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KUURNE
De verantwoordelijkheid
begint nu

TER GROENEN BOOMGAARD KRIJGT LOKAAL
DIENSTENCENTRUM

Al lijkt het ver weg, het is bijlange
nog niet zo lang geleden dat de kiezer
de kaarten voor de parlementen van
dit land heeft geschud. We konden
er niet naast kijken, onze partij kreeg
een groot mandaat van de kiezer.

De uitbouw van een lokaal dienstencentrum is één van de vijf prioriteiten
van het meerjarenplan van het Sociaal
Huis. Het is een absolute noodzaak
voor de snel verouderende Kuurnse
bevolking om een ankerplaats te hebben waar ze met hun vragen terecht
kunnen.

Ook Kuurne stemde massaal op de
N-VA. Met Bram Deloof hadden we
dan ook een sterke Kuurnse kandidaat op de Vlaamse lijst. Namens
onze afdeling en Bram zelf, wil ik al
onze kiezers van harte bedanken!

V.U.: Tony Lecoutre, Heilig Hartstraat 5, 8520 Kuurne

De verantwoordelijkheid begint nu.
Laat ons de juiste dingen goed doen.
Voor de N-VA is dat duidelijk: zorgen
dat het staatsapparaat minder kost
en dat de torenhoge schuldenberg nu
echt eens wordt afgebouwd. We mogen onze kinderen en kleinkinderen
niet opzadelen met deze lasten.
Ondertussen moeten we investeren
in mensen, zeker in het onderwijs.
Verschillende studies geven aan dat
het opleidingsniveau van de werkende bevolking sterk verbonden is met
economische groei. En economische
groei creëert (sociale) welvaart. De
toekomst begint nu.

Het centrum informeert, begeleidt in preventieve woningaanpassingen, versterkt
het sociale leven. Het is de bedoeling om
Het Sociaal Huis kreeg groen licht voor de
de mensen zo lang mogelijk in de beste
bouw van een lokaal dienstencentrum in de
omstandigheden thuis te laten wonen.
wijk Ter Groenen Boomgaard. - OCMWDaartoe is ondersteuning nodig. Alle
voorzitter Bram Deloof
Kuurnse bewoners kunnen er terecht,
oud of jong. Het versterkt het sociale
netwerk en zorgt ervoor dat mensen niet geïsoleerd geraken.
Zo’n dienstencentrum ondersteunt ook vrijwilligerswerk. Naast professionele thuiszorg wordt ook een beroep gedaan op vrijwilligers om de zorgbehoefte te dekken.
Het voormalige restaurant Ter Groenen Boomgaard was al eigendom van de sociale
bouwmaatschappij Eigen Gift, Eigen Hulp en werd verhuurd aan het OCMW.
Het OCMW koopt nu de gebouwen en zal er zijn extramurale diensten vestigen.
Volgens voorzitter Bram Deloof zouden de verbouwingswerken kunnen starten in
het voorjaar van 2015. Het pand zal grondig vernieuwd en aangepast worden voor
mensen in een rolstoel. Het project kan rekenen op een subsidie van 60 procent.

De Wijzer nu ook voor kleuters
Na 40 jaar discussie heeft onze huidige
beleidsploeg eindelijk de knoop doorgehakt: er is nu een kleuterklas in de
Boudewijnschool. Die heet voortaan ‘De
Wijzer’.

Tony Lecoutre
Voorzitter N-VA Kuurne

Schepen van Onderwijs Johan Bossuyt:
“Wij wilden het dossier niet langer laten
aanslepen. Uiteindelijk komen er op
korte termijn 600 nieuwe woningen met

www.n-va.be/kuurne

evenveel jonge
gezinnen in
de buurt van
De Wijzer. De
school sluiten
was dus geen
optie. Daardoor ook ontstaat er een
positieve evolutie in het leerlingenaantal,
voor de verschillende scholen van alle
netten in onze gemeente.”

Nicole Piepers geeft fakkel door aan Kirsten Coucke in OCMW-raad
Na 14 jaar stapt Nicole Piepers uit de OCMW-raad. Zoals eerder voorzien,
wordt zij opgevolgd door Kirsten Coucke.
Nicole: Na 14 jaar werd het tijd om de fakkel en al mijn ervaring door te
geven aan de jongere generatie. Tijdens die periode als mandataris ben ik vijf
jaar voorzitter geweest van het OCMW.

Wist je dat …
… onze zomerbarbecue een gigantisch succes was? Opnieuw konden we rekenen op een flink aantal vrienden en
sympathisanten op dit evenement, voornamelijk bedoeld
als blijk van dankbaarheid voor al wie zich tijdens de
laatste verkiezingen actief heeft ingezet.

Wij bedanken Nicole van harte voor haar jarenlange intense inzet en hopen dat wij nog lang op haar mogen rekenen.

Kirsten Coucke is moeder van drie kinderen en pleegdochtertje. Zij is leraar huishoudkunde
en techniek in de eerste graad van het middelbaar onderwijs. Ze gaf ook tien jaar les in
het volwassenenonderwijs en culturele organisaties. De politieke interesse heeft zij met de
paplepel meegekregen. Haar vader, Julius Coucke, was gedurende ontelbare jaren lid van het
partijbestuur, ook al ten tijde van de Volksunie. Hij zetelde in talloze raden en commissies
voor de partij.

Kuurne Feest!
Inzetten op een warme samenleving en ondersteuning van het verenigingsleven zijn twee speerpunten van ons
beleidsplan. Schepen van feestelijkheden Johan Bossuyt blikt tevreden terug op het succes van de vele initiatieven die wijk- en straatcomités namen: “Kuurne leeft dankzij de belangeloze inzet van de vele bestuursleden van
ons rijke verenigingsleven, de steun van het gemeentebestuur en de gemeentediensten.”
Kuurne Kermis blijft een hoogtepunt. De uitstekende samenwerking tussen de verschillende verenigingen (het
gemeentelijke feestcomité, het braderiecomité, de Orde van de Ezel, de joggingclub, het wielercomité) is de ideale
formule om een gevarieerd programma samen te stellen en met de Ezelsfeesten iedereen samen te brengen en te
feesten. Hartelijk dank!

Kuurne onderneemt
Schepen van Ondernemen en Werk Johan Bossuyt is heel tevreden dat de uitbreiding van het bedrijvenpark KortrijkNoord met ongeveer 20 hectare goedgekeurd is. Bedrijven melden zich nu al aan en willen uitbreiden of zich hier
komen vestigen. Dat zorgt voor extra jobs. “Ook de initiatieven die we nemen voor de verbetering van de mobiliteit
zullen worden gerealiseerd”, zegt Johan. Binnenkort brengt men de aangepaste signalisatie aan voor een betere bereikbaarheid. Dit moet het zware verkeer vlotter naar het bedrijvenpark sturen, zonder hinder voor de woonwijken.

kuurne@n-va.be

… reispassen in Kuurne 6 euro goedkoper zijn geworden?
… het gemeentehuis grondig zal worden gerenoveerd?
Het is de bedoeling dat de dienstverlening aan de inwoners toegankelijker en beter wordt via een interne reorganisatie en optimalisatie. Goed georganiseerde dienstverlening zal zeker de efficiëntie ten goede komen.

Zijn er opmerkelijke realisaties gebeurd tijdens die periode?
Nicole: Samen met mijn team stond ik aan de wieg van het Sociaal Huis.
We waren toen pioniers in Vlaanderen. Het Sociaal Huis is nu uitgegroeid
tot een echt dienstencentrum met de sociale dienst van de gemeente,
het loket tewerkstelling en sociale economie, het woonloket en de dienst
kinderopvang.”
Blijf je nog politiek actief?
Nicole: Ik ben blij dat ik mijn ervaring kan doorgeven aan een nieuwe generatie, maar ik blijf wel actief binnen het
Kuurnse N-VA-bestuur. Daarnaast wil ik mij verder inzetten in het lokale verenigingsleven. Ik ben nog voorzitter
van het Lokaal Overleg Kinderopvang, van de Grootouders en Seniorenactie, bestuurslid van de Gezinsbond en
voorzitter van vzw De Brug. Verder blijf ik actief lid van het Sint-Pieterskoor en van de koninklijke harmonie Moed
en Vlijt.

steuning aan het kunstenfestival Can’art goedgekeurd.
Ook met de samenwerking en ondersteuning van de
skatevereniging JanSan en met de beheersovereenkomst
met het Kuurnse muziekatelier werd ingestemd.

… onze N-VA-vertegenwoordigers in de Sportraad – JeanMarie Claus, Anja Piepers en Tom Schietgat – de impuls
hebben gegeven voor een extra sportkamp voor onze
jeugd? Daardoor kwam er een ruimer aanbod aan mogelijkheden. Zo werd ook extra kinderopvang voorzien ’s
morgens en ’s avonds, op vraag van Johan Bossuyt.
… onze gemeente vanaf september start met een techniekclub? Deze zal de Techniekacademie heten. De
academie kwam er op voorstel van schepen Johan Bossuyt
en staat open voor alle kinderen van het vijfde en zesde
leerjaar van onze gemeente. In september start ook nog de
Natuuracademie.
Meer info op: www.techniekacademie-kuurne.be

… op initiatief van het schepencollege werk wordt
gemaakt van een aangepaste organisatie gericht op een
klantvriendelijke dienstverlening in de gemeentelijke
diensten? Dit gebeurt met alle diensten en het bestuur
onder begeleiding van een extern bureau. Een onderzoek
wordt gevoerd naar de efficiëntie van de gemeentelijke
diensten.

… ons marktplein van 18 juli tot 18 augustus verkeersvrij werd gemaakt voor twee petanquevelden en een
kubbveld? Op zondag zorgden een straatorkestje en een
springkasteel voor de nodige sfeer. Deze activiteiten in
het kader van Vlaanderen Feest zorgden samen met Platse
Doen, de rommelmarkt, de Kuurne Ommeganck en de
mountainbikerace voor een aangename zomer op het
marktplein. Er komt volgend jaar zeker een vervolg

… de hinderlijke niveauverschillen van het marktplein
werden weggewerkt?

… wij ons rijke verenigingsleven volop steunen? Zo heeft
onze fractie met veel enthousiasme bijkomende onder-

… N-VA Kuurne weer een ontbijt plant op 25 januari 2015?
… het Sociaal Huis aanwezig was op de welkomstdagen
van de verschillende Kuurnse scholen? Ze waren er
om uitleg en informatie te geven over studietoelage, de
premie voor logopedie, kinderopvang en de werking van
de speel-o-theek. Meer info kan je steeds bekomen in het
Sociaal Huis.

Heb je vragen? Contacteer een van onze mandatarissen
Johan Bossuyt, schepen van Onderwijs en Kinderopvang, Werk en Ondernemen, Feestelijkheden johan.bossuyt@n-va.be

Eric Lemey, gemeenteraadslid
eric.lemey@n-va.be

Bram Deloof, schepen van Welzijn,
OCMW-voorzitter
bram.deloof@n-va.be

Lander Dewaele, gemeenteraadslid
lander.dewaele@n-va.be

Charlotte Debeuf, gemeenteraadslid
charlotte.debeuf@n-va.be

Kirsten Coucke, OCMW-raadslid
kirsten.coucke@n-va.be

Jeroen Dujardin, gemeenteraadslid
jeroen.dujardin@n-va.be

www.n-va.be/kuurne
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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.
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER
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