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Fiere Ezels,
fiere Vlamingen
Net zoals we fier zijn dat we in
Kuurne met z’n allen Ezels zijn,
mogen we ook trots zijn dat
we Vlaming zijn.
Vlamingen en Ezels hebben
trouwens veel gemeen: net
zoals een Ezel is een Vlaming
een koppige, harde werker.
Binnenkort is het weer zover.
Op Kuurne Kermis kunnen we
even alle zorgen en
bekommernissen achter ons
laten en feesten zoals we dat
alleen in Kuurne kunnen.
Vier dagen alles geven in leute
en plezier, volop genieten en
hopelijk met een Sint-Michielszomerke.
Geniet met volle teugen. Alvast
een dank je wel aan alle
verenigingen, comités en
diensten die er ook nu weer
een topeditie van maken!
Filip Vanhauwaert
Voorzitter N-VA Kuurne

 e N-VA stuurt kinderen veilig naar
D
school én investeert in leercomfort.

Kleuter en lager onderwijs

Kuurne voert inschrijvingsprocedure in
Kinderen die in overvolle klassen les moeten volgen: dat is niet ideaal.
Daarom voert Kuurne een inschrijvingsprocedure in die de kwaliteit
van het onderwijs moet verhogen, met leercomfort voor de kinderen en
onderwijscomfort voor de leerkrachten. Met dit beleid wil Kuurne
wachtrijen en kampeertoestanden aan scholen vermijden.
Johan Bossuyt, schepen van Onderwijs:
“In deze procedure houden we rekening
met de keuze van de ouders. Dat is en
blijft het eerste criterium. Pas wanneer
een school volzet is, gebruiken we de
afstand tussen school en thuis of tussen
school en werkplek van de ouders als
criterium.”

Duidelijke regels, heldere
communicatie
Enkel wie al een zusje of broertje op
de school heeft of kinderen waarvan
de ouders in de school werken, krijgen
voorrang. Daarna kunnen alle andere
kinderen zich aanmelden. De ouders ontvangen dan een bericht om hun kind in te
schrijven in de school van hun keuze. Dit
inschrijvings- en aanmeldingsbeleid geldt
zowel in het gemeentelijk onderwijs, het
vrij onderwijs als in het GO!

Elke school bepaalt haar maximumcapaciteit. Dat gebeurt in het kleuteronderwijs per geboortejaar en in het lager
onderwijs per leerjaar. De scholen en het
gemeentebestuur zullen samenwerken om
iedereen zo goed mogelijk te informeren.
“Indien nodig zullen we ouders ondersteunen en begeleiden bij de inschrijving”,
stelt schepen Bossuyt. “De ouderbrugfiguur en het Sociaal Huis Kuurne zullen
hieraan meewerken.”
Het gemeentebestuur wil ineens een
reclameslag tussen de verschillende
scholen vermijden. De gemeente treedt
daarom op als regisseur en neemt de verantwoordelijkheid op voor de praktische
organisatie van de inschrijvingen.
Dat moet een duidelijke en heldere
communicatie naar de ouders garanderen
en voor een vlotte coördinatie zorgen.
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Integratie in Kuurne werkt!

Anderstalige ouders leren Nederlands op school
Sinds 2016 legt het project Brede School Plus – een gezamenlijk project van het gemeentebestuur en het
Sociaal Huis – de nadruk op de integratie van ouders en kinderen en op het bevorderen van de schoolbetrokkenheid van de ouders. Dankzij de praatgroepen Nederlands oefenen anderstaligen het Nederlands
in dagelijkse situaties. Zo groeit de taalkennis en de spreekdurf. Dit stimuleert de integratie, geeft hen
kansen in de arbeidsmarkt en maakt hen sterker bij het ondersteunen van hun kinderen.
Kirsten Couck, OCMW-raadslid voor de N-VA, legt uit: “De
praatgroepen vinden elke week plaats in de school, steeds op
een maandagvoormiddag. 14 vrijwilligers zetten zich wekelijks
in. Zij gaven vorig jaar maar liefst 90 sessies, waaraan 66 ouders
enthousiast deelnamen.”

Project stimuleert betrokkenheid

Door het project ontstaan ook ontmoetingskansen die de
betrokkenheid bij de school aanmoedigen. We stimuleren ook
de contacten en de informatiedoorstroming van school naar
ouders en omgekeerd. De ouders leren vrijetijdsactiviteiten
kennen die eveneens de integratie bevorderen. De persoonlijke
contacten met de vrijwilligers zijn zeer verrijkend en waardevol. Zij zijn blijvende, directe aanspreekpunten in de buurt en
in de gemeente.
“Dit is een succesvol initiatief dat inspeelt op actieve deelname
aan onze gemeente en bovendien ontwikkelingskansen geeft
aan de kinderen en ouderen”, besluit schepen Couck.

“Taal is de motor
van een goede
integratie.”

Tien jaar weekmarkt
Naar aanleiding van tien jaar weekmarkt gaf het gemeentebestuur op 23
augustus nieuwe draagtassen aan de
bezoekers van de markt. “Op deze
manier zetten we de weekmarkt op
woensdag in de kijker”, vindt Johan
Bossuyt, schepen van Lokale Economie.
De weekmarkt brengt meer mensen in
ons centrum. Meer klanten betekent
meer handel. Ook de horecazaken krijgen
op woensdagvoormiddag meer bezoekers. Bovendien beoordelen de bezoekers
de markt positief. Als kleine weekmarkt
met een gevarieerd aanbod kennen de
marktkramers trouwe klanten en is het
een echte ‘koopmarkt’.

 eze draagtassen, uitgewerkt
D
door de handelscommissie,
worden ook ter beschikking
gesteld worden van de Kuurnse
handelaars om uit te delen aan
hun klanten.

kuurne@n-va.be

Het gemeentebestuur ondersteunt de
weekmarkt via prijzen die bezoekers
om de drie maanden kunnen winnen.
Ondertussen zijn al enkele marktbezoekers eigenaar geworden van een
mooie fiets. De marktkramers zorgen
voor een goed gevulde mand met
producten van de markt.

OCMW-raadslid
Kirsten Coucke

Drie jaar Verandering met
Geert Bourgeois

Vlaams minister-president Geert Bourgeois
komt in november naar Kortrijk om uit te leggen
dat drie jaar N-VA in de regeringen een goede
zaak is voor de Vlamingen.

De Verandering Werkt!
Vrijdag 24 november
20 uur
Howest, Kortrijk
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Gemeente pakt overlast verder aan

Bedelen aan banden gelegd

Het gemeentebestuur keurde een reglement goed dat bedelen op een intimiderende wijze verbiedt. In het verleden
zorgde dit immers regelmatig voor
overlast aan de ringwegen. Het is ook
verboden om te bedelen in het gezelschap van minderjarigen. Zo worden
criminele bendes die hier meestal achter
zitten harder aangepakt.

Hondenreglement goedgekeurd

Aandacht voor nachtrust

De gemeente is nu nog op zoek naar een
hondenloopzone waar honden vrij kunnen
loslopen. Wederzijds respect tussen inwoners
met en zonder hond is belangrijk.

Zo willen we de nachtrust en
overlast binnen onze gemeente
beperken.

De gemeente keurde een hondenreglement
goed. Baasjes moeten hun hond aan de leiband houden op de openbare weg en zijn verplicht een hondenpoepzakje mee te hebben.

Onze gemeente heeft ook een
verstrengd reglement rond
nachtwinkels en telefoonwinkels
ingevoerd.

Kuurne blijft investeren in
betaalbaar wonen
De sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp zal van
start gaan met de bouw van het Vlaspark, bij u waarschijnlijk beter
bekend als de steentjesparking.
Er komen aan de Generaal Eisenhouwerstraat 34 nieuwe appartementen. De Vlastuin
vormt via het gemeentehuis een verbinding met het marktplein. Nog dit jaar zou
worden begonnen met de afbraakwerken van De Noote.
Jean-Marie Claus, bestuurslid van de huisvestingsmaatschappij legt uit: “Het volledige
project zal af zijn tegen 2020. Zo bieden we meer dan 100 inwoners van onze gemeente
opnieuw een betaalbare woning in het centrum van onze gemeente.”

J ean-Marie Claus en Jeroen Dujardin,
vertegenwoordigers in de raad van
bestuur van Eigen Gift Eigen Hulp.

Cameraschild moet criminaliteit in Kuurne verder doen dalen

Uw veiligheid, onze prioriteit

Zes camera’s aan invalswegen rond Kuurne moeten de criminaliteit in onze gemeente
verder doen dalen. In eerste semester 2017 daalde de criminaliteit in onze gemeente al
met 24 procent, maar het cameraschild moet een nog lager cijfer mogelijk maken.
Politieraadslid Jeroen Dujardin stipt aan dat veiligheid voor onze Kuurnenaren altijd al
een speerpunt was voor de N-VA: “Om de strijd verder aan te binden tegen rondtrekkende bendes investeerde de gemeente, samen met politiezone VLAS, in camera’s
die nummerplaten kunnen herkennen. Doel is om daders van woningbraken, grenscriminaliteit en autodiefstallen sneller bij de lurven te vatten. Ook straatraces en zware
verkeersovertreders kunnen we efficiënter bestraffen dankzij de camera’s.”

I nvesteren in de veiligheid van onze
burgers is een prioriteit, vindt
politieraadslid Jeroen Dujardin.

De informatie die de camera’s registreren, stelt de politieteams op het terrein in staat om
snel en direct te reageren. Dat verhoogt de pakkans gevoelig. “Deze investering in meer
veiligheid is kortom belangrijk voor al onze inwoners”, besluit Jeroen Dujardin.

www.n-va.be/kuurne

De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop
“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”

Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

Sociaal, niet socialistisch
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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