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Veilig thuis in een welvarend Kuurne

Goesting in Kuurne!
De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober naderen snel. Uw stem zal het beleid van Kuurne bepalen. 
Met de N-VA gaat Kuurne een nog mooiere toekomst tegemoet.

Ons N-VA-team is er volledig klaar voor. 
Met tien ervaren kandidaten en dertien 
nieuwe gezichten bieden we u een goede 
mix van ervaring en aanstormend talent. 
23 sterk geëngageerde Kuurnenaren uit 
verschillende beroepen, verenigingen 
en wijken, willen zich dolgraag inzetten 
om het wonen, werken en leven in onze 
gemeente nog aangenamer en veiliger te 
maken. 

Met twee schepenen, vier gemeenteraads-
leden en twee OCMW-raadsleden hadden 
we de voorbije jaren een actieve inbreng 
in het gemeentebestuur. De Verandering 

is merkbaar. Kuurne is er sterk op vooruit-
gegaan en leeft meer dan ooit. 

Maar de maatschappij blijft evolueren en 
er is dus nog werk te doen. De N-VA  
wil verder bouwen en van Kuurne een  
topgemeente maken: goed voor een  
snel veranderende toekomst, beter  
voor de vele uitdagingen, best voor  
de Kuurnenaren.

De voorbije periode hebben we aan-
dachtig geluisterd naar de noden van 
inwoners – jong en ouder –, verenigingen 
en ondernemers. Het was bijzonder  

leerrijk en inspirerend. Vanuit die 
informatie stelden onze kandidaten, 
bestuursleden en sympathisanten samen 
ons programma op. Een realistische kijk, 
met oog voor uitvoerbaarheid en betaal-
baarheid, mocht daarbij niet ontbreken. 
Het resultaat van die inspanning – onze 
speerpunten – stellen we binnenkort aan 
u voor. 

Met uw steun worden onze toekomst-
plannen voor Kuurne werkelijkheid. 
N-VA Kuurne gaat voluit voor alle 
inwoners, voor een veilige thuis in een 
welvarend Kuurne.

N-VA Kuurne gaat voluit 
voor een veilige thuis in 
een welvarend Kuurne.
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Uw kandidaten
BOSSUYT
Johan
61
Schepen, 
pedagogisch adviseur

1

MEYHUI
Carla
46
Zelfstandig 
thuisverpleegster

2

DELOOF
Bram
37
OCMW-voorzitter, 
schepen, program 
manager Esterline

3

DUJARDIN
Jeroen
42
Nationaal afdelings-
verantwoordelijke N-VA

4

COUCKE
Kirsten
52
Leerkracht secundair 
onderwijs technische 
vakken

5

DEWAELE
Lander
33
Bachelor 
autotechnologie

6

HEYLEN
James
61
Zelfstandig 
parkethandelaar

7

VERGOTE
Anny
70
Gepensioneerd

8

HUYGHE
Inge
44
Management assistant 
farmaceutisch labo 
Universiteit Gent

9

DEMA
Milion
26
HR consultant

10

EGGERMONT
Sharon
31
Financieel 
verantwoordelijke

11

DE BLOCK
Christ
53
Zelfstandig juwelier

12

MEYFROIDT
Guido
65
Gepensioneerd 
effectenmakelaar

13

VAN DEN HOEVEN
Carl
45
International sales 
manager

14

VANDOOREN
Fanny
45
Kinderverzorgster

15

HOLVOET
Heidi
49
Bediende, kinderjuf

16

BOSSUYT
Sofie
35
Lesgever Woord, 
artistieke projectenmaker

17

VERSTRAETE
Stijn
40
Evenementencoach

18

SCHRIJVERS
Bianca
44
Grafisch adviseur

19

CLAUS
Jean-Marie
64
Gepensioneerd 
ambtenaar ministerie 
van Defensie

20

PIEPERS
Anja
45
Metaalarbeidster

21

VANHAUWAERT
Filip
58
Bediende

22

PIEPERS
Nicole
69
Gepensioneerd 
onderwijzeres

23
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Meer weten over het programma en de kandidaten? 
n-va.be/kuurne

Een sterke ploeg voor Kuurne

1. BOSSUYT Johan

2. MEYHUI Carla

3. DELOOF Bram

4. DUJARDIN Jeroen

5. COUCKE Kirsten

6. DEWAELE Lander

7. HEYLEN James

8. VERGOTE Anny

9. HUYGHE Inge

10. DEMA Milion

11. EGGERMONT Sharon

12. DE BLOCK Christ

13. MEYFROIDT Guido

14. VAN DEN HOEVEN Carl

15. VANDOOREN Fanny

16. HOLVOET Heidi

17. BOSSUYT Sofie

18. VERSTRAETE Stijn

19. SCHRIJVERS Bianca

20. CLAUS Jean-Marie

21. PIEPERS Anja

22. VANHAUWAERT Filip

23. PIEPERS Nicole

Beste Kuurnenaar,
Als lijsttrekker ben ik bijzonder fier op het team waarmee N-VA 
Kuurne naar de verkiezingen trekt. Een gemotiveerde ploeg vol 
goesting om zich in te zetten voor Kuurne en voor u. Samen gaan we 
voor een veilige thuis in een welvarend Kuurne.  

Een veilige thuis geven we u door tal van initiatieven: de school- 
omgeving overal verkeersveilig maken, kiezen voor fietsroutes, 
zwaar verkeer maximaal bannen uit het centrum en uit woonwijken, 
camera’s plaatsen om criminaliteit, verkeersovertredingen en  
sluikstorten tegen te gaan, en wijkagenten inzetten die in nauw  
contact staan met de burgers.

We maken Kuurne ook welvarend, met een realistisch financieel  
beleid en efficiënte gemeentediensten in functie van de Kuurnenaren. 
We investeren in onderwijs en sportinfrastructuur, in cultuur voor 
alle Kuurnenaren, in ons rijk verenigingsleven, voor jong en oud. De 
N-VA gaat voor een sterk sociaal beleid in een warme gemeente. 

Als ondernemersvriendelijke gemeente willen we nog verder groeien. 
De kansen in ons bedrijvenpark worden benut. De centrum- 
vernieuwing gaat verder en zorgt voor een aantrekkelijke uitstraling. 
Uitgangspunten daarbij zijn een vlotte bereikbaarheid van onze 
handelszaken en voldoende parkeerruimte in een aangenaam en 
groener kader.

We houden van Kuurne en we houden van de waarden en normen 
die onze eigenheid uitmaken. Daarom pleiten we voor een beleid 
van rechten en plichten, van verantwoordelijkheid krijgen en die  
ook opnemen.

Met uw steun en stem gaat N-VA Kuurne voor een veilige thuis in 
een welvarend Kuurne.

Johan Bossuyt  
lijsttrekker



Veilig thuis in een welvarend 
West-Vlaanderen

 1

 2

 3

 5

 4

“ Zolang de provincies bestaan, 
gaan we voor een efficiënt 
en transparant bestuur.
Kristof Pillaert 
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in 
West-Vlaanderen in goede banen.

De N-VA heeft het provinciebestuur verder afgeslankt. 
Dankzij die besparing moeten de provinciebelastingen 
dalen.

Het netwerk van West-Vlaamse fietssnelwegen 
moet uitgebreid worden. We pakken de 
ontbrekende schakels aan.

We houden het graag droog. De N-VA wil dat er 
bufferbekkens komen in overstromingsgevoelige 
gebieden.

West-Vlaanderen moet meer inzetten op 
het verduurzamen, het moderniseren en het 
aanleggen van bedrijventerreinen. Want nieuwe 
jobs houden de West-Vlamingen in onze provincie.

Wij houden ontzettend veel van West-Vlaanderen. Onze 
provincie moet veilig blijven. Daarom pakken we samen 
met de N-VA-ministers in Brussel het probleem van 
transmigranten op snelwegparkings en in onze havens aan.

1.  Kristof Pillaert 
 Hooglede

2.  Sigrid Vandenbulcke 
 Menen

3.  Johan De Poorter 
 Meulebeke

4.  Jan Declercq 
 Kortrijk

5.  Stevie Rinnaert 
 Roeselare

6.  Sofie Vermeulen 
 Zwevegem

7.  Gert-Jan Hovaere 
 Moorslede

8.  Carla Adams 
 Harelbeke

9.  Lander Dewaele 
 Kuurne

10.  Hilde Van Huylenbrouck 
 Ardooie

11.  Els De Gussem 
 Staden

12.  Hannelore Carlu 
 Wevelgem

13.  Rik Buyse 
 Wielsbeke

14.  Els De Rammelaere 
 Tielt

15.  Koenraad Degroote 
 Dentergem

16.  Kurt Himpe 
 Izegem


