veilige omgeving. Hiermee 
realiseren we een van onze prioriteiten 
uit ons verkiezingsprogramma."

Sporthal ook voor verenigingen
“Het gemeentebestuur maakte een dui-
delijke keuze voor de toekomst door 
te investeren in onze jeugd via onderwijs 
en sport. We bouwen een school voor 120 
kleuters en 180 leerlingen. De sporthal 
zal ook na schooltijd worden gebruikt 
door verschillende sportverenigingen”, 
vervolgt Johan. 

Er wordt rekening gehouden met de 
strenge normen op gebied van energie, 
licht en geluid. De lokalen zijn aange-
past aan het leerproject van het team en 
voorzien van de noodzakelijke digitale 
leermiddelen. Er volgt nog een grondige 
mobiliteitsstudie om de schoolomgeving 
veilig en bereikbaar te maken.

vervolgt Johan. 
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Buddy’s ondersteunen kwetsbare inwoners
Kuurne start met een buddywerking, waarbij vrijwilligers 
kwetsbare inwoners ondersteunen en begeleiden, vooral wat 
betre�  hun � nanciële situatie. 

Kwetsbare mensen raken sneller geïsoleerd. Contact met 
anderen is daardoor niet evident, zeker al niet met professio-
nele hulpverleners. Buddywerking helpt kwetsbare mensen om 
opnieuw vertrouwen te krijgen en zich weer open te stellen voor 
de wereld rondom. 

De vrijwilligers creëren orde in de vele facturen, geven aan wat 
best eerst betaald wordt en begeleiden de mensen in het kluwen 
van de soms zeer complexe administratie. In die situaties waar 
extra hulp nodig is, springt de sociale dienst bij. Door het werk 
van de buddy’s zit er al heel wat structuur in de hulpvragen en 
kunnen de mensen sneller en accurater geholpen worden. 

Buddy worden, iets voor jou? Neem dan zeker contact op met het Sociaal Huis via sociaalhuis@kuurne.be. 

Buddy’s helpen kwetsbare mensen 
om opnieuw vertrouwen te krijgen.

Bouwmaatschappij realiseert 14 nieuwe sociale huurwoningen
In de Kasteelstraat en Nieuwenhuyse kwamen er 14 nieuwe 
duurzame sociale woningen bij. Jeroen Dujardin (bestuurder 
Eigen Gift Eigen Hulp): ”Het gaat over nieuwbouwwoningen 
die voldoen aan de hedendaagse kwaliteitsnormen. 10 wonin-
gen maken deel uit van het renovatieproject in de Kasteelwijk. 
Daarenboven werden vier nieuwbouwwoningen door Eigen Gift 
Eigen Hulp aangekocht in de Kattestraat. De nieuwe woningen 

laten toe om een vlotte verhuizing te garanderen in het kader 
van een volgende renovatiefase in de Kasteelwijk. In deze tweede 
fase worden 13 woningen gesloopt en worden er 22 nieuwe 
entiteiten gerealiseerd tegen 2023. De huurders van de 13 te 
slopen woningen verhuizen in het najaar naar de 14 nieuwbouw-
woningen. Betaalbaar en kwalitatief wonen: daar gaan we voor.”

Jeroen Dujardin (bestuurder 
Eigen Gift Eigen Hulp): “De 14 
nieuwe woningen garanderen 
een vlotte verhuizing van de 
bewoners van de Kasteelwijk, 
waar we grondig gaan renoveren.”

kuurne@n-va.be
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Sociale kruidenier De Brug
Op donderdag 16 september opende in Kuurne de sociale 
kruidenier De Brug haar deuren. Sinds 2001 werkt het Sociaal 
Huis Kuurne samen met vzw De Brug om voedselpakketten in 
Kuurne te verdelen.  De Brug helpt mensen die moeite hebben 
om dagelijks verse voeding te kopen. Het uitdelen van voedsel-
pakketten is echter niet meer van deze tijd. Daarom kiezen we 
voor het concept van een sociale kruidenier, waarbij mensen 
zelf kunnen kiezen wat ze kopen. 

Gezonde voeding en toegankelijkheid zijn twee kernprincipes 
in de sociale kruidenier De Brug. Samen met onze partners 
FoodAct13 en de voedselbank vergroten we vooral het voedings-
aanbod verse groenten, fruit, vlees, vis en zuivelproducten.  De 
sociale kruidenier wordt een echte belevingswinkel. 

Extra punten voor gezonde voeding
De producten in de winkel worden verrekend via een vooraf 
bepaald puntensysteem. Door gezonde voeding laag in punten te 
schalen, motiveren we de mensen om extra punten te besteden 
aan gezonde voeding. Mensen met vragen mogen altijd langsko-
men in het sociaal huis. Een maatschappelijk werker zal kijken 
waarop u recht heeft. Ook de openingsmomenten zijn ruimer: 

naast de woensdagvoormiddag, is de sociale kruidenier ook 
open op donderdagnamiddag tot 18.30 uur.

Vrijwilligers
Belangrijk bij de werking van de sociale kruidenier zijn de 
vrijwilligers. Via het vrijwilligersplatform Give-a-day kon het 
project alvast nieuwe vrijwilligers aanzetten om hun schouders 
onder dit zeer mooi en waardevol project te zetten.

Nieuw verblijf voor buitenschoolse 
kinderopvang De Kangoeroe
Voortre� elijk nieuws voor de kinderopvang van VZW De Kangoeroe: na 21 jaar 
krijgt de opvang een nieuw onderkomen.

De huidige kinderopvang is ge-
huisvest in de oude conciërgewo-
ning in het sportpark. Dat gebouw 
was duidelijk aan vervanging toe. 
Mede dankzij de inzet van onze 
N-VA-mandatarissen heeft het 
gemeentebestuur beslist om in een 
nieuw verblijf te voorzien. 

"We blijven in het sportpark om-
wille van de unieke locatie in het 
midden van deze groene recreatieve omgeving. De nieuwe kinderopvang komt op 
de plaats waar nu de twee omnisportveldjes zijn (naast de tennisvelden). De nieuwe 
unit wordt een aangenaam en 
fraai verblijf, aangepast aan alle 
hedendaagse noden om kwalita-
tieve opvang te garanderen", zegt 
schepen van Kinderopvang Johan 
Bossuyt.

De Kangoeroe is open op woens-
dagnamiddag, op lokale vakantie-
dagen en in de schoolvakanties. 
De opvang is voor kinderen van 
2,5 jaar tot 12 jaar.

Schepen Bram Deloof met voorzitter De 
Brug Nicole Piepers.

UITGESTELD! 

Ook wij zijn bezorgd over uw gezond-

heid. We hebben daarom beslist dat 

het nieuwjaarsontbijt ons ‘Paasontbijt’ 

zal worden. 

Daarom nodigen we iedereen uit op 

zondag 10 april 2022 voor ons eerste 

‘Paasontbijt’.

www.n-va.be/kuurne
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.

014229


