
N-VA Kuurne kiest nieuw bestuur 
Op 11 maart kozen onze leden een nieuwe voorzitter, ondervoorzitter en bestuursleden. Dat gebeurt om de drie jaar. De nieuwe 
voorzitter is Johan Bossuyt, de ondervoorzitter is Guido Meyfroidt. Het enthousiasme om de uitdagingen aan te pakken is 
groot: een sterk N-VA-team verder uitbouwen, de verkiezingen van 2024 voorbereiden en samenwerken aan een krachtig beleid 
dat goed is voor de Kuurnenaren. Hartelijk dank ook aan onze ex-voorzitter Filip Vanhauwaert en ex-ondervoorzitter Wilfried 
Dujardin. Met hun jarenlange inzet en inspanningen droegen ze meer dan hun steentje bij aan onze afdelingswerking. Beide 
heren blijven wel actief als bestuurslid binnen N-VA Kuurne.

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Oostende 
Spektakelzaal KV Oostende

23
JUN

Oudenaarde 
Salons Mantovani

15
SEP

www.n-va.be/agenda

Beste inwoner
Als nieuwe voorzitter wil ik samen met onze N-VA-ploeg verder 
werk maken van de opvolging van de realisaties van het sterke 
beleidsplan dat we mee uitwerkten: de centrumvernieuwing, de 
kersverse school met sporthal, de nieuwe kinderopvang … Het 
coronavirus had een grote impact op onze samenleving. Intussen 
keren we stap voor stap terug naar ons ‘gewone’ dagelijks leven. 
Daar keken we met z’n allen reikhalzend naar uit. Het belang van 
sociale contacten werd meer dan ooit duidelijk. Ook de gevolgen 
van de oorlog in Oekraïne op de energieprijzen voelen we allemaal. 
De opvang van de duizenden vluchtelingen is een hele uitdaging, 

ook in Kuurne. Daarnaast moeten we krachtig verder werken aan 
wat goed is voor Kuurne. We willen luisteren naar de noden van de 
Kuurnenaren en daarvoor passende initiatieven nemen.

Met de N-VA gaan we voor een sterk 
Kuurne en een sterk Vlaanderen!

Johan Bossuyt
Voorzitter

Van links naar rechts: Gilles Deschepper, Stijn Verstraete, Jeroen Dujardin, Bart Vroman, Carla Meyhui, Johan Bossuyt, 
James Heylen, Anny Vergote, Kirsten Coucke, Guido Meyfroidt, Carl Van Den Hoeven en Bram Deloof.
Niet op de foto: Gerda Declercq, Wilfried Dujardin en Filip Vanhauwaert.
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Ouderbrugfi guur 2.0
Het ‘ouderbrugfiguur’-project is een sociale dienstverlening in alle basis-
scholen in Kuurne. Omwille van de toenemende vraag, zullen we voortaan 
twee trajecten op maat uitwerken. Gezinnen die het moeilijk hebben, hetzij 
financieel of op het vlak van huisvesting of ontspanning, worden begeleid 
door ouderbrugfiguren Marlies en Isabelle. Investeren in het halen van sociale 
doelstellingen, is investeren in begeleiding! Kuurne zet zo haar ambities als 
sociale en warme gemeente kracht bij.

Schepen Bram Deloof en BCSD-lid Kirsten Coucke 

Beleving, service en klantenbinding:
drie troeven van de Kuurnse handelaar
Het Kuurnse gemeentebestuur ondersteunt ondernemerschap: we willen nieuwe handelaars aantrekken, pop-ups 
promoten en de leegstand in onze handelskernen aanpakken. Bovenal moet de Kuurnenaar zijn/haar ondernemers 
opnieuw kennen. Dat wordt de inzet van de komende drie jaar lokaal economisch beleid in onze gemeente.

Bram Deloof, schepen van Lokale Economie 
en Ondernemen: “De trein van de e-com-
merce stopt niet. Het wordt zaak het juiste 
moment af te wachten en er als onderne-
mer op te stappen en de voordelen mee te 
pikken. Toch wordt niet alles digitaal. En 
daar zet hem nu juist de meerwaarde van 
een Kuurnse zelfstandige. De beleving in de 
winkel, de op maat uitgewerkte service en 
de klantenbinding vind je niet zomaar via 
internet, maar wel ter plaatse in de winkels 
van onze handelaars. Het lokaal bestuur gaat 
ondernemers samenbrengen om ervaringen 
te delen en samen de volgende stappen te 
zetten richting één gemeenschappelijk doel: 
Kuurne levendig maken dankzij een onder-
nemingsvriendelijk klimaat.”

Blijf ook tijdens de werken winkelen in Kuurne-centrum!

Uiteraard wordt dat voor de handelaars in het centrum van onze gemeente geen gemakkelijke opdracht. Het komende anderhalf jaar 
zullen de werken een ingrijpende impact hebben op hun handelsactiviteiten. Het gloednieuwe centrum zal nadien echter een boost geven 
op het vlak van beleving en service! Van aan de boorden van de Leie, over de markt en tramstatie, via de groene as aan parking 
Vlaskouter tot een vernieuwde groene/belevingszone aan site hypodroom … Kuurne zal een ware facelift 
ondergaan. Dat biedt heel wat opportuniteiten voor verschillende soorten handelaars en ondernemers. Blijf tijdens 
de werken dus gerust winkelen in het centrum, met de wagen, te voet of met de fi ets. Onze handelaars zullen u 
dankbaar zijn!

Schepen van Lokale Economie Bram Deloof
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Criminaliteitscijfers in Kuurne blijven dalen
De criminele feiten in onze gemeente 
daalden vorig jaar met maar liefst 12 
procent. Daarmee bereiken we het laagste 
peil sinds 2017.

In 2021 woedde het coronavirus nog hevig. 
Er waren strenge veiligheidsmaatregelen 
van kracht en er was amper sprake van 
een uitgangsleven. Na de aangekondigde 
versoepelingen volgden al snel weer heel 
wat beperkingen. Dat verklaart alvast een 
deel van de daling van de criminaliteitscijfers. 
Maar ook de inzet van extra agenten op het 
terrein en het korter op de bal spelen om 
criminele feiten aan te pakken, bewijzen 
hun nut. De extra sensibilisering voor de 
gevaren van cybercriminaliteit (via valse 
e-mails en sms’en) zorgt er bovendien voor 
dat criminelen minder makkelijk hun slag 
kunnen slaan.

We blijven ons verder inzetten voor een veilig Kuurne met extra aandacht voor:

• Interfamiliaal geweld en geweld tegen hulpverleners & veiligheidsdiensten
• Cybercriminaliteit
• Inbraken in bestelwagens
• Diefstallen van (elektrische) fi etsen en steps

Vlaanderen heeft u nodig
Vlaanderen is van u. Uw land, uw welvaart, uw toekomst. U bepaalt wat ermee 
gebeurt. Dat is uw recht als Vlaming. De N-VA zal altijd op de barricaden staan 
om uw stem te laten meetellen. En met hoe meer we zijn, hoe luider onze 
stem zal klinken. Daarvoor rekenen we ook op u. Wilt u uw toekomst in eigen 
handen nemen? Wilt u dat uw stem meetelt? Gelooft u dat dat alleen kan in 
een autonoom Vlaanderen? Dan hoort u bij de N-VA.

Word lid van de N-VA
Samen met de 40.000 overige N-VA’ers gaan we voor een vrij Vlaanderen. 
Zodat dit onwerkbare land de Vlamingen nooit meer als een verwaarloosbare 
minderheid terzijde kan schuiven.

Bedankt 
aan alle 

zorgverleners! Carla Meyhui, gemeenteraadslid voor de N-VA: 
“Tijdens ‘de Week van de Zorg’ zette N-VA Kuurne 
dit jaar onze apothekers, huisdokters en thuis-
verplegers in de kijker. We bedankten hen met 
gelukskoekjes voor hun fantastische inzet tijdens 
de afgelopen coronaperiode. Vanop de eerste lijn 
hebben zij, samen met nog vele anderen, bergen 
werk verricht om ons door deze crisis te loodsen.”

Geluk kan je vermenigvuldigen 
door het te delen!

www.n-va.be/kuurne
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