
DUBBELINTERVIEW

Ann Messelier 
en Jan Deprez

We nodigden schepenen Ann Messelier en Jan Deprez uit voor een 
dubbelinterview. Ann was de vorige 3 jaar schepen van ondermeer 
sport en geeft nu de fakkel door aan Jan. Tussen de grappen en 
grollen door, waarvoor Jan bekend staat, is toch ook de ernstige en 
verantwoordelijke kant te vinden in het interview.

Lees meer op pagina 5!
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iedereen inbegrepen

Estafettelopers

De gemeenteraadsverkiezingen waren 
voor CD&V een groot succes. Met 
NV-A, sp.a en Groen vormen we een 
nieuw bestuur onder de kundige leiding 
van onze nieuwe burgemeester Francis 
Benoit. Samen met CD&V-schepenen 
Ann en Jan (en straks ook Chris) en in 
nauwe samenspraak met de schepenen 
van de coalitiepartners slaagt hij er 
ongetwijfeld in om beter te doen voor 
Kuurne. Dit in perfecte overeenstem-
ming met wat nationaal CD&V-voorzit-
ter Wouter Beke zei: “Wij zijn estafet-
telopers: wij hebben de stok gekregen 
van onze voorgangers en proberen 
die stok in iets betere omstandigheden 
door te geven aan onze opvolgers.”
Lees meer hier, op pagina 4!

Hartverwarmende nieuwjaarsreceptie
Meer foto’s hier, op pagina 4 !
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Estafettelopers Hartverwarmende 
nieuwjaarsreceptie CD&V Kuurne
1 februari 2013 

Onze burgemeester, onze schepenen, 
onze gemeente- en OCMW-raadsleden 
zullen allen in hun uiterste best doen voor 
Kuurne en de Kuurnenaren. Zij zijn er 
niet voor hun eigen eer en glorie, maar 
voor de Kuurnse burgers en verenigingen. 
Politiek is een zaak van dienen en niet van 
gediend worden.
Ik wens de nieuwe ploeg dan ook alle 
enthousiasme en succes toe om die taak 
in de komende jaren tot een goed einde te 
brengen.
In de voorbije maand hebben we bin-
nen onze lokale partij ook al heel wat 
werk verricht om onze werking beter te 
structureren en inhoudelijk meer vorm te 
geven. Door een organisatie in kern, par-
tijbureau en bestuursvergadering proberen 
we onze werking beter te stroomlijnen en 
de inhoudelijke inbreng meer kansen en 
mogelijkheden te geven. Ieders aandeel 
wordt enorm gewaardeerd en iedereen in 
de ploeg is even belangrijk om tot het suc-
ces van de gehele groep bij te dragen.

Etienne Vancoppenolle
Voorzitter CD&V Kuurne

Bordenplakkers, affichemensen, helpers bordenplaatsers, krantendragers, mede-
werkers G100, lijstvormers, sympathisanten CD&V, medewerkers activiteiten, 
ruim 200 mensen hebben genoten van een verzorgde en smaakvolle receptie.
De wensen voor het nieuwe jaar werden door drie sprekers gebracht, onze voor-
zitter Etienne Vancoppenolle, onze Burgemeester Francis Benoit en Minister 
Hilde Crevits.

Dit bracht ons tot volgende mandatarissen in de gemeenteraad: Francis Benoit, 
Ann Messelier, Jan Deprez, Chris Delneste, Bert Deroo, Hilde Vanhauwaert, 
Johan Schietgat én volgende mandatarissen in de OCMW-raad: Veerle Hellyn (die 
als leerkracht in de gemeenteschool niet in de gemeenteraad kan zetelen), Geert 
Blomme en Evelyne Van Haverbeke.
Zij legden hun eed af  onder ruime publieke belangstelling van familie en vrienden, 
de gemeenteraadsleden op woensdag 2 januari en de OCMW raadsleden op maan-
dag 7 januari.  . Na deze goede start, is het aan alle mandatarissen om de voelsprie-
ten te zijn van Kuurne en te werken en te waken over een goed beleid voor de 
Kuurnenaar. Spreek hen gerust aan!

Na een intense periode van ver-
kiezingscampagne, werden de 
stemmen geteld op de verkie-
zingsdag. Onze mensen op de 
lijst deden het fantastisch goed 
waar er niemand onder de 240 
stemmen ging. Het ploegwerk 
heeft tot mooie resultaten ge-
leid. Nogmaals dank en profi-
ciat voor alle inzet en steun!

Installatievergadering gemeenteraad 
op 2 januari en OCMW raad op 7 januari 2013



Ann: Mijn eerste herinnering van een 
gesprek met jou was dat je mij aansprak 
in de cafetaria van de sporthal. Het 
moet wellicht een tiental jaar geleden 
zijn. Ik wist toen nog niet wie jij was, 
sorry hoor (lacht) maar het typeert je 
wel perfect. In Kuurne lopen er weinig 
rond die zo sociaal uitpakken en graag 
met mensen omgaan.

Jan: Heel wat mensen kennen mij als 
de zoon van Wijlen Firmin Deprez, die 
12 jaar schepen is geweest, en Lieve 
Guillemyn. Ik ben broer van Greet, 
Nele, Piet en Katrien. Jij hebt toch met 
Katrien op school gezeten in de Vrije 
Lagere School aan de Kortrijksestraat?

Ann: Inderdaad. Onze ontmoeting in 
de sporthal van Kuurne was misschien 
al een voorbode van het doorgeven van 
de bevoegdheid sport. Ik liep daar toen 
veel rond, heb vroeger nog gevolley-
bald, later werd ik voorzitster van de 
Kuurnse Turnkring. Sinds 1996 doe ik 
ook karate en in de zomer sla ik graag 
een balletje op de nieuwe tennisvelden 
in het sportpark.

Jan: Sport is ook altijd al mijn ‘dada’ 
geweest. Ik was jarenlang voorzitter van 
tafeltennisclub Eendracht en lid van de 
raad van bestuur van de sportraad van 
1994 tot 2006 en VZW Sportpark van 
2000 tot 2012. Ik ben altijd al ver-
trouwd geweest met de adviesraad en 
sportinfrastructuur in onze gemeente. 
Er is momenteel een nijpend tekort aan 
huisvesting en trainingsuren voor sport-
clubs binnen de huidige infrastructuur. 
Ik zal samen met het college en de 

sportdienst helpen zoeken naar aan-
vaardbare oplossingen. We zullen nog 
veel raakpunten hebben op de beleids-
domeinen gezien jij patrimonium onder 
je bevoegdheid hebt. Hoe zie jij het 
voor de komende 6 jaar met de nieuwe 
bevoegdheden?

Ann: Voor Ruimtelijke Ordening is het 
kernbegrip een kwaliteitsvolle omge-
ving. Kuurne moet af  van de ‘stenen 
druk’.Op het vlak van Patrimonium zijn 
er tal van uitdagingen. Ondermeer de 
site van het sportpark met haar Hoeve 
Vandewalle, de voetbalkleedkamers en 
oude kantine, Kinderopvang De Kan-
goeroe, zwembad en sporthal. Voor de 
uitbreiding van het bibliotheekgebouw, 
wens ik een ruim kader van gebruik 
na te streven. Vanuit onderwijs werd 
me de ernst van de vraag naar vervan-
ging voor de containerklassen van de 
gemeenteschool Pienter heel duidelijk 
en werd in 2010 een Agion dossier 
ingediend met oog op het verkrijgen 
van subsidies. Ik hoop echt dat we 
binnen deze bestuursperiode groen 
licht krijgen om tot vervanging over 
te gaan. Het jeugdheem in Sint-Pieter 
staat voor uitvoering dit jaar en de 
kerkgebouwen vallen ook onder mijn 
bevoegdheid waar er ook al gedurende 

jaren dringende vragen zijn. Tenslotte is 
de verdere renovatie van het gemeente-
huis een dossier waaraan we nu moeten 
voortwerken. Een andere insteek naar 
loketfuncties leidt ongetwijfeld tot een 
meer kwaliteitsvolle dienstverlening 
voor de Kuurnenaar. En Jan, hoe gaan 
we dat betalen?

Jan: Financiën is inderdaad mijn 
bevoegdheid. Hier staan we ook voor 
grote uitdagingen. In een periode van 
economische crisis moeten we afwegen 
hoe we tot een goede mix van investe-
ren en besparen komen. Iedereen moet 
zijn verantwoordelijkheid opnemen 
zodat we de juiste beslissingen nemen 
voor de komende jaren. Met de nodige 
dosis positivisme, creativiteit en netwer-
ken én geld (lacht) moeten we in staat 
zijn die crisis te overwinnen.

Ann: Op een volksraadpleging in Sente, 
waar ik aanwezig was gezien ik daar 
woon, begrepen de mensen dat het 
bestuur geen grote dingen kon beloven 
en dat het inderdaad misschien beter 
was om kleine ergernissen eerst aan te 
pakken met betaalbare maatregelen die 
efficiënt zijn, eerder dan enkele grote 
projecten uit te voeren. 

(vervolg lees p.8)

We nodigden schepenen Ann 
Messelier en Jan Deprez uit 
voor een dubbelinterview. Ann 
was de vorige 3 jaar schepen 
van ondermeer sport en geeft 
nu de fakkel door aan Jan. 
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DUBBELINTERVIEW

Ann Messelier en Jan Deprez

Bevoegdheden Ann: ruimtelijke ordening, patrimonium, kerkfabrieken, burgerzaken, 
ict, landbouw. Bevoegdheden Jan: financies, sport, communicatie en toerisme
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Uw lokale contactpersoon
www.kuurne.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv

Iedereen 
inbegrepen, 

ook u!
Heeft u een vraag over 
het gemeentebeleid of 
de CD&V-werking in onze 
gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter 
kan? Aarzel niet en neem 
contact op met ons!

(vervolg van p.5)

Bovendien ‘Samenwerken werkt!’ Zoals 
tussen mijn bevoegdheid ICT en jouw 
bevoegdheid communicatie.

Jan: Mede door de snelle evolutie bin-
nen het huidige multimedialandschap 
is het belangrijk dat Kuurne de boot 
niet mist. Zowel de externe als interne 
communicatie zijn domeinen waar we 
nog veel kunnen verbeteren. Maar door 
op een  juiste manier te communiceren 
vermijden we al veel misverstanden. 
Mijn laatste bevoegdheid toerisme is 
dan misschien niet een evidente toepas-
sing voor Kuurne maar door ons rijk 
verleden kunnen we onze Kuurnse 
jeugd nog het één en ander bijbrengen. 
Tevens biedt onze ligging aan de Leie 
mogelijkheden voor recreatie.

Ann: Hoe zie je het schepenmandaat te 
combineren met gezin en werk?  

Jan: Met mijn echtgenote Greta De-
cock heb ik twee zonen Jonas (21) en 
Matthias (20) die beide momenteel 
hogere studies volgen en op kot zitten. 
Beroepshalve ben ik tewerkgesteld 
bij KBC, waar ik sinds begin dit jaar 
relatiebeheerder ben en ook 2 dagen 
politiek verlof  per week neem om mijn 
mandaat als schepen zo goed mogelijk 
uit te oefenen. Jij kent het leven als 

schepen al, maar je hebt ook een keuze 
gemaakt in je advocatuur?

Ann: Gelet op mijn bevoegdheid 
ruimtelijke ordening en het werken op 
een groot kantoor in Kortrijk, kon ik 
dit niet langer praktisch organiseren. Ik 
ben nu gestart met mijn eigen advoca-
tenkantoor thuis. Het was een noodza-
kelijke keuze door mijn herbevestiging 
als schepen. En in de eerste plaats is 
er mijn gezin en verdienen mijn man 
Kristof  en dochter Elise zeker ook 
om mij toch nog wat thuis te zien. Wel 
Jan, ik wens jou alle succes toe met je 
nieuwe uitdagingen!

Jan: Dankjewel. Voor jou hetzelfde. 
Dankzij de kiezer kan ik nu meehelpen 
om het beleid uit te stippelen. Het is 
vooral mijn betrachting om door veel te 
luisteren naar onze Kuurnse inwoners 
om samen tot oplossingen te komen.

Ann: Inderdaad, als schepen heb je 
de taak om als bruggenbouwer tussen 
burger en administratie te handelen. We 
zullen in elk geval ons best doen voor 
Kuurne, nietwaar?

Jan: Uiteraard!

Binnen te brengen bij : 
Jan Deprez – Kattebelweg 8 – 8520  Kuurne

Winnaars van een taart geschonken door 
‘BLADERDEEG VANMARCKE’ :
Geert MOREEL – Lijsternest 4
Anita PATTYN – Nevelstraat 32
Eric DEBAVEYE – Bosbessenlaan, 22

1 6 3 4
9 2

7 3 9
2 5

8 1
9

8 6 1 7 9
7 8
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