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De Slimste Gemeente

Op zondag 14 april reden we met een bus vol 
supporters richting Londerzeel voor de opna-
mes van “De Slimste Gemeente”.

Lees meer hier, op pagina 4!

CD&V Kuurne beleeft drukke tijden. Na de intensieve campagne 
en de inloopperiode bij de installatie van het nieuwe gemeentebe-
stuur begint het echte werk voor onze burgemeester en schepe-
nen. Binnen de partij zelf  zetten al onze leden, mandatarissen en  
niet-mandatarissen,  zich in om met de nieuwe bestuursploeg een 
nieuw en verfrissend  beleid te helpen uitbouwen. De uitdagingen 
zijn groot , niet gemakkelijk en tegelijkertijd boeiend en uitda-
gend. Alleen een partij die goed gestructureerd werkt, slaagt erin 
om dit tot een goed einde te brengen. Ook daar wordt binnen de 
lokale CD&V hard aan gewerkt en dit om ervoor te zorgen dat 
u zich als burger goed voelt in uw mooie gemeente. Ik wens als 
lokaal voorzitter dan ook iedereen te danken die zich belangeloos 
inzet voor dit nobele streven en ik ben ervan overtuigd dat wij als 
partij dankzij de inzet en het enthousiasme van iedereen en met 
onze burgemeester op kop, mooie dingen zullen realiseren. De 
artikelen in deze editie zullen u daar des te meer van overtuigen.

schoLen aLs pLaats 
van ontwikkeLing 
voor eLk taLent? 
schooLvakanties 

anders organiseren?

#goedgezind
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De Slimste Gemeente
Op zondag 14 april reden we met een bus vol supporters richting 
Londerzeel voor de opnames van “De Slimste Gemeente”.
Terwijl supporters vooral oog hadden voor hun naaste buren in de 
bus, zaten onze 3 kwissers nog lustig wat lijstjes te oefenen.

In Londerzeel aangekomen, mochten 
we na een tijdje de studio induiken en 
het decor van “De Slimste Gemeente” 
in ons opnemen.  Intussen werden 
onze kwissers Stephanie Tamsin, 
Marc Mersy en burgemeester Francis 
Benoit klaargemaakt om hun opwach-
ting op het grote scherm te maken.

Nadat onze Kuurnse ezels wat koppig 
op gang kwamen, werd het toch nog 
een spannende strijd tussen Kuurne, 
Genk en Zulte, met een foute radzins-
ki-mars maar een perfect lijstje van 
Franstalige faciliteitengemeenten.

Wat op snelheid gepakt door Zulte, 

moesten we in de finale met een nipt 
verschil onze nederlaag erkennen.

SOS Piet-gewijs had onze burgemeester 
Francis met “Wat hebben we geleerd 
vandaag ?” het laatste woord, wat na-
tuurlijk volledig in het teken stond van 
de Kuurnse Ezels en I(n) A(more).

Tribune
In maart werd de nieuwe tribune in 
gebruik genomen.
Deze wordt elektronisch bediend en er 
zijn 170 zitplaatsen voorzien.
Vanaf  de zijkant kunnen de Kuur-
nenaren nu hun ploeg comfortabeler 
aanmoedigen.
Op de foto zie je schepen Jan Deprez 
met de sportfunctionaris Sylvie Delod-
dere en de sportpromotor Valentine 
Moenens.
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Dit om aan te kaarten welke situaties 
vrouw- en gezinsvriendelijker kunnen 
in Kuurne.   
Zo ondermeer kwam de vraag naar 
openbare toiletten terug naar boven. 

Het toilet dat nog steeds aangeduid 
staat aan de zijgevel van Den Tap (naast 
het gemeentehuis) maar niet in gebruik 
is, werd als ‘Lelijk Plekje’ uitgekozen 
in het kader van een project van de 
intercommunale Leiedal maar werd niet 
aangepakt.  

De (enige) vrouwelijke schepen van 
Kuurne, Ann Messelier, stelt voor 
om, in navolging van het actieplan 

van V&M, alvast de toiletten binnen 
de openbare gemeentelijke gebouwen 
openbaar te stellen tijdens de respec-
tieve openingsuren.  De schepen van 
communicatie, Jan Deprez, is bereid 
hieraan mee te werken ondermeer via 
melding op de website van de gemeente 
Kuurne. 

Planningsdag CD&V
Waar willen we naartoe, wat leeft er binnen onze gemeente, 
welke zijn de beschikbare middelen, wat zijn onze doelen en 
hoe willen wij die benaderen ?  Heel wat vragen die onlangs 
door onze dynamische ploeg werden opgenomen.

We trokken een dagje de tijd uit om een haalbare planning uit 
te werken voor CD&V-Kuurne.  Het resultaat is een stevige 
(maar leefbare) planningskalender met tal van activiteiten die 
u vanaf  september de revue zal zien passeren.  Er komt een 
boeiende info-sessie inzake ouderenzorg op de gemeente en 
helemaal op het eind van het werkjaar pakt Jong-CD&V uit 
met een kersvers Camping Municipal-initiatief. 

Daartussenin nodigen wij u uit op onze klassiekers zoals de 
jaarlijkse kwis, onze nieuwjaarsreceptie, de ontbijtfilm en een 
heruitgave van de gezins-BBQ.   Op het maandelijks partij-
bureau en de tweemaandelijkse bestuursvergadering wordt 
werk gemaakt van de inhoudelijke opvolging en voorbe-
reiding van het beleid in Kuurne.  Wie samen met ons wil 
sleutelen aan een blauwdruk voor onze gemeente is welkom! 

Daarnaast hebben we ook graag oor voor uw opmerkingen, 
vragen of  bemerkingen.  Aarzel niet en geef  gerust uw sein-
tje aan één van onze mandatarissen of  aan onze voorzitter.

Marc Plets

Ik moet dringend!
Op 31 mei 2012 gingen de CD&V vrouwen van Kuurne op stap op 
stiletto’s tijdens de verkiezingscampagne. Dit onder leiding van de 
Voorzitster Kaat Debruyne. 
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SUDOKU 
Binnen te brengen bij : 
Jan Deprez 
Kattebelweg 8 
8520  Kuurne

Winnaars van een taart geschonken 
door 
‘BLADERDEEG 
VANMARCKE’ :

Chris Maertens 
Koning Boudewijnstraat 145
Dirk Taillieu 
Standaardmolen 5
Daniel Bossuyt 
Nevelstraat 32

De jeugd – de kinderen en jongeren 
van vandaag – zijn ongetwijfeld dé 
drijvende krachten die in de nabije toe-
komst de samenleving in handen zullen 
(moeten) nemen. Die toekomst ziet 
er niet altijd rooskleurig uit, als je de 
actualiteit een beetje volgt: een finan-
ciële crisis waar iedereen de gevolgen 
van voelt, een aantal problemen die op 
ons afkomen (vergrijzing, tekort aan 
kinderopvang, milieuproblemen en de 
opwarming van de aarde…). Langs alle 
kanten horen we dat de jeugd van van-
daag het later minder goed zal hebben 
dan de vorige generaties. Pessimisme 
alom, maar ziet de jeugd het nog wel 
zitten om de motor van de toekomst te 
zijn? 

Het antwoord moet natuurlijk ‘ja’ zijn! 
De jeugd moet niet naïef  zijn – de pro-
blemen die zich zullen stellen moeten 
overwonnen worden. Maar als jeugd 
mogen we de toekomst gerust positief  
blijven inzien. En dat doen we ook! 

We mogen stellen dat Kuurne een posi-

tief  ingestelde gemeente is. Kuurne telt 
zeer veel verenigingen waar telkens een 
grote groep vrijwilligers zijn schouders 
onder zet om van Kuurne een flore-
rende gemeente te maken. En daarmee 
bedoelen we niet alleen de jeugdvereni-
gingen, maar ook de ontelbare andere 
verenigingen met zeer diverse groepen 
vrijwilligers. Dat engagement binnen de 
gemeente kan alleen maar getuigen van 
een uitgesproken positieve kijk naar de 
toekomst! Hoera voor de vrijwilligers! 

De jeugd doet het zeker en vast ook 
zeer goed in Kuurne. Vaak wordt 
jeugd in één adem genoemd met ‘de 
jeugd van tegenwoordig’ en een diepe 
zucht… Maar de Kuurnse jeugd mag 
er zeker zijn! Vijf  jeugdbewegingen, 
twee jeugdhuizen, een studentenclub, 
een jeugdatelier, een speelpleinwerking, 
een draaiende jeugdraad, een kinderge-
meenteraad en nog heel wat fantasti-
sche initiatieven… Kuurne mag gerust 
zijn, de toekomst is verzekerd! 

Robbe Bleuzé - Geëngageerde jongere

De jeugd als de motor 
van de toekomst


