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Vanuit een financieel moeilijke situatie en 
een korf  vol wensen, nam onze burge-
meester Francis Benoit de leiding om deze 
coalitie ertoe te brengen een doordacht en 
realistisch plan voor te stellen dat de toe-
komst van onze gemeente garandeert.
We willen een financieel gezonde en effici-
ente gemeente, die dienstbaar en commu-
nicatief  is naar haar burgers. Een gemeente 
die sociaal, economisch, duurzaam, betaal-
baar, veilig en leefbaar is.
Als lokaal CD&V-voorzitter ben ik zeer 
tevreden dat in dit beleidsplan de prioritei-
ten van onze lokale CD&V-afdeling terug 
te vinden zijn mét respect voor de vragen 
en verzuchtingen van onze coalitiepartners. 
Samen maken we werk van een sterk beleid.
Ik nodig u dan ook graag en met overtui-
ging uit om dit plan grondig te lezen – u 

vond het eerder in de brievenbus – en het 
bestuur daar op af  te rekenen.
Straks is Francis Benoit ook kandidaat op 
de 21ste plaats voor het Vlaamse parlement 
op de lijst van CD&V. Samen met Sabine 
de Bethune, senaatsvoorzitter, zal hij de lijst 
duwen.
Het 3D-plan van CD&V wordt terecht 
goed onthaald en krijgt ook de volle steun 
van onze lokale ploeg. Op uitdrukkelijke 
vraag van Vlaams minister Hilde Crevits 
en de partij besloot onze burgemeester de 
ploeg van de minister te versterken en stelt 
hij zich verkiesbaar. Mensen willen herken-
bare kandidaten: enkele burgemeesters uit 
de regio zetten dan ook graag samen de 
stap. En uiteraard hoort hoe dan ook een 
Kuurnenaar op de West-Vlaamse CD&V-
lijst.

“Midden de mensen” zet Francis zich 
in voor de verkiezingen van 25 mei. Als 
burgemeester krijg je nog beter voeling met 
de lokale noden. Francis zal, nu en straks, 
als onze tolk naar toekomstige ministers en 
parlementsleden optreden. Uw link naar 
Brussel, Kuurne–Brussel–Kuurne. 
Als negende opvolger kreeg hij in 2009 
steun van velen onder u. We zijn ervan 
overtuigd dat Francis Benoit, via u, straks 
opnieuw die steun zal kunnen bieden. Wij 
danken de minister en de partij alvast voor 
het vertrouwen. Aan u allen nu al onze dank 
om straks ook vanuit Kuurne mee West-
Vlaanderen oranje te laten kleuren!

Etienne Vancoppenolle
CD&V voorzitter Kuurne

Sterker Vlaanderen, Sterker Kuurne



Samenwerking met internatio-
naal gerenomeerde bureaus
De gemeente KUURNE heeft via de 
wedstrijdvorm WINVORM georganiseerd 
door de PROVINCIE WEST-VLAAN-
DEREN een laureaat kunnen aanstellen 
die hierin de gemeente de nodige onder-
steuning kan bieden, dit in medewerking 
van de intercommunale LEIEDAL.   Na 
de goedkeuring in de GR van 13 februari 
2014 van het contract van de gemeente 
KUURNE met het Nederlands-Belgisch 
team DELVA Landscape Architects (Ant-
werpen-Amsterdam) - plusofficearchitects 
(Brussel) ,  werd er meteen ingevlogen met 
een workshop op 27 en 28 februari 2014.  

Verkennende workshops voor 
mooi project
Het startschot werd op27 februari 2014 
gegeven op de site VERSCHAEVE, dit als 
unieke nog belevende verwijzing naar het 
historische vlasverleden van de gemeente 
KUURNE.   De workshop bevatte het be-
vragen van partners gaande van overheden 
zoals de provincie, de VMM als beheerder 
van de Heulebeek die uitmondt in de Leie 
in KUURNE, W&Z als beheerder van de 

Leie waar het grote project van het Seine-
Scheldeverhaal momenteel actief  is in HA-
RELBEKE maar ook KUURNEBRUG 
zal aanpakken tot privé-eigenaars.

Quick wins voor groene 
doorstreken & Vlaspark
Het gemeentebestuur zoekt op korte 
termijn de quick wins om de groene 
doorsteken te realiseren naar de Leie via 
mogelijks de pastorie, parking Damier, 
alsook doorsteken via de Harelbeeksestraat 
en de Doornenstraat.  Het gemeentebe-
stuur heeft in haar meerjarenplanning 
fondsen voorzien om gronden aan te 
kopen om verdere doorsteken mogelijk te 
maken in de komende jaren. Zo moet de 
Kuurnenaar kennis kunnen maken met 

één van de mooiste gebieden in de regio. 
Via opvolgende participatiemomenten in-
dividueel met betrokkenen alsook voor de 
Kuurnenaar, voorzien in de zomerperiode, 
wenst het gemeentebestuur KUURNE te 
doen dromen om dit laatste open gebied 
van KUURNE als VLASPARK te bena-
deren.  

RUP Leieboorden voor wonen
Ondertussen wordt verder gewerkt aan 
een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor 
het gebied Lt. Generaal Gerardstraat en 
de brug van HARELBEKE waar vooral 
het wonen centraal zal staan.Schepen 
van ruimtelijk ordening Ann Messelier 
(CD&V) hoopt hiermee een aanzet te 
geven tot een prachtig Kuurne aan de Leie.
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In het beleidsplan “Grondig geplant”  wil het gemeentebestuur de Leie dichter bij het centrum bren-
gen. “Kuurne aan de Leie” is een ambitieus project voor de toekomst. Enerzijds is er het gebied aan 
de Leiemeersen (stuk tussen Lt. Generaal Gerardstraat   R8 brug Kortrijk) en de Leieboorden (tussen 
Lt. Generaal Gerardstraat en brug Harelbeke).  De gemeente KUURNE nam destijds de beslissing om 
de onbebouwde ambachtelijke zone tussen de Harelbeeksestraat en de LEIE te herbestemmen naar 
in hoofdzaak wonen.   Met de laatste vernietiging van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan LEIEBOORDEN 
bood dit nieuwe kansen om de totale Leieboorden op het volledige gebied van KUURNE te herbekij-
ken, inclusief de strook gekend als de LEIEMEERSEN.

Grondig gepland/t

Nieuwjaarsreceptie van 
CD&V heel geslaagd
Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune 
was onze gastvrouw
Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune was graag bereid te fungeren als gastvrouw 
en bracht in klare taal een boeiende uiteenzetting omtrent de op til zijnde Senaats-
hervormingen.
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Het basisdoel is door een expansief, aan-
trekkelijk en een evenwichtig duurzaam 
socio-economisch beleid geleidelijk te 
groeien naar 15.000 inwoners, een ge-
zonde basis voor een autonoom Kuurne 
en zo baas in eigen kot te blijven.
Het nieuw beleidsplan zegt dit nergens 
expliciet. Maar elke aandachtige lezer 
ziet een duidelijke visie en actieplannen 
die in de richting van het hoofddoel 
wijzen: meer woningen, meer bedrijven, 
ingrijpende ruimtelijke investeringen 
en een nieuw mobiliteitsplan.  Daar-
enboven evenwicht zoekend tussen 
groeiende bedrijvigheid, gezonde lucht 
en een leefbare omgeving.  Maar het 
College van Burgemeester en Schepenen 
stelt KWALITEIT centraal en wenst 
veel inspanningen te leveren in het 
onderwijs,cultuur, sport, vrije tijd en een 
efficiënt personeelsbeleid. Met grote 
zorg voor het sociaal beleid gericht op 
armen, langdurig zieken, ouderen enz. 

door een progressief  OCMW. 
Grondig GEPLANT wil uit- en in-
breiding in Kuurne van kwalitatieve en 
betaalbare huizen voor jonge gezinnen, 
privé-appartementen en sociale woning-
bouw,  een gezonde mix voor jeugdig en 
oud, goed en matig bemiddeld.  Maar 
terzelfdertijd opteert  men voor par-
kaanleg (de Leie-site) en groene straten 
en ecologische eilandjes verspreid over 
de gemeente.  Maar ook intensieve 
stimulering van het ondernemersinitia-
tief  bij onze middenstand, KMO”s en 
boeren. Daaraan gekoppeld is werkgele-
genheidscreatie en de ontwikkeling van 
een krachtig tewerkstellingsaanbod met 
aandacht voor de sociale economie.
Maar het bewaren van onze onafhanke-
lijkheid zal in tegenstelling met vroeger, 
gericht zijn op intense samenwerking 
met andere gemeenten, diverse sa-
menwerkingsverbanden en projecten 
(energie, veiligheid, brandweer, Leiedal, 

Imog, verkavelingsplan Kuurne -  Ha-
relbeke enz.). Kuurne als een volwaar-
dige partner in de regio.
 Tot slot zal het bestuur het plan 
betaalbaar houden (meer mensen, 
meer bedrijven, meer woningen geeft 
meer inkomsten) door rationeel te 
besteden (zaaien naar de zak). Dus de 
expansie zal niet betaald worden door 
verhoogde belastingen. Daarbij is de 
tweede rugzak waaruit men zal putten, 
een effectiever gemeentelijke organisa-
tie met goed gevormd en gemotiveerd 
personeel, de dienstverlening ten goede. 
Onder het motto: wat we zelf  doen, 
doen wij minstens even Goed.
CD&V ondersteunt ten volle dit plan 
en staat waarborg dat U als burger 
mee zal participeren in de stappen  die 
moeten gezet worden. Laat je oren niet 
hangen maar laat je luide STEM horen.
Francis, Ann en Jan zijn er voor U. 
 
OPROEP: Werk mee aan de realisatie 
van dit plan en waarborg Uw gemeentelijke 
autonomie.

Pas op, na de verkiezingen zijn er sommige politieke partijen die dreigen kleinere gemeenten te laten 
opgaan in grotere. Het spook van de fusies duikt weer op. Kuurne heeft daar de pest aan. Het verzet 
in het verleden heeft onze onafhankelijke identiteit veilig gesteld. De huidige meerderheid heeft zich 
tegen een eventueel fusie-scenario sterk gewapend. Dit drukt zich uit in het Kuurns beleidsplan.

Kuurne blijft onafhankelijk
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… JONGCD&V mag terugkijken op 
een geslaagde kwisavond?

… de inwoners van Kuurne de volksre-
ceptie smaken en duidelijk genieten van 
mensen ontmoeten en wensen delen, 
met iedereen aanwezig?

… de toegangsweg tot het sportpark 
geherasfalteerd werd?

… er nieuwe voetbaldoelen geplaatst 
werden in Steenovenstraat?

… de stookplaats gerenoveerd werd in 
de sporthal?

… de gemeente Kuurne vanaf  1 april 
2014 een ontvoogde gemeente is voor 
wat betreft de stedenbouwkundige 
vergunningen die zij autonoom, dit is 
zonder verplicht advies van Ruimte 
Vlaanderen, mag afleveren?
Dit houdt ondermeer in dat de termijn 
korter wordt en de aanvrager sneller 
zijn stedenbouwkundige  vergunningen 
kan verkrijgen.

… de Molen aan de Brugsesteenweg 
een beschermd monument is?
De Molen is echter in erbarmelijke staat 
en moet gerenoveerd worden.  Indien 
de Molen maalvaardig kan gemaakt 

worden, is er subsidiemogelijkheid tot 
80%.  Hiervoor zou het aangewezen 
zijn om de Molen te verplaatsen.  Het 
subsidiedossier is momenteel in op-
maak.

… een werkgroep gestart is met de 

opmaak van een inrichtingsplan om 
op het veld naast de bibliotheek een 
vlindertuin aan te leggen?
De budgetten zijn hiervoor voorzien in 
2015.

… het buurthuis in Sint Katharina 
wordt overgedragen van de gemeente 
Kuurne, Lendelede en Kortrijk aan de 
VZW Katholiek Basisonderwijs Heule?
De werking van het buurthuis blijft op 
dezelfde wijze bestaan met garanties tot 
26 maart 2056 en een voorkooprecht 
voor de gemeenten. Voor de gemeente 
KUURNE betekent dit een ontvangst 
van om en bij de € 102.000,00.  Er 
werd een gebruikersovereenkomst 
afgesloten met de kerkfabriek en de 
gemeenten voor gebruik van het groen 
plein voor het buurthuis ’t Senter 
waarop bijkomende speelpleintoestellen 
van de gemeente KORTRIJK zullen op 
geplaatst te worden.

Wist je dat… Wist je dat… Wist je dat…


