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 De N-VA investeert in Sint-Katrien. Buurthuis ’t Senter 
kreeg onlangs ook een AED-toestel. (Op de foto: Filip 
Vanhauwaert en Eric Lemey.)

Kuurne investeert in Sente

Onze gemeente vergeet niet om te 
investeren in Sint-Katrien, ook wel Sente 
genoemd. Sente ligt op de grens met Heule 
en Lendelede. In het verleden werd al 
sterk geïnvesteerd in buurthuis ’t Senter,  
waar tal van verenigingen hun activiteiten 
organiseren. In februari werd het 
buurthuis nu ook uitgerust met een AED- 
of hartmassagetoestel. Dertien cursisten 
kregen uitleg van de plaatselijke afdeling 
van het Rode Kruis over hoe ze het toestel 

kunnen hanteren in nood. Vorig jaar kreeg 
buurtcentrum ‘t Senter 35 000 bezoekers 
over de vloer, waardoor de aankoop 
van een AED-toestel een waardevolle 
investering is.

Het marktplein van Sente ligt volledig op 
grondgebied van onze gemeente. Kuurne 
investeert fors in de heraanleg van de 
parking rond de kerk. De parking is 
onpraktisch ingericht en is dringend aan 
vernieuwing toe. 
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N-VA Kuurne komt 
naar u toe 

In 2012 trokken we met een 
ambitieus project naar u. Onder de 
noemer ‘de kracht van Verandering’ 
wisten we met een stevige N-VA-
lijst veel kiezers te overtuigen. 
Samen met onze coalitiepartners 
gingen we geen enkele uitdaging uit 
de weg. Onze twee schepenen, vier 
gemeenteraadsleden, twee OCMW-
raadsleden en bestuursleden zetten 
zich dan ook dagelijks voor u in.

Samen investeerden we de 
voorbije jaren al in onderwijs 
(kleuteronderwijs De Wijzer, 
techniekwagen voor al onze 
Kuurnse scholen, extra 
taallessen), sociale zaken 
(nieuw lokaal dienstencentrum, 
oudernamiddagen), veiligheid (zone 
30, camera’s, nieuwe voetpaden), 
verenigingen (heem Sint-Pieter, 
kleedkamer sportpark, subsidie 
buurt- en straatcomités), groen 
(vlaspark) en buurten (heraanleg 
Sente).

Bovendien hebben we een 
financieel gezonde gemeente 
en konden we blijven investeren 
zonder de belastingen te verhogen.

Maar we horen ook graag van u 
wat beter kan in Kuurne. Daarom 
komen wij naar u toe om te 
luisteren wat u vindt van ons beleid.

Filip Vanhauwaert
Afdelingsvoorzitter

Doel van de herinrichting is:
1. Veiligheid van de zwakke weggebruiker verbeteren. 
2. Een veilige schoolomgeving voor onze kinderen aanleggen.
3. Duidelijke afspraken over parkeren.

Hoe pakken we dit aan? 
1. Voetpad aanleggen. 
2. Dwarse parkeerplaatsen met eventueel circulatielus in één rijrichting.
3. Eén duidelijke in- en uitrit voor de parking, bewust verder weg van kruispunt.

N-VA Kuurne komt naar u toe! 
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Shop&Go parkeerplaatsen voor onze handelaars

Johan Bossuyt, schepen van Ondernemen: “Met de 
fietspaden, fietssuggestiestroken en de invoering 
van de zone 30 hebben we de veiligheid van de 
fietsers sterk verbeterd.” Niet alleen honderden 
kinderen en jongeren kunnen nu veilig naar school, 
maar alle fietsers zijn veilig. Bij deze veranderde 
verkeersstroom besteedden we bijzondere aandacht 
aan onze handelaars. We keken voor een uitbreiding 
van het aantal parkeerplaatsen. 

Voor de winkelaars in Kuurne behouden we het 
gratis parkeren. Een duidelijke troef. Je hoeft alleen 
maar jouw blauwe kaart te zetten. “Maar vooral de 
‘Shop&Go” parkeerplaatsen zorgen ervoor dat er 
voldoende vrije parkeerplaatsen zijn in de nabijheid 
van de winkels zodat je snel een boodschap kan 
doen”, aldus Johan. 

Tekort kinderopvangplaatsen weggewerkt
Nicole Piepers, voorzitter van de adviesraad voor kinderopvang, is blij dat het tekort aan kinderopvangplaatsen in Kuurne is 
weggewerkt. “De wijze waarop we de verschillende kinderopvanginitiatieven ondersteunen heeft daar vooral voor gezorgd.”De 
gemeente begeleidt ‘opvangmama’s’ bij problemen en we organiseren gezamenlijke opleidingen zoals een voordracht over gezonde 
voeding, opvoedingstips of vorige maand een opleiding waarbij 18 zelfstandige ophaalouders een cursus blussen hebben gevolgd. 
“Deze ondersteuning komt zowel de opvangouders, de kindjes als de ouders ten goede. 

Opvangouders samenbrengen in een aangename bijeenkomst om ervaringen uit te wisselen, elkaar beter te leren kennen en samen 
te werken. Iedereen is er graag bij”, besluit Nicole.

JOHAN BOSSUYT
schepen
johan.bossuyt@n-va.be

BRAM DELOOF
schepen
bram.deloof@n-va.be

JEROEN DUJARDIN
gemeenteraadslid
jeroen.dujardin@n-va.be

CHARLOTTE DEBEUF
gemeenteraadslid
charlotte.debeuf@n-va.be

 Johan Bossuyt, schepen van Ondernemen

Wie informatie over kinderopvangplaatsen zoekt kan terecht opwww.kinderopvangwijzer.be/meldpunt/Kuurne.
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Receptenboekje 1-2-3 euro
‘Gezond eten hoeft niet duur te zijn’

Bestuur investeert in milieu en groen

Kuurne is een milieubewuste gemeente. De meerderheid 
heeft aandacht voor milieu en groene zones. Groene 
zones worden aangelegd waar mogelijk. Zo komt er een 
prachtig vlaspark aan de Leieboorden dat aanleunt bij 
het centrum van Kuurne. 

Sociaal Huis Kuurne stapt mee in het project ‘aan tafel in 1-2-3 euro’. 
OCMW-voorzitter Bram Deloof: “Voor dit project werken we samen 
met Colruyt om gevarieerde en gezonde maaltijden op tafel te tove-
ren. Deze directe maatregel is heel doeltreffend en bewees zijn succes 
in de regio. 

“Aan tafel in 1-2-3 euro is een budgetvriendelijk receptenboekje van 
Colruyt. Het verschijnt om de 14 dagen en bevat zes lekkere, gemak-
kelijke en kindvriendelijke recepten.” Elk recept geldt voor drie ruime 
porties en kost gegarandeerd niet meer dan 1, 2 of 3 euro per portie. 

Meer info nodig? bram.deloof@n-va.be.

CHARLOTTE DEBEUF
gemeenteraadslid
charlotte.debeuf@n-va.be

ERIC LEMEY
gemeenteraadslid
eric.lemey@n-va.be

LANDER DEWAELE
gemeenteraadslid
lander.dewaele@n-va.be

KIRSTEN COUCKE
OCMW-raadslid
kirsten.coucke@n-va.be

ANNY VERGOTE
OCMW-raadslid
anny.vergote@n-va.be

Ook de bloemen- en vlindertuin is in de eindfase. Het 
is een rustpunt en prachtig stukje natuur aan onze 
bibliotheek, dicht bij verschillende scholen en vlak naast 
het rusthuis. In de tuin (die de eerste is in de regio) staat 
een bijenhotel.

Meer en meer inwoners hebben een 
elektrische fiets of auto. Wist u dat u 
deze kunt opladen op het marktplein van 
Kuurne? Als u na een fietstocht nog eens 
iets wil gaan drinken bij een van onze lokale 
horecazaken kan u uw fiets of auto opladen 
aan een van de oplaadpalen.

Meer en meer inwoners hebben een 

Weetje: Het belang van bijen is immens. Niet alleen voor het ecosysteem, maar ook voor de economie. Uit recent onderzoek blijkt dat 52 % van de dagelijkse producten in onze supermarkten zou verdwijnen als er geen of on-voldoende bijen zouden zijn.



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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