
Een veilige thuis in een welvarend Kuurne 

Op zondag 14 oktober zal uw stem het beleid van Kuurne bepalen.  
N-VA Kuurne gaat voluit voor een veilige thuis in een welvarend Kuurne.
 
Met 2 schepenen, 4 gemeenteraadsleden en 2 OCMW-raadsleden hadden  
we de voorbije 6 jaar een stevige, actieve inbreng in het bestuur.  
We luisterden naar de noden van de mensen en hebben een ambiteus maar 
realiseerbaar, haalbaar en betaalbaar programma voor de volgende 6 jaar.
 
De verandering is duidelijk merkbaar. Kuurne leeft meer dan ooit. Maar de 
maatschappij evolueert en er  
is dus nog werk te doen.  
N-VA wil verder de welvaart  
van Kuurne verzekeren.  
Met uw steun worden  
onze toekomstplan- 
nen voor Kuurne  
werkelijkheid.
 
Ons programma  
vindt u uitgebreid  
op onze website  
www.n-va.be/kuurne

KUURNE

Op 14 oktober vinden er naast 
gemeenteraadsverkiezingen 
ook provinciale verkiezingen 
plaats. Als kandidaat voor de 
provincieraad wil ik onze ploeg 
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!

Lander
Dewaele
 
9de plaats
Provincieraad
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Een warme en zorgzame gemeente
‘Een warme gemeenschap, een plek voor iedereen’

 
‘Een sterk sociaal weefsel is de basis van een gelukkige maatschappij!’  

‘Armoede bestrijd je door mensen effectief te helpen, dat laatste moet  
steeds het uitgangspunt zijn’ 

N-VA pakt armoede op een structurele manier aan door:
 • Sterk in te zetten op de activering van OCMW-cliënten en het verkleinen van hun  
  afstand tot de arbeidsmarkt. Een job biedt nog altijd de beste garantie tegen armoede.
 • Bijzondere aandacht te hebben voor gezinnen in armoede. 
 • Te zorgen dat mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben en waarop ze recht hebben.
 • Een beleid te volgen waarbij we inzetten op armoedepreventie en ondersteuning via materiële hulp. 
 • Mensen aan te moedigen en te ondersteunen om actief te participeren tijdens evenementen,  
  te proeven van sport en cultuur, deel te nemen aan straat- en schoolfeesten.
 • De toegang tot verse voeding te vergroten door het principe van sociale kruidenier te introduceren.
 • Het project ‘Brede scholen’ voort te zetten. Dit is een samenwerkingsproject waarbij het  
  Sociaal Huis samen met een ouder-brugfiguur en de scholen extra kansen geeft aan onze kinderen.

‘Onze Kuurnse ouderen: oud misschien maar zeker niet “out”’ 
 

N-VA gaat voor een warme en zorgzame gemeente door: 
 
 • Het volledige zorgaanbod duidelijk kenbaar te maken voor iedereen.
 • De verdere en intensievere uitbouw van een Kuurns zorgnetwerk, waar iedereen kan steunen op  
  directe netwerken via gezin, buurt of straatcomité.
 • Actief aandacht te besteden aan de vereenzaming van onze ouderen.
 • (kinder)Armoede en gezinsarmoede te blijven aanpakken: de ouder-brugfiguur behouden om in nauw 
  contact te treden met kinderen en hun ouders. Zo kan er gerichter begeleid worden naar werk of de best  
  passende ondersteuning.

Veilig thuis in een welvarend Kuurne

‘Daarom kies ik voor N-VA’
Daphne Carpels



Een veilige gemeente
 

‘In onze kernen, aan schoolomgevingen en in woonwijken moet meer  
gecontroleerd worden op snelheid!’

N-VA wil een verkeersveilige gemeente door:
 • Het zware verkeer uit woonwijken en centrum te bannen.
 • Camera’s met nummerplaatherkenning te plaatsen om de overdreven snelheid aan te pakken met een  
  gepaste handhaving.
 • De gevaarlijke kruispunten aan te pakken: Kruiske.
 • Het aantal fietssuggestiestroken uit te breiden.
 • Te zorgen voor een veilige schoolomgeving.
 • Schoolstraten in te voeren waar het kan. 
 • In de centrumstraten extra plaatsen voor kortparkeren te voorzien.
 • De parkeerterreinen Damier en Vlaskouter duidelijker aan te duiden bij het binnenrijden van de gemeente.
 • Voldoende fietsstallingen te voorzien, ook aangepast aan de elektrische fiets.
 • Veilige voetpaden en vlotte verbindingen via wandelwegen te voorzien.

‘Overlast, vandalisme en criminaliteit worden niet 
getolereerd maar krachtdadig aangepakt!’ 

 
N-VA wil een veilige gemeente door:
 
 • Camera’s met nummerplaatherkenning te installeren om de  
  veiligheid te vergroten en overlast, vandalisme en criminaliteit te verminderen.
 • Onze wijkagenten sterk aanwezig te laten zijn in de gemeente als eerste  
  aanspreekpunt van onze inwoners.
 • Het doven van de openbare verlichting te herbekijken.
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‘Daarom kies ik voor N-VA’
Jacques Vandenbroucke

Verkeersveiligheid is onze prioriteit. We blijven investeren in een veilige infrastructuur. 
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Integratie en inburgering zijn belangrijk
‘Eén onthaalloket voor alle diensten, nuttig voor iedereen en vooral voor nieuwkomers’

N-VA wil dat nieuwkomers de lokale eigenheid en cultuur omarmen 
en ermee vertrouwd geraken. We bevorderen respect maar mogen dit 
ook afdwingen.

 • Integratie is voor N-VA een kwestie van kansen krijgen maar  
  vooral van kansen grijpen en verantwoordelijkheid opnemen.
 • N-VA verwacht van nieuwkomers dat ze zich engageren om  
  Nederlands te leren en door te stromen naar de arbeidsmarkt. 
 • N-VA wil extra kansen bieden aan nieuwkomers om  
  actief deel te nemen aan het sociale leven.

 

Een aangename gemeente om in te wonen
Levenslang kwaliteitsvol wonen voor iedereen 

‘Een betaalbaar, divers en sociaal woonaanbod!’ 
‘Een kwaliteitsvolle en gezonde woning zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn.’

We doen dit door:

 • Verder te werken met de renovatiecoach die informeert en tips geeft voor een duurzame  
  en betaalbare renovatie.
 • Een label van kwaliteitsvolle woning toe te kennen en in te zetten op meer woningen  
  met een kwaliteitslabel.
 • Het realiseren van betaalbaar wonen in 
  een aangename woonomgeving.
 • Meer groen met rustbanken in het 
  straatbeeld, in wijken en buurten. 
 • Te investeren in recreatiemogelijkheden 
  voor jong en oud. 
 • Een voldoende aanbod van kwalitatieve 
  woningen via de sociale 
  huisvestingsmaatschappij te voorzien.



Een rijk verenigingsleven
Vrije tijd en verenigingsleven dragen bij tot gemeenschapsvorming 

‘We wensen een eenvoudig, transparant subsidiebeleid met zo weinig mogelijk administratie.’

‘We geven jongeren kansen om te participeren in het beleid en 
zich in te zetten voor onze gemeente.’

We doen dit door: 
       •   Na te gaan hoe we jongeren een kleinere fuifzaal kunnen laten gebruiken.
 • De jeugdhuizen en jeugdbewegingen verder te ondersteunen.
 • Kansen te bieden om creatieve initiatieven te realiseren. 
 • Een praatcafé te organiseren en meer kansen tot participatie te bieden.

               ‘Ouder worden doe je in je Kuurnse thuis.’ 

We doen dit door:
 • De activiteiten en het zorgaanbod in het Lokaal Dienstencentrum  
  uit te breiden en bekend te maken voor alle Kuurnenaren.
 • De ouderenverenigingen actief te ondersteunen.
 • Het algemene sport- en cultuurbeleid af te stemmen op de actieve  
  ouderen en waar nodig te voorzien, via het dienstencentrum, voor  
  de minder actieve en/of minder mobiele ouderen. 

‘We pakken het te kort aan sportvloer aan en investeren in een nieuwe sporthal!’

‘De terreinen rond de renbaan benutten we maximaal om onze Kuurnenaren veilig  
en gezond te laten sporten!’

We doen dit door:
 • De nieuwe sportzaal van de nieuwe school naschools, in het weekend en tijdens vakanties te laten  
  gebruiken door sportverenigingen.
 • De renbaan multifunctioneel te gebruiken voor de paardensport: drafrennen, jumping,  
  manege ‘De Schure’ en tegelijk ook kansen te bieden aan andere sporten.
 • Te investeren in de aanleg van een Finse looppiste met outdoorfitnesstoetsellen  
  in een groen kader op de terreinen van de renbaan.

‘We willen een gevarieerd cultuurprogramma voor  
iedereen toegankelijk.’

We doen dit door:
 • Actief kansen te bieden aan onze Kuurnse verenigingen. 
 • Een gevarieerd cultuuraanbod voor jong en oud,  
  op maat van Kuurne met focus op kwaliteit.
 • Ontplooiingskansen voor muziek, woord en beeld te garanderen.
 • Te voorzien in repetitieruimte voor verenigingen.
 • Een permanente beschikbaarheid van de kiosk het hele jaar.
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‘Daarom kies ik voor N-VA’
Marjolijn Desmet - KSA 



Goed onderwijs en kinderopvang 
‘We investeren in onze kinderen, onze toekomst  
en bouwen een nieuwe multi-inzetbare school met sportzaal.

‘Kwaliteitsvolle en flexibele kinderopvang, rekeninghoudend  
met de noden van de ouders.’ ‘Talenten laten ontdekken.’

We doen dit door:

 • Te investeren in een nieuw schoolgebouw met sportzaal voor  
  de Boudewijnschool, Wijzer en Pienter. De sporthal kan buiten de  
  schooluren gebruikt worden door de sportverenigingen.
 • Actief alle kinderen van elke Kuurnse school extra kansen te bieden door in te zetten op de kennis van  
  het Nederlands door een leesjuf aan te stellen voor leespromotie en leerlingen in contact te brengen  
  met techniek en wetenschap.
 • Flexibele kinderopvang te organiseren vlakbij de school, aangepast aan de noden van de ouders in  
  samenwerking met alle scholen.
 • Kinderopvanginitiatieven (0 j – 3j) te ondersteunen door vormingen en bijeenkomsten te organiseren.
 • Te zorgen voor een passend cultuuraanbod voor alle kinderen.
 • Te blijven inzetten op creativiteit: muziek, woord en beeld.

Lokale economie
‘Een ambtenaar voor ondernemers en handelaars zorgt voor een betere coördinatie.’

N-VA wil een ondernemersvriendelijke gemeente door:

 • Bij de centrumvernieuwing extra aandacht te besteden aan een vlotte bereikbaarheid van de winkels,  
  voldoende kortparkeerplaatsen en een aangename en groenere uitstraling.
 • Te blijven investeren in de ontwikkeling van ons bedrijvenpark.
 • Een ambtenaar voor lokale economie aan te stellen, die zorgt voor een vlotte communicatie,  
  duidelijke informatie en coördinatie.
 • De troeven van Kuurne te promoten in  
  samenwerking met de lokale horeca.  
  Het fietstoerisme en vaartoerisme bloeit  
  en daarop willen we volop inspelen.
 • Het jobaanbod kenbaar te maken voor 
  werkzoekenden en indien nodig te 
  koppelen aan opleidingstrajecten 
  gesteund door het Sociaal Huis.
 • Het merk ‘Kuurne’ te promoten.
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‘Daarom kies ik voor N-VA’
Fabian Eggermont - kapper 



Een beter leefmilieu voor een gezonde toekomst 
           ‘De gemeente geeft het voorbeeld! Zwerfvuil pakken we consequent aan!’

‘N-VA wil een groene en duurzame gemeente.’

N-VA wil een beter leefmilieu door:

 • Samen te werken met andere gemeenten om betalend afval aan correcte  
  tarieven te kunnen deponeren.
 • Vuilnisbakken met sorteermogelijkheden in de openbare ruimte te plaatsen.
 • In te zetten op maximaal behoud en verdere uitbreiding van  
  het groengebied aan de Leieboorden.
 • Verder werk te maken van sensibilisering om nog meer te sorteren.
 • Peukentegels te plaatsen.
 • Sluikstorten streng aan te pakken.

Het bestuur
‘N-VA Kuurne verhoogt de belastingen niet. Een duidelijk engagement aan de Kuurnenaar.’

‘De integratie van OCMW-diensten in de gemeentelijke diensten zorgt voor een slanker 
overheidsapparaat, wat financiële winsten moet opleveren.’

N-VA wil een verantwoord en zorgvuldig bestuur door :

 • De gemeentebelastingen – personenbelastingen noch opcentiemen – niet te verhogen.
 • Het gemeentelijke patrimonium kritisch te bekijken en eventueel te verkopen  
  wat we niet meer echt nodig hebben.
 • De dagelijkse werkingskosten goed beheren en investeren volgens de noden in de verschillende domeinen. 
 • Door een kerkenplan op te maken in samenwerking met de verschillende partners.
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‘Daarom kies ik voor N-VA’
Eric Lemey - ex-schepen NV-A 

‘Daarom kies ik voor N-VA’
Stefaan Vandeghinste 

warme bakker op rust
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