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Met vaste regelmaat worden we om de oren ge-
slagen met harde cijfers: de kosten voor onze 
gezondheid lopen uit de hand.  Voor de over-
heid zouden de stijgende uitgaven inzake de 
ziekteverzekering een onhoudbare opgave zijn.  
Wie zelf  een concreet dossier kan volgen, dui-
zelt bij momenten van de bedragen die de re-
vue passeren. Voor CD&V-Kuurne voldoende 
reden om het woord te bieden aan prof. dr. Eric 
Schokkaert, econoom aan de KUL,  onder meer 
gespecialiseerd in gezondheidszorg.  Niet toe-
vallig leidden onze senioren bij deze gelegenheid 
de dans.  Zij mochten ruim 90 geïnteresseerden 
begroeten op wat een boeiende, inhoudelijke 
avond werd.

Lees meer hier, op pagina 4!

Kiezen voor een goede 
gezondheidszorg is 
wijs - ervoor kunnen 
kiezen, een luxe !

Koop de oranje handschoenen en  
steun een goed doel



Kiezen voor een goede gezondheidszorg is wijs 
– ervoor kunnen kiezen, een luxe!

Dat de ziekteverzekering een steeds 
grotere hap blijkt te nemen binnen onze 
sociale zekerheid is niettemin een feit en 
die trend zal – dixit Schokkaert – in de 
toekomst trouwens alleen maar blijven 
toenemen.  Het fenomeen valt quasi 
volledig toe te schrijven aan de sterk 
toegenomen medische kennis en de 
enorme kost die de nieuwe methoden 
en mogelijkheden met zich meebrengen.  
We kunnen steeds meer en de kwaliteit 
van onze ziekenzorg wordt opmerkelijk 
beter.  Heel wat kankers worden op 
die manier omgebogen van een termi-
nale aandoening tot een chronisch te 
behandelen ziekte.   En hieraan hangt 

een prijskaartje: de beschikbare nieuwe 
medicijnen kosten handen vol geld.

Schokkaert pleit op basis van deze gege-
vens voor een grondig, goed inhoudelijk 
debat omtrent de ziekteverzekering.  
Steriel geruzie omtrent een jaarlijkse 
coëfficiënt waarmee de ziektekost mag 
stijgen brengen een weinig verheffend 
debat en dreigen op termijn goed zicht 
op de meest relevante aspecten van het 
dossier te belemmeren.   De vraag is 
wat we in de toekomst als gemeenschap 
inzake gezondheidszorg voor wie toe-
gankelijk willen houden.  En wat niet.  

Een goed, hygiënisch georganiseerd 
debat omtrent het soort gezondheids-
zorg dat we willen, en wat dit ons waard 
is, vormt de beste garantie voor een 
veilige medische toekomst voor velen.
Wie wijs is kiest uiteraard voor een 
goede gezondheidszorg. Veeleer dan 
een probleem is het vooral een luxe om 
die keuze te kunnen maken.

Een doorprikte ballon is die als zouden onze (hoog-)bejaarden de 
oorzaak zijn van de stijgende uitgaven.  Het klopt dat we door-
gaans het meeste kosten aan de ziekteverzekering gedurende de 
laatste 6 maanden van ons leven – eender de leeftijd waarop die 
zich aandienen.   
Misbruik en gebrek aan efficiëntie vallen (ook) binnen de gezond-
heidszorg niet te ontkennen, en horen uitdrukkelijk te worden 
aangepakt.  Andere betoelagingssystemen voor ziekenhuizen 
dringen zich in dit verband op.  Onderzoek toont enerzijds aan 
dat alle mogelijke Europese systemen inzake gezondheidszorg en 
ziekteverzekering zich met deze uitdaging geconfronteerd weten.  
Bovendien valt ook hier niet de oorzaak van mogelijke stijging van 
de stijgende kost aan te wijzen.  
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Opening vernieuwde R8

In het bijzijn van Vlaams minister 
van verkeer Hilde Crevits, werd het 
vernieuwde deel van de R8 officieel 
geopend. Na de opening werd er in de 
gebouwen van Waak geluisterd naar de 

motivaties van de aanpassingen. Door 
Burgemeester Francis Benoit werd ook 
nog de noodzaak van de totale afwer-
king geaccentueerd. Onze industriezone 
heeft nood aan vlot en toegankelijk ver-

keer. Vlot is dan ook bedoeld voor alle 
weggebruikers, de zwakke weggebruiker 
in het bijzonder. Na de verschillende 
toespraken werd het glas gevuld en ge-
dronken op een nieuwe fase van de R8.
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Boelbeurs
Duurzaam is ook recycleren, herge-
bruiken van materialen. KWB Kuurne-
Sint-Pieter is in onze gemeente toon-
aangevend op gebied van 2de hands 
materialen opnieuw aan de man en 
vrouw te brengen. Reeds 19 jaar wordt er 
gesleuteld en gedacht over de organisatie 
en manier van werken,  maar,  steeds met 
het doel om recycleren te stimuleren. 
Een gans team staat in voor de vlotte 
en goede gang van zaken. Een 1500 
mensen vinden elk jaar opnieuw de weg 
naar Kubox, de place to be. Een tweede 
peiler, voor KWB even belangrijk, is 
mensen samenbrengen. Met de organi-
satie van de boelbeurs bieden we kansen 
aan mensen om gezelligheid te proeven, 
om een babbeltje te doen met collega’s 
kopers en verkopers. Voor de ganse 
ploeg medewerkers is samenwerken een 
vorm van maatschappelijk belang, een 
groeipool naar team en ploegvorming. 

Week van de mobiliteit: 
Onze Burgemeester steekt hart onder de 
riem in Waak

Op 19 sept nam Waak deel aan de CAR FREE DAY! Deze campag-
ne dag was bedoeld om duurzaam woon-werk-verkeer te pro-
moten en alle werknemers aan te moedigen om een meer milieu-
vriendelijke manier te gebruiken om naar het werk te komen. 

Minder auto’s betekent ook minder 
CO2-uitstoot en dat is in het kader van 
de klimaatsverandering een stap in de 
goede richting.

Iedereen die op een duurzame manier 
naar het werk kwam werd beloond met 
een appel, maar ook met een gepland 
bezoek van onze minister van verkeer 
Mevr. Hilde Crevits en onze Burge-
meester Francis Benoit. Het bezoek van 
onze minister werd in extremis afgelast, 

maar onze Burgemeester was aanwezig, 
alsook Damien Benoit, kabinetsmede-
werker bij Mevr. Hilde Crevits.

SUDOKU
Binnen te brengen bij : 
Jan Deprez – Kattebelweg 8
8520  Kuurne
Winnaars van een taart ge-
schonken door ‘BLADER-
DEEG VANMARCKE’ :
JeanPierre Delahousse – 
Mierendreef  3
Annie Mahieu – Nevelstraat 27
Johan Vanoverbeke –  
Poolster 10
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Uw lokale contactpersoon
Damien Benoit 
(damien.benoit@vlaanderen.be)
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

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Heeft u een opmerking 
over het gemeentebeleid of 
de CD&V-werking in onze 
gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter 
kan? Aarzel niet en ga de 
conversatie aan!

Een oplossing voor VZW De Schure
VZW De Schure maakte de voorbije jaren gebruik van de buiten-
piste in de Kattestraat waar de paardrijlessen doorgingen.  Omdat 
het klachten regende van de buren over stof en geluidsoverlast 
zou de VZW na het vervallen van de tijdelijke milieuvergunning, 
geen nieuwe meer krijgen.
Het nieuwe gemeentebestuur nam het 
voortouw om te zoeken naar een defini-
tieve oplossing.
Het uitgangspunt was om met alle betrok-
ken partijen rond de tafel te zitten.  Via 
overleg kwam schepen van Sport, Jan De-
prez, met de eigenaar, de vorige huurder, 
de voorzitter van VZW De Schure Pierre 
Dewaele, de buren, de sportdienst en de 
milieudienst tot een oplossing. 
Vanaf  het begin van juli gaan de paardrij-
lessen nu door in de loods, waar VZW 
De Schure een binnenpiste aanlegde.  
Door de hogere huurlast voor de VZW,  
zorgt de gemeente dat via een degres-
sieve huursubsidie van 3 jaar de VZW 
financieel gesteund wordt zodat de VZW 
na 3 jaar zelfbedruipend zou zijn.  Als 
tegenprestatie zal de VZW gedurende die 

periode meewerken aan de sportkampen 
georganiseerd door de sportdienst.
Met deze binnenpiste is iedereen tevre-
den. De buren hebben geen overlast 
meer, voor de VZW is het een practische, 
goede oplossing en voor het gemeente-
bestuur is  een probleem uit het verleden 
definitief  opgelost.
In de toekomst wenst CD&V binnen de 
nieuwe beleidsploeg vooral  tot oplos-
singen te komen via overleg, want praten 
werkt nu eenmaal goed.

CD&V sportief voor een 
duurzame gezondheid
Het sportieve gedeelte van onze Kuurnse 
kermis vormt ieder jaar opnieuw een 
hoogtepunt van het ganse weekend. Ook 
voor CD&V is sporten een hoogtepunt 
in het dagelijks leven. Sporten voor een 
duurzame gezondheid. Ontstressen, druk 
aflaten, maar ook vooral aanwezig zijn 
met vrienden sporters. Het vriendschaps-
verband wordt dan ook achteraf  meer-
maals hersloten ….
Alvast een dikke proficiat aan alle CD&V-
atleten voor de geziene inspanningen.

Concreet zullen we de warmte van de 
verbrandingsoven van Imog in Harelbeke 
gebruiken om woningen en gebouwen 
te verwarmen. Onder de Leie wordt in 
de nabije toekomst een grote koppeling 
gemaakt om dit mogelijk te maken.”
In 2015 komt er op de Leiehoek – tus-
sen Bavikhoofsestraat, Steenovenstraat 
en Leie een nieuwe verkaveling met de 
naam“Woonpark Kuurne-Harelbeke”. 
Dit wordt een proefproject betreffende 
de restwarmte. De nieuwe woningen, 
waarvan ongeveer 300 op grondgebied 
Kuurne, zullen verwarmd worden met 
de restwarmte van de verbrandingsoven. 
Concreet zullen de bewoners van de ver-
kaveling verwarmen met groene energie 
met name de restwarmte en zullen zij zo 
geen gebruik maken van het gas . De be-

woner van de nieuwe verkaveling betaalt 
hierdoor een veel lagere energierekening.
Samen met onze schepen van energie 
Francis Watteeuw (SP.A) en deskundige 
warmtenetten Tom Prinzie (SP.A Kuurne) 
werken wij als bestuur hard aan deze re-
alisatie. We willen na het proefproject op 
lange termijn zelfs verder. Met wat Imog 
aan restwarmte heeft, kunnen meer dan 
5.000 huizen verwarmd worden. We den-
ken ook op lange termijn aan gemeente-
lijke gebouwen, verschillende scholen,het 
bedrijvenpark Kortrijk-Noord, woon-en 
zorgcentra,… Want aansluiten bete-
kent ook nieuwe buizen in de grond en 
wegeniswerken. Vandaar zetten wij nu in 
een eerste proefproject in op een nieuwe 
verkaveling met nieuwe wegenissen, dicht 
bij de Leie.

Burgemeester Francis Benoit ondertekende onlangs de burgemees-
tersconvenant. “Hierin verbinden wij ons ertoe om tegen 2020 de 
CO2-uitstoot met 20 % procent in onze regio naar beneden te halen. 
Kuurne is bij de eerste gemeenten die dit via de restwarmte zal doen. 

Kuurne stapt mee met 
warmterecuperatie verbrandingsoven


