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KUURNE

GERENOVEERD GEMEENTEHUIS
KUURNE OPENT HAAR DEUREN

GOED GEZIND 

ONDERWEG

Na een jaar van intensieve verbouwingen ver-
welkomt de gemeente Kuurne haar inwoners 
vanaf 25 november in een vernieuwd ge-
meentehuis. Niet alleen het gebouw kreeg na 
40 jaar een grondige facelift, ook de dienst-
verlening is uitgebreid en verbeterd. 
Schepen Ann Messelier die bevoegd was voor 
de renovatie: “Niet alleen het gebouw onder-
ging een metamorfose, de gemeente gaat ook 
van start met een nieuw dienstverleningscon-
cept. De gemeentelijke dienstverlening wordt 
maximaal afgestemd op de behoeften van de 
burgers en zo eenvoudig mogelijk gehouden.” 

Zo verruimt de gemeente onder meer haar 
openingsuren. Het gemeentehuis is elke 
weekdag open van 8u30 tot 12u en donder-
dagnamiddag van 16u tot 19u. Elke eerste en 
derde zaterdag kunnen inwoners tussen 9u30 
en 12u00 terecht bij de dienst burgerzaken.

1000 Kuurnenaren bezochten het gebouw 
en waren laaiend enthousiast. Minister – 
president Geert Bourgeois feliciteerde het 
gemeentebestuur. Attractie is de grote schuif-
bare wand. 
Burgemeester Francis Benoit: “Op de wand 
plaatsten we de familienamen van alle inwo-

ners van Kuurne in 2015. Hiermee willen we 
als bestuur en organisatie een duidelijk state-
ment maken: dit vernieuwde huis is niet al-
leen een trefpunt vóór de inwoners, maar ook 
ván de inwoners. De wand zal binnenkort 
uitgroeien tot een echte selfiemuur.” 

Kuurne spendeerde ongeveer 1.000.000 euro 
aan de renovatie, meteen de grootste investe-
ring van deze legislatuur. De gemeente ging 
voor een grondige renovatie ten dienste van 
de inwoner en het personeel, maar waakte er-
over dat het geen prestigeproject werd. 
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KINDERGEMEENTERAAD
Elk jaar trekken alle leerlingen van het 
zesde leerjaar naar de stembus. Na een 
campagneperiode stemmen ze voor hun 
favoriete kandidaten voor de Kinderge-
meenteraad. Via de stemming, worden er 
19 kindergemeenteraadsleden verkozen.
Tijdens de geheime zitting worden de kin-
derburgemeester en de kinderschepenen 
verkozen. Daarna wordt de nieuwe kinder-
gemeenteraad voorgesteld aan het ruime 
publiek in een verkiezingsshow. 
De presentatoren zorgen telkens voor een 
vleugje humor om van deze verkiezings-
show een pareltje te maken. 
Daarna gaat de Kindergemeenteraad aan 
de slag en werken ze één actie en één reali-
satie uit. Daarnaast worden ze op heel wat 
activiteiten verwacht om de echte schepe-
nen en gemeenteraadsleden bij te staan. 
De Kindergemeenteraad wordt begeleid 
door een begeleider vanuit de Jeugddienst, 

een begeleider vanuit elke school en een 
voorzitter die de werking van de Kinderge-
meenteraad in goede banen leidt. Jarenlang 
nam Veerle Hellyn de taak van voorzitter 
op zich. Na heel wat mooie jaren nam 
Veerle dit jaar afscheid van de kinderge-
meenteraad en gaf ze de fakkel door aan 
Robbe Bleuzé. We willen Veerle bedanken 
voor alle inzet en inspanningen!
Ondertussen is de nieuwe Kindergemeen-
teraad al weer druk bezig met het plannen 
van de activiteiten en realisaties van dit jaar. 
De Kindergemeenteraad veroverde ook 
een plaatsje op het web, waardoor ze nu 
makkelijker kunnen communiceren over 
de zaken waarmee ze bezig zijn. Neem 
zeker een kijkje op kindergemeenteraad-
kuurne.weebly.com
en volg het reilen en zeilen van de Kinder-
gemeenteraad. 

BESTE 
KUURNENAAR

Graag wens ik jullie een gezond en ge-
lukkig Nieuwjaar toe. 2016 wordt het 
tiende jaar waar CD&V deel uitmaakt 
van de meerderheid. Het wordt het 
vierde jaar waar ik als burgemeester een 
enthousiast team mag leiden met mijn 
partijgenoten. Chris Delneste komt de 
ploeg versterken als schepen. Samen met 
sterke gemeenteraadsleden als Bert Der-
oo, Johan Schietgat en Hilde Vanhauw-
aert zijn Jan Deprez, Chris Delneste, 
Ann Messelier en mezelf klaar om nog 
een versnelling hoger te schakelen. Graag 
bedank ik ook Veerle Hellyn die 9 jaar als 
OCMW-raadslid heeft gewerkt. Jammer 
genoeg verhuist zij uit onze gemeente, zo 
kan onze Eveline Van Haverbeke verder 
blijven werken in de raad samen met 
Geert Blomme.
2016 staat verder in het teken van de 
dienstverlening. Het vernieuwde ge-
meentehuis en het lokaal dienstencen-
trum zijn twee belangrijke realisaties waar 
we nu ook verder werk maken van onze 
klantenservice. Maar ook projecten als 
het eenrichtingsverkeer en de bouw van 
voetbalkleedkamers zijn uit te werken in 
2016. De politie en de veiligheid worden 
bovendien harde actiepunten. CD&V 
werkt ons ambitieus programma samen 
met N-VA , SP.A en Groen verder uit.
Vele wensen, vele dromen. Niet alleen in 
de politiek ook in het leven. Ik wens het 
jullie allen toe!

Francis Benoit
Uw burgemeester

ARTYKID
De eerste kunstendag 
voor kinderen was een 
groot succes.
Meer dan 150 kinderen 
mochten er hun talenten 
ontdekken.
De slogan “speel, 
beleef, creëer” werd 
waargemaakt.
We kijken uit naar een 
volgende editie.
Nagenieten kan op onze 
facebookpagina!
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EEN 
SCHOEN VOOR 
HET KLIMAAT
Zondag 1 december bond ik een schoen 
aan mijn boom vast en riep de Kuur-
nenaren op mijn voorbeeld te volgen.  De 
schoen aan de boom werkte. Er werden 
nieuwe gevallen in Kuurne gespot. Tij-
dens een persactie hingen 40 Kuurnenaren 
schoenen aan de bomen aan het markt-
plein in Kuurne. Als burgemeester onder-
tekende ik het convenant of mayors mee 
met de regio. We vinden deze guerilla-actie 
belangrijk om een signaal te geven aan de 
falende overheid betreffende klimaatbeleid. 
Als Kuurne werken we aan de restwarmte, 
fietsbeleid, samenaankoop en onderzoeken 
we het doven van de openbare verlichting

OPENING DIENSTENCENTRUM
Het lokaal dienstencentrum ter Groenen Boomgaard werd geopend in december. Onze 
minister Jo Vandeurzen wenste Kuurne een dikke proficiat met het schitterend initiatief. 
De OCMW-raad , de ouderenraad, het sociaal huis en het gemeentebestuur bouwden 
een prachtig concept uit. In het lokaal dienstencentrum kunnen onze ouderen en buurt-
bewoners terecht voor verschillende diensten als thuiszorg, opleidingen, manicure en nog 
veel meer. OCMW-raadsleden Veerle Hellyn, Geert Blomme en Eveline Van Haverbeke 
heten u er van harte welkom.

Deelnemen kan tot 15 februari, 
formulieren kunnen binnengebracht 
worden bij Jan Deprez, Kattebelweg 8, 
Kuurne.
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KWIS 
JONGCD&V 
KUURNE

ARTYKID

De winnaars van onze quiz JONGCD&V
De score van de eerste drie ploegen

Nele en co 134,5
De pendelaars 131,5
Kuba Libre 129,5
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking 
in onze gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
 

Uw lokale contactpersoon:
Marc Plets
plets_blomme@skynet.be
www.kuurne.cdenv.be

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/CDV-Kuurne 

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
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WIST JE DATJES
• Op zaterdag 12 december was CD&V-

Kuurne aanwezig op de kerstmarkt.  De 
opbrengst was tvv Ubuntu.

• Dat Chris Delneste als fractieleider 
CD&V opgevolgd wordt door Johan 
Schietgat.

• Participatiemoment over Sint-Pieter op 
maandag 30 november met 100 aanwe-
zigen als startmoment van de workshop 
rond Sint-Pieter.

• Onze schepen van sport, Jan Deprez 
(CD&V), ontving uit handen van de 
adm.generaal van Bloso, de Hr. Philippe 
Paquay, de laureaatplaat ‘Kuurne =spor-

telgemeente 2015’. Valentine Moenens, 
onze sportpromotor en Dominique 
Noppe, lid DB Kuurnse sportraad, 
mochten mee genieten. (zie foto)

• Jan Deprez (CD&V) was verheugd dat 
de gemeenteraad het dossier van de voet-
balkleedkamers unaniem goedkeurde. 
De nieuwe kleedkamers komen op en 
in de plaats van de oude voetbalkantine.  
Start wordt voorzien na de paasvakantie. 
(zie foto)

• De werkgroep ‘Senteoffensief ’ verzorg-
de een avondvullend spektakel over de 
gruwel tijdens WOI. Naar aanleiding 
hiervan werd een kunstwerk onthuld in 
Sente. De werkgroep kreeg een bedan-
kingsdocument van de Amerikaanse 
ambassade.

• De gemeente Kuurne sloot het boekjaar 
2014 af met een positief resultaat.

• Het éénrichtingsverkeer komt er voor 
de verkeersveiligheid en wil oplossingen 
bieden voor de handelaars.

NIEUWJAARS-
WENSEN 

VOORZITTER
CD&V KUURNE

Beste Kuurnenaar,

2015 was een b(iz)ar jaar: aanslagen, Griekse 
toestanden, oorlogen, vluchtelingen, vlieg-
tuig- en natuurrampen…. volgden elkaar in 
razendsnel tempo op.
Vooral het groot aantal vluchtelingen dat naar 
onze contreien komt, samen met de voelbare 
aanwezigheid van terreur in ons midden, stelt 
ons Westers maatschappelijk model zwaar op 
de proef. Onze Europese Unie kreunt aan 
zijn buiten- en binnengrenzen.
Een mens zou zich voor minder opsluiten in 
zijn eigen veilige cocon.
En toch is een humane reactie met een open 
geest en een ruime blik de enige goede ma-
nier om al dit onheil te bezweren.
Daarom wil ik bij het begin van het nieuwe 
jaar 2016 een blik vol optimisme open trek-
ken: de menselijke geest en natuur is veer-
krachtig en na ongeziene tegenslagen recht 
hij zijn rug om opnieuw aan de toekomst te 
bouwen.
Ik wil ieder van jullie oproepen om met een 
goede instelling en een positieve houding sa-
men het nieuwe jaar aan te vatten om er voor 
iedereen een bèter jaar van te maken: waar 
een wij is, is een weg.
Ik wens jullie daarbij een goede gezondheid, 
veel geluk en succes in alles wat jullie willen 
en zullen ondernemen in 2016!
Proost!
Etienne Vancoppenolle, voorzitter CD&V 
Kuurne


