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“Een dik jaar partijpolitiek actief en al veel bijgeleerd! 
Politiek interesseert me natuurlijk al veel langer.  Op de 
keper beschouwd worden u en ik voortdurend met poli-
tiek geconfronteerd. Voor iemand die zich engageerde in 
een ouderraad, de jeugdbeweging, de parochie is de stap 
naar politiek niet eens zo ver.  Bovendien kreeg ik veel 
met de paplepel mee. Ook mijn vader – Werner – was zeer 
actief binnen het ACW en CD&V. Al had ik me toen wel 
voorgenomen om het nooit zover te laten komen: nooit 
thuis en altijd dat geloop. Maar zie: het kan verkeren. Met-
een het vertrouwen krijgen van een opmerkelijke groep 
kiezers betekende een enorme stimulans. Voor mezelf en 
voor ons hele gezin.  Daar ben ik dankbaar voor.” ”
Aan het woord: Chris Delneste, kersvers gemeenteraads-
lid voor CD&V-Kuurne.  De rest van het gesprek met Chris 
naar aanleiding van één jaar gemeenteraad lees je op 
pagina 4.

IS POLITIEK
EEN SPEL?

Klanken na een eerste jaar
gemeenteraadslid

Partijpolitiek: een boeiende
leerschool (en een aanrader)
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Klanken na 
een eerste jaar 
gemeenteraadslid

Chris en politiek, wie denkt dat 
dit zo maar in één-twee-drie 
beslist werd heeft het mis. On-
dergetekende had zich voorge-
nomen nooit aan partijpolitiek 
te doen. Thuis was goed te 
volgen hoe het er aan toeging: 
veel vergaderingen en zelden 
thuis. Bovendien vond ik het 
niet vanzelfsprekend om mij te 
binden aan één partij.  Maar dan 
kreeg ik de vraag en het voor-
gestelde project kon me wel 
boeien. Vooral de opvallende 
aandacht die wordt besteed 
aan ploegvorming haalde me 
over de streep.

Elke kandidaat werd van bij het begin 
betrokken bij het programma.  Dat 
klinkt vanzelfsprekend, maar het blijft 
een heksentoer om met een 30-koppige 
ploeg een samenhangende en realisti-
sche blauwdruk voor de gemeente af  
te leveren. Het geeft behoorlijk wat 
voldoening als je samen die klus hebt 
geklaard.
Niet toevallig ben ik straks dan ook één 
jaar enthousiast bezig met gemeentepo-
litiek.  De kiezer gaf  me de kans dat te 
doen als gemeenteraadslid en fractielei-
der – en straks als schepen.

Een uitdagend, boeiend en eigenlijk 
ook best aangenaam traject.  Hoe werkt 
een gemeenteraad?  Hoe verloopt het 
samenspel binnen de politieke meerder-
heid?  Hoe groot is de effectieve be-
leidsruimte? Gelukkig kunnen we altijd 
terecht bij oude Kuurnse CD&V-rotten 
in het vak.  Verder is er een behoorlijk 
pak zelfstudie. CD&V zorgt voor een 
waaier aan vorming. Dat alles maakt 
dat we steeds beter ingewerkt raken en 
goed voorbereid op de gemeenteraden 
verschijnen.
Als toekomstig schepen kan ik mee 
sleutelen aan het beleidsplan. Alweer 
een verrijking om te ervaren hoe over 
de verschillen heen wordt gesleuteld 
aan een gemeenschappelijk plan. Met 
groeiend zelfvertrouwen en enthou-
siasme gaan we verder, en het spreekt 
voor zich dat ik alles omtrent jeugd en 
jeugdbeleid, leefmilieu, sociale econo-

mie, gelijke kansen en internationale 
samenwerking mee opvolg.
Onlangs nodigde de nationale CD&V-
ploeg ons uit om op het partij-hoofd-
kwartier in de Wetstraat onze G100 
aanpak voor te stellen. Het doet deugd 
dat Wouter Beke en zijn ploeg ook oog 
heeft voor lokale experimenten. Daar 
als voorbeeld uitgepikt worden werkt 
stimulerend.
Het is een voorrecht me beschikbaar 
te mogen houden voor u, als inwoner 
van onze gemeente.  Uw voorstellen, 
vragen of  bedenkingen volgen we met 
aandacht op en nemen we mee. Laat 
gerust van u horen!

Chris Delneste
CD&V-gemeenteraadslid Kuurne   

chris.delneste@telenet.be 
0499 97 29 30

Assemblée Nationale
Op 25 juni vertrokken we met een bus 
vol Kuurnenaren richting Parijs, en 
dit op uitnodiging van dhr. Bernard 
Gérard, député-maire van Marcq-en-
Baroeul.
Een bezoek aan de Assemblée Nationa-
le stond ‘s morgens op het programma.
Burgemeester Bernard Gérard, die 
zetelt in deze assemblée, verwelkomde 
ons.  Na een knappe “filmvoorstelling” 
waar de werking van de assemblée werd 
uitgelegd, kregen we een rondleiding 

en mochten we ook de publieksbanken 
van het halfrond bevolken.
Na de middag volgde nog een bezoek 
aan de ambtswoning van de voorzitter 
van de Assemblée Nationale, l’ Hôtel 
de Lassay.
Parijs bezoeken zonder een “Bateau 
Mouchke” mee te pikken vonden onze 
gastheren geen optie en dus bood 
het gemeentebestuur van Marcq-en-
Baroeul ons afrondend een gesmaakt 
Seinetripje aan..

Het werd een korte, leerrijke en voluit 
geslaagde Parijsexcursie.
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Zomer-UNIEF van CD&V: Lysanne op de afspraak
Vanaf heden mag ik mij de trotse eigenaar noemen van het 
JONGCD&V-zomeruniefdiploma. Toegegeven, zware studies 
waren het niet. Het enige wat de deelnemers moesten doen, was 
een driedaags politiek bad overleven. JONGCD&V had een mooi 
parcours uitgestippeld waarbij we kennis konden maken met alle 
vormen van politiek.

We begonnen met een bezoek aan de 
4de macht: de media. In de gebouwen 
van de VRT konden we eens rond-
wandelen in o.a. de decors van Sporza, 
een nieuw Ketnet-programma en het 
hoogtepunt voor alle JONGCD&V’ers: 
de 7e dag. Maar we kregen ook de kans 
om eens Sabine Hagedoren na te spelen 
en radiopresentatrice Lisa Smolders aan 
het werk te zien in de studio van Studio 
Brussel. 

Daarna maakten we kennis met de 
echte politiek, zowel gemeentepolitiek 
als politiek op nationaal vlak kwamen 
aan bod. We begonnen met een simula-
tie van een gemeenteraadsvergadering 
waarbij ieder een bepaalde partij kreeg 
toegewezen en haar belangen moest 
verdedigen omtrent bepaalde alledaagse 
onderwerpen. Verder mochten we eens 
een kijkje gaan nemen achter de scher-
men van een kabinet. Zo kreeg ik een 
kijkstage voorgeschoteld op het kabinet 
van Vlaams Minister Hilde Crevits, van 
waaruit de overheid alles organiseert 
wat te maken heeft met mobiliteit en 
openbare werken.

We kregen ook de kans om alle zetels 
van de overheid eens uit te testen en 
te vergelijken, zowel in het Brussels 
Hoofdstedelijk Parlement, het Vlaams 
Parlement, het Europees Parlement, 
Kamer en Senaat. Die in het Vlaams 
Parlement zijn me persoonlijk het best 
bevallen. We konden er een Plenaire 
Vergadering bijwonen die wel erg span-
nend werd toen Vlaams Minister-Presi-
dent Kris Peeters plots wegliep. Hij had 
namelijk een telefoontje gekregen dat 
de koning zou aftreden. We konden het 
eigenlijk al voorspellen: de dag ervoor 
hadden we de Senaat bezocht en onze 
gids deed nogal geheimzinnig over het 
feit dat de borstbeelden van koning 
Albert en koningin Paola waren weg-
gehaald…

Het serieuze werk werd afgewisseld 
met ontspanning, maar dan in stijl: een 
barbecue op de binnenplaats van het 
kabinet van Minister De Crem, een re-
ceptie van de Voorzitter van de Senaat 
Sabine de Bethune, de Tjevenapero 
van JONGCD&V, een lunch met de 
Vlaams Parlementsleden en ten slotte 

een afsluitingsreceptie en diploma-
uitreiking op het kabinet van Minister 
Koen Geens. We waanden ons echte 
politici.

Het was een verrijkende ervaring 
en eigenlijk vind ik dat iedereen wel 
eens zo’n politieke kennismaking zou 
moeten meemaken. We beseffen veel 
te weinig wat er allemaal boven onze 
hoofden gebeurt en hoe de overheid op 
alle niveaus het leven van de burgers in 
goede banen probeert te leiden. Geen 
eenvoudige, maar wel een belangrijke 
opdracht.

Fat Attack Challenge Kuurne
De gemeente Kuurne is 571,2 
kilogram lichter. Dat is het resul-
taat van de Fat Attack Challen-
ge, een actie van Easy Fit Con-
trol en het gemeentebestuur.

Het idee kwam van de zaakvoerders 
Isabelle Messely en Bruno Bakeroot 
van Easy Fit Control die de leden van 
het fitnesscentrum een gratis BBQ 
aanboden indien ze minimum één kg 

vet zouden afvallen in een periode van 3 
maanden.  De gemeente Kuurne sprong 
onder impuls van burgemeester Francis 
Benoit, schepen van sport Jan Deprez 
en schepen van preventie Bram Deloof  
op de kar.  Ze spoorden de bevolking 
met allerlei acties aan om mee te doen.
Francis Benoit nam zelf  deel en verloor 
maar liefst 7,9 kg vet, de koploper was 
Sander Deruddere die maar liefst 18 
kg verloor.  Heel wat winkeliers en 

horecazaken promootten hun gezonde 
producten en recepten.  Ook de sport-
verenigingen namen deel en het Soci-
aal Huis organiseerde een succesvolle 
avond rond gezondheid en voeding.  
De 437 deelnemers startten met samen 
9.119,4 kg en slaagden erin om 571,2 
kg vet te verbranden.  De missie is dus 
meer dan geslaagd en er is al sprake van 
een nieuwe challenge voor volgend jaar!

Isabelle
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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!

Uw lokale contactpersoon
Etienne Vancoppenolle
(etienne.vancoppenolle@arduenna.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

CD&V-vrouwen
op teambuilding-weekend
Het derde weekend van juni vertrokken een 12-tal CD&V-dames op 
“vrouwenklap”-weekend (hun woorden) naar de Ardennen.  Een bont gezelschap 
van echte politiekers, dolle mina’s en jonge hinden.
Organisatorisch verliep alles op rolletjes.  De vrouw achter het stuur was voorbeel-
dig. De brei zat in de valies voor de ene, de zware bergschoenen voor de andere.  
Een mixed gezelschap dus.
Alle “geplande” activiteiten werden met veel brio geactiveerd.  En niet onbelang-
rijk : op de BBQ was ook wat vlees te bespeuren.
Een geslaagd weekend!

Sudoku editie oktober 2013

Invullen, uitknippen en binnenbrengen bij:
Jan Deprez, Kattebelweg 8, 8520  Kuurne

Winnaars van vorige editie winnen een taart geschonken 
door ‘BLADERDEEG VANMARCKE’

Andrea Lepla, Kattestraat 214
Anita Pattyn, Nevelstraat 32

Noel Bruneel, Veldm.Montgomerystraat 125

CD&V-KWIS
Samen is Super kwis  vrijdag 
29/11/2013 in de St. Pieterszaal te 
Kuurne.
Start om 20u. Ploeg van max. 5pers.
Inschrijven kan via nicmoreau84@
gmail.com .
Een organisatie van JONGCD&V.

Ontdek Kuurne
Fotozoekertje

Zoek de locatie waar deze foto geno-
men is. Straat en beschrijving volstaan 
om een prijs te winnen.
Antwoorden binnenbrengen bij Jan 
Deprez, Kattebelweg 8, 8520 Kuurne
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