Jaargang 5 • Nr. 1 • februari 2013

KUURNE
Bestuursverkiezing en
nieuwjaarsreceptie
De tijd is weer
aangebroken om een
nieuw lokaal bestuur te
kiezen. Deze verkiezing
maart
vindt plaats voor de
2013
nieuwjaarsreceptie van
N-VA Kuurne in de SintPieterszaal op vrijdag 8 maart 2013.

N-VA VOERT VERANDERING DOOR IN KUURNE
Beste inwoners van
Kuurne,

VRIJDAG

8

V.U.: Jeroen Dujardin - Steenovenstraat 72 - 8520 Kuurne - kuurne@n-va.be

Om 20 uur
verwelkomen
wij Peter De
Roover
(erevoorzitter
van de Vlaamse
Volksbeweging).
Hij geeft een
kritische kijk op
de hedendaagse
politieke situatie
in ons land. Een echte aanrader!
De toegang is gratis, ook voor niet-leden.
Iedereen van harte welkom!
Peter De Roover is politiek secretaris van
de Vlaamse Volksbeweging. Van opleiding
is hij econoom. Hij begon zijn carrière in de
VuJo en bij de Volksunie. Die partij verliet
hij in 1988, toen er van de derde
staatshervorming niets in huis kwam.
Samen met Jan Jambon (huidig
fractieleider van de N-VA in de Kamer)
stapte hij over naar de VVB met als leuze:
Onze toekomst in Europa, Vlaanderen
onafhankelijk. In 1989 werd hij algemeen
voorzitter van de VVB. In 2007 werd hij
opnieuw verkozen tot algemeen secretaris,
samen met Eric Defoort als voorzitter.
Af en toe levert Peter de Roover een
bijdrage als opinieschrijver in de kranten
De Standaard en De Morgen.

www.n-va.be/kuurne

In de eerste plaats wil
ik jullie in naam van
N-VA Kuurne een
grandioos en gezond
2013 wensen, met veel
gelukkige momenten in
de bijzonderste en
charmantste gemeente
van Vlaanderen.
In oktober vorig jaar
N-VA Kuurne bouwt vanuit de meerderheid aan een Kuurne
trokken we met N-VA
met het gezin als kern van de gemeenschap.
Kuurne voor de eerste
maal zelfstandig en onder de eigen partijnaam naar de Kuurnse kiezer onder
de slogan ‘de kracht van verandering’. Met een sterk, gemotiveerd en
fantastisch team voerden wij een campagne waarbij we de straat op gingen en
luisterden naar wat de inwoners van Kuurne te zeggen hadden. Toen al kregen
wij keer op keer bij de mensen te horen dat Kuurne aan verandering toe was en
dat de N-VA op hun steun kon rekenen.

N-VA STAPT IN AMBITIEUZE COALITIE
Op 14 oktober koos Kuurne dan ook voor die verandering. U zorgde ervoor dat
de N-VA zich lokaal kon verankeren met maar liefst 20 procent van de
stemmen. Zo werden wij de sterkst stijgende partij binnen onze gemeente. Voor
de provincieraadsverkiezingen werd de N-VA zelfs de grootste partij in Kuurne.
We konden daarna al snel een akkoord maken met CD&V en sp.a-Groen.
Samen zijn we ambitieus en
willen wij werken aan een
Kuurne waar het goed is om te
wonen, te werken en te leven.
We willen ons programma,
met het gezin als kern van de
gemeenschap, realiseren. Onze
focus is gericht op de toekomst
en niet op het verleden.
Ook in de OCMW-raad zet
de N-VA zich zes jaar lang in voor u.

Lees verder op pagina 2
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N-VA sterk vertegenwoordigd in schepencollege, gemeente- en
Johan Bossuyt

Jeroen Dujardin

Eerste schepen
Schepen van Onderwijs en
Kinderopvang, Werk en
Ondernemen, Feestelijkheden

Gemeenteraadslid
Fractieleider van de N-VA in de
gemeenteraad
Lid van de politieraad
Voorzitter N-VA Kuurne

Weidenstraat 109 - 8520 Kuurne
johan.bossuyt @kuurne.be
Johan is gehuwd met Paulette Van Wonterghem. Hij is
vader van Sofie en Mathieu en pappie van Kamiel. In het
dagelijkse leven is hij pedagogisch adviseur, wat hem
uiteraard de geschikte persoon maakt voor zijn functie als
schepen van Onderwijs. Zijn hobby’s zijn atletiek, film,
‘UIT’ in Kuurne en culinair genieten.

Steenovenstraat 72 - 8520 Kuurne
jeroen.dujardin@n-va.be
Jeroen woont samen met Silvie Vannieuwenhuyse en met
de kinderen Anouk, Luca, Luna en Josse. Bij de N-VA
werkt hij als afdelingsverantwoordelijke voor de
provincie West-Vlaanderen. Hij is ook kookouder bij de
Chiro en medewerker aan het kunstenfestival Can’Art.
Jeroen houdt van muziek en verzamelt vinylplaten.

Bram Deloof

Lander Dewaele

OCMW-voorzitter
Schepen van Volksgezondheid,
Ouderen, Welzijn en Integratie

Gemeenteraadslid
Harelbeeksestraat 70 - 8520 Kuurne
lander.dewaele@n-va.be

Bavikhoofsestraat 52 - 8520 Kuurne
bram.deloof@sociaalhuiskuurne.be
Bram is gehuwd met Ellen Lowagie en is vader van Vic en
Fien. Hij is program manager. In de politiek heeft hij al
heel wat ervaring met sociale zaken via het Sociaal Huis.
Hij wil die in zijn huidige bevoegdheden verder
uitbouwen ten dienste van alle Kuurnenaren. Zijn hobby
is fietsen bij de WTC O’Dorney. Hij houdt spreekuur in
het Sociaal Huis elke vrijdag van 16 tot 17.30 uur.

Lander is bachelor in de
autotechnologie en studeert nog wiskunde en fysica voor
een bachelor secundair onderwijs. Als jong gemeenteraadslid wil hij zich vooral concentreren op het thema
jeugd. Ook mobiliteit, sport, onderwijs en internationale
samenwerking vindt hij belangrijke werkpunten. Verder
wil hij zich toeleggen op de belangen van de
deelgemeente Sente (Sint-Katrien), op milieu, energie,
technische dienst en ICT. In de eerste plaats wil Lander
een aanspreekpunt zijn voor verenigingen en individuele
personen. Dat kan via een directe vraag of via zijn
e-mailadres. Zijn hobby's zijn volksdansen en minivoetbal.

N-VA voert verandering door in Kuurne (vervolg)
Met vijf gemeenteraadsleden vormen wij een sterke
fractie in deze gemeenteraad. Het is een goede mix van
jong talent (Charlotte Debeuf en Lander Dewaele) en
massa’s ervaring. Zo was Eric Lemey jarenlang onze trots
en rots in de branding binnen het schepencollege. Ik wil
hier dan ook expliciet Eric bedanken voor het vele werk
dat hij als schepen voor de N-VA (en vroeger de
Volksunie) heeft verricht, ook in moeilijke periodes.
Johan Bossuyt en Bram Deloof worden onze twee
schepenen. Johan neemt onderwijs, kinderopvang, lokale
economie, werk en feestelijkheden voor zijn rekening.

kuurne@n-va.be

Bram wordt als OCMW-voorzitter toegevoegd aan het
schepencollege en neemt er de bevoegdheden sociaal
beleid, senioren en inburgering bij. Johan en Bram zijn
twee zeer gedreven schepenen, net zoals An, Francis,
Frans, Jan en burgemeester Francis, van wie ik weet dat
zij vooruit willen met onze dierbare gemeente Kuurne.

OCMW-raad
Eric Lemey
Gemeenteraadslid
Vertegenwoordiger van de
gemeente in de intercommunale
Leiedal
Sint-Katrienplein 3 - 8520 Kuurne
eric.lemey@n-va.be
Eric was in de vorige legislaturen schepen van
Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu, Landbouw,
Arbeidsveiligheid en Energie. Daarnaast was hij actief als
vertegenwoordiger van de gemeente in de
intercommunales Leiedal en Imog. Tegenwoordig
bekleedt Eric nog een aantal andere functies buiten de
politiek. Hij is voorzitter van de Katholieke Raad
Basisonderwijs Heule en van de Gemeenschap Katholiek
Basisonderwijs Heule-Kuurne. Hij is eveneens lid van het
zangkoor Sint-Cecilia Sente, van de Orde van de Ezel, van
de Landelijke Gilden Sente en van de Volkstuinen Carpe
Diem.

Charlotte houdt van koken en uitjes met vrienden en
familie. Als ceremoniemeester organiseert ze graag
evenementen en leidt ze die in goede banen.

Nicole Piepers
OCMW-raadslid
Sint-Michielsweg 75 - 8520 Kuurne
nicole.piepers@n-va.be

Nicole is gehuwd met Robert Hugelier, moeder van Nele,
Lien en Maarten en oma van Fiene, Wout, Stach, Wannes
en Jorunn. Nicole is een ervaren rot in de politiek. Ze
bekleedt daarnaast nog heel wat functies, zoals: voorzitter
LOK, voorzitter GOSA, bestuurslid van de Gezinsbond en
voorzitter van vzw De Brug. Haar ervaring zal ze nuttig
kunnen inzetten tijdens deze legislatuur. Zij is actief lid
van het Sint-Pieterskoor en van de koninklijke harmonie
M&VL.

Charlotte Debeuf
Gemeenteraadslid
Koning Boudewijnstraat 91
8520 Kuurne
Charlotte.debeuf@n-va.be
Charlotte is gehuwd met Maarten Schietgat en is mama
van Renée (23 weken). Zij werkt als HR-professional bij
CSC Consulting in Brussel. Daarnaast geeft ze nog les bij
Syntra West. Vanuit haar passie voor personeelsbeleid wil
ze zich inzetten voor een degelijk werkgelegenheidsbeleid
dat een goed evenwicht tussen gezin en werk nastreeft.

In de OCMW-raad krijgt Bram Deloof als OCMWvoorzitter versterking van Nicole Piepers die met haar
ervaring als voorzitster van het OCMW Bram met woord
en daad kan bijstaan. Over drie jaar
krijgen we er met Anny Vergote nog
een derde raadslid bij, zodat we de
legislatuur zullen eindigen met drie
raadsleden in de OCMW-raad. Kirsten
Coucke zal in de loop van deze
legislatuur de fakkel overnemen van
Nicole Piepers.
De verandering is nu echt begonnen,
wij zijn er alvast klaar voor.

www.n-va.be/kuurne

JEROEN DUJARDIN
Voorzitter
N-VA Kuurne

N-VA is tweede grootste
partij in provincieraad
Met 200 151 stemmen, goed voor een score van
25,3 procent, haalt de N-VA 20
provincieraadszetels binnen in
West-Vlaanderen. Lander Dewaele behaalde
vanop de twaalfde plaats 2 017
voorkeurstemmen. Lander bedankt alle kiezers
die hem hebben gesteund.
Voor ons district Kortrijk zetelen de volgende
zes jaar vijf N-VA-raadsleden in de provincie:
Peter Herman, Sigrid Vandenbulcke,
Marianne Verbeke, Sophie Mespreuve
en Johan Rollez.

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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