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Ruimtelijke ordening 

Ruimtelijke ordening werpt een blik op het verleden, het is dan ook logisch dat het beleidsplan inzake 
ruimtelijke ordening een sterke impact heeft op de toekomst. In Kuurne is het goed wonen en dat willen we zo 
houden. 

 

• Kuurne heeft drie woonkernen, historisch gegroeid rond de drie parochies St.-Michiel, St.-Pieter en 
St.-Katrien. We zetten in op kernversterking. 
 

• We moeten met z’n allen dichter bij elkaar gaan wonen, niet alleen voor een efficiënt(er) 
ruimtegebruik en -besparing, maar ook voor een sterker sociaal weefsel. Dat doen we door het 
ruimtelijk rendement te verhogen door verdichting, de beschikbare bebouwbare oppervlakte 
gerichter te gebruiken en meer kwalitatieve openbare ruimtes met meer groen te voorzien die 
aanzetten tot ontmoeting en gezamenlijke activiteiten. 
 

• Vaak is een bebouwd perceel omgeven van verharde oppervlakken. De uitdaging is om te ontharden 
en om zelfs 20 % van de verharde oppervlakte te ontharden zodat regenwater makkelijk kan 
insijpelen. 
 

• Bewoners moeten zicht krijgen op de plannen die ruimtelijke ordening heeft, en ze moeten kunnen 
participeren in de opbouw van die plannen. Daarom willen we infosessies in de wijken en/of kernen 
organiseren. 
 

• Veel huizen zijn te groot geworden voor hun bewoners, daarom streven we naar een plan 
woningdelen. Duurzame woongemeenschappen en cohousingprojecten zijn de sleutel voor de 
toekomst. Daarvoor willen we goed gelegen, verouderde verkavelingen aanpakken waar veel 
oppervlakte gebruikt wordt voor tuinen of het mogelijk maken er intensiever gebruik van te maken 
door bijvoorbeeld meergezinswoningen, cohousing en kangoeroewonen toe te laten. 
 

• We willen randparkings creëren en de straten hertekenen tot leefstraten waar ruimte is voor 
ontmoeting, op een bankje te zitten en van het groen te genieten. 
 

• De gemeente voert een beleid rond verouderde en verloederde woonwijken door, al dan niet samen 
met de sociale huisvestingsmaatschappij, een lokale grondregie of zelfs een private partner, 
renovatieprojecten op te zetten voor dergelijke wijken. 
 

• Verenigbare functies zullen we meer verweven met elkaar. Bijvoorbeeld: wonen in een woongebied 
waar horeca, bakkers of warenhuizen samen ontwikkeld worden, in ruimtelijke uitvoeringsplannen in 
natuurgebied ook recreatiemogelijkheden voorzien, een jeugdvereniging beschikbare ruimte van een 
nabijgelegen school laten gebruiken, enz. 
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Mobiliteit 

Iedereen heeft recht op vervoer en vervoer moet voor iedereen betaalbaar zijn. We stellen een mobiliteitsplan 
op waarbij het STO(E)P-principe (eerst Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Elektrische voertuigen, dan pas 
Personenwagens) met een fietscirculatieplan de leidraad blijft. 

De grote uitdaging daarbij is om minder mobiele mensen toch voldoende mogelijkheden te bieden.  

• Om stappen en fietsen aangenaam te maken, willen we TRAGE VERBINDINGEN realiseren en staan we als 
gemeente in voor het onderhoud van bestaande trage wegen. Het openbaar vervoer heeft een sociale 
functie en daarom moet in alle dorpskernen een frequent aanbod zijn en zijn toegankelijke haltes een 
essentiële stap. 
 

• Het meest democratische vervoersmiddel is de FIETS. Toch heeft niet iedereen een fiets. 
Fietsbemiddeling en leren fietsen vormen hier een opstap. Het succes van de elektrische fiets 
illustreert de mobiliteitsmogelijkheden voor de toekomst. 
 

• Het aantal en de variëteit fietsers neemt toe. Daarom zijn AFSPRAKEN nodig en vragen we om 
hoffelijkheid. Waar mogelijk, voorzien we VEILIGE RUIMTE VOOR FIETSERS, met speciale aandacht voor de 
specifieke FIETSSCHOOLROUTES naar en door Kuurne. 
 

• Na de aanpak van de Bavikhovestraat, Hulstestraat en Kerkstraat, gaan we verder na welke ingrepen 
mogelijk zijn via het inrichten van EENRICHTINGSVERKEER, bredere straten, veilige looproutes.  
 

• We zullen gemeentelijk personeel stimuleren om met de fiets te gaan werken. Ook het onderwijs 
raden we aan uitstappen voortaan met de fiets te plannen. 
 

• In kader van de verbinding van verschillende groene zones, gaan we in overleg met Leiedal om te 
kijken welke mogelijkheden er zijn om de KORTRIJKSESTRAAT TE DWARSEN (voor voetgangers en/of 
fietsers) via de bedding van de Heulebeek. 
 

• We stimuleren iedereen die een of andere vorm van vervoer aanbiedt aan Kuurnse doelgroepen om te 
zoeken naar haalbare en betaalbare oplossingen om vervoer op maat te ontwikkelen. 
 

• MOBIPUNTEN: Combi-mobiliteit is de toekomst. Om dit te realiseren, bouwen we parking Damier en de 
parking aan de kerk van St.-Pieter uit en zullen we stapsgewijs overdekte fietsstallingen voorzien aan 
bushaltes, in woonwijken en op culturele plaatsen. 
 

• MOBISERVICE: Met 20 % minder wagens kunnen we het (landelijk) fileprobleem oplossen. We voorzien 
een digitaal trefpunt waar Kuurnenaren hun (werk)verplaatsing kunnen melden met het oog op 
carpoolen. 
 

• Wijk per wijk zullen we knelpunten oplijsten en gepaste voorstellen doen of afspraken opfrissen. 
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• We investeren in de aanleg van nieuwe toegankelijke bushaltes, vooral in de buurt van 
bejaardentehuizen, tewerkstellingsplaatsen voor mindervaliden, de drie gemeentekernen en diverse 
gemeentelijke diensten. 
 

• Veel gemeenten werken aan een stappenplan om de introductie van het elektrisch rijden te 
versnellen. 
 

• PARKEREN: Inzetten op verruimd draagvlak, eventuele knelpunten opnemen, parkeerregeling voor 
bestelwagens van het werk en vrachtwagens in de centra, regelgeving rond overnachten in de 
vrachtwagen (industriepark) of andere wagens (Kubox). 
 

• We ijveren voor het BEHOUD VAN GRATIS PARKEREN IN DE KERNEN en zullen het parkeerbeleid in 
samenspraak met de lokale handelaars verfijnen.  
 

• Met een SCHOOLSTRAAT willen we schoolgaande kinderen en hun ouders voorrang geven. Een half uur 
voor schooltijd en een halfuur na schooltijd wordt de straat met nadarhekken afgezet en is er enkel 
doorgaand verkeer mogelijk te voet of met de fiets. Bewoners van die straat kunnen de straat wel 
uitrijden, maar niet inrijden. 
 

• Vanuit de gemeente blijven we druk zetten op hogere overheden, al dan niet samen met omliggende 
gemeenten, om de gevaarlijke en dodelijke verkeerspunten aan de R8 weg te werken. We vragen een 
snelle oplossing, want elke dag is er wel één gevaarlijke situatie. 
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Wonen 

Kuurne evolueerde de laatste jaren van een landelijke naar een verstedelijkte gemeente. We zien het als een 
uitdaging om deze groei verder te realiseren, met respect voor onze gemeenschap. 

• Via de sociale huisvestingsmaatschappij willen we het huidige sociaal patrimonium aanpassen aan de 
HEDENDAAGSE WOONEISEN en gaan we voor vervangingsbouw om verouderde, opgeleefde woningen te 
vervangen door duurzame hedendaagse woningen. O.a. op Spijker, Schardauw en wijk Nieuwenhuyse. 
We willen in totaal 550 sociale woningen, nu hebben we er 490. 
 

• Verdere regie van het woonbeleid via het WOONPLATFORM: sociale huisvestingsmaatschappij, woon- en 
zorgcentra, adviesorganen, privé, experten, diensten, beleid (ocmw, sociaal huis, gemeente). 
 

• Het AANTAL OUDEREN GROEIT, dat vormt uitdagingen en kansen waarbij we steeds moeten vooruitkijken. 
 

• APPARTEMENTSBOUW moet kunnen, mits de nodige aandacht voor kwaliteit en omgeving. Ook de 
afstanden tussen de gebouwen, het aanwezige groen en waterbuffering verdienen aandacht. 
 

• We zullen het WOONLOKET verder uitbouwen. Vanuit het sociaal huis wordt integrale ondersteuning 
geboden voor woonzorg en thuiszorg in al zijn facetten. 
 

• Ook het RENOVATIEBELEID gaan we verder ontwikkelen. Eventueel in samenwerking met sociale 
verhuurkantoren. Duidelijke renovatiepremies vormen belangrijke hefbomen. 
 

• De druk op de woningmarkt verminderen door het HERGEBRUIKEN VAN LEEGSTAANDE PANDEN. Ofwel door 
het huuraanbod te vergroten, ofwel via (ver)nieuwbouwprojecten. Door woningen conform de 
Vlaamse woonkwaliteitsnormen te renoveren draagt de gemeente bij aan de klimaatdoelstellingen. 
 

• In nieuwe WOONPROJECTEN leggen we de link met DUURZAME, collectieve energievoorziening en met 
duurzame mobiliteit. 
 

• We willen UITHUISZETTING vermijden door het stappenplan van de sociale huisvestingsmaatschappij en 
het sociaal huis te evalueren en te leren hoe om te gaan met een dreigende uithuiszetting. De 
huursubsidie blijft behouden voor wie moeilijk iets kwalitatief kan huren. 
 

• We grijpen elke kans om ook JONGE GEZINNEN zich in Kuurne te laten vestigen. 
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Patrimonium 

• KERKGEBOUWEN: De drie kerkgebouwen staan nu in orde, de grootste uitdaging is het energieverbruik. 
Medegebruik is uit ervaring niet evident en het gebouw zou moeten ‘herbouwd’ worden om het als 
patrimonium interessant en houdbaar te maken. We gaan in dialoog met de geloofsgemeenschappen 
over een langetermijnvisie voor de herbestemming van sommige gebouwen . 

 
• HOEVE VANDEWALLE: De Hoeve is aan renovatie toe. De regie blijft in handen van de gemeente.   

 
• PASTORIE: De pastorie dient niet meer als woonst voor de pastoor, maar drie dagen per week wel als 

secretariaat van de parochie. Het gebouw is aan een heropfrissing toe. De regie blijft in handen van de 
gemeente. Gezien de pastorie aansluit en toegang geeft tot het Vlaspark, is het de ideale locatie om 
het als ‘open’ huis te laten gebruiken.   

 
• SCHOLEN: De kleuterschool van PIENTER is aan vernieuwing toe. De Agion-subsidies werden toegekend. 

Er is een opportuniteit om één schoolgebouw nieuw te bouwen op de parking van de Renbaan in de 
Kattestraat, met een nieuwe sportzaal die ook na de schooluren ingezet kan worden. 

 
• KINDEROPVANG: Dit kan voorzien worden in een schoolgebouw. De optie van de nieuw te bouwen 

school met de Agion-subsidie kan voorzien in deze opvang. 
 

• STOKERIJMOLEN: De Stokerijmolen langs de Brugsesteenweg is een beschermd monument. Er zal een 
beheersplan opgemaakt worden in 2018 om op basis daarvan een subsidiedossier aan te vragen voor 
de renovatie.  

 
• KUBOX: We bouwen de ruimtes verder uit en verfijnen de gebruiksregels. Optimalisatie zorgt voor een 

positief samenspel van gebruikers en omwonenden, zo willen we geluidsoverlast aanpakken met 
afspraken over de openingstijden en geluid op de parking. 

 
• SINT-PIETERSZAAL: We staan in voor de verdere uitbouw van de zaal, evaluatie en bijsturen van de 

gebruiksafspraken. De St.-Pieterszaal vormt mee het hart van de kern. 
 

• CONTAINERPARK: Het containerpark blijft behouden en zal verder uitgebouwd worden. Ook zetten we in 
op gerichte inzamelacties door bijvoorbeeld actief in te spelen op het EU-project rond 
asbestverwijdering. 

 
• ZWEMBAD: De vergunning van het zwembad loopt tot 2024. Onze visie was en is om te investeren in 

een ‘gezonde geest in een gezond lichaam’. Via bovenlokale samenwerking, zowel logistiek als 
financieel, kunnen we een nieuw zwembad bouwen met ruimte voor zwembanen waar zwemmen kan 
aangeleerd worden, zonder dat we in concurrentie gaan met recreatieve zwembaden in de regio. 
 

• JEUGDHUIS TAP: Het gebouw heeft nood aan ingrepen, daarom bekijken we de mogelijkheden rond een 
nieuwe bestemming en gaan we na welke noden er zijn. 
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Oud & jong 

CD&V onderschrijft HET MEMORANDUM VAN DE KUURNSE OUDERENRAAD en DE DUURZAME 

ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN (SDG) van de Kuurnse Mondiale Raad. We stimuleren een solidair ouderenbeleid, 
want ‘zich thuis en veilig voelen’ staat centraal in het dagdagelijkse leven. Essentieel zijn de ethische 
componenten in een progressief ouderenbeleid. 

En dan word je ouder … 

Omdat elke oudere andere interesses, zorgen en noden heeft, vragen we diversifiëring in aanbod en aanpak. 
De gemeentelijke (financiële) ondersteuning van ouderenverenigingen wordt hertekend. 

• INFRASTRUCTUUR EN GEZONDE PUBLIEKE RUIMTES: Bij elk van de geplande projecten inzake Ruimtelijke 
Ordening, Openbare Werken of Verkeer zullen we rekening houden met de behoeftes en noden van 
senioren en integreren we die in elk dossier. 
 

• TOEGANKELIJKHEID GEMEENTE: we ondertekenen het INTER-charter (Agentschap Toegankelijk Vlaanderen) 
zodat toegankelijkheid en gelijkwaardigheid in de algemene diensten van de gemeente opgenomen 
worden. 
 

• We zetten een geïntegreerd lokaal woonbeleid verder met de focus op WOONKWALITEIT. Behoorlijke 
huisvesting is een grondrecht, ouderen met huisvestigingsproblemen kunnen terecht bij een LOKAAL 

WOONLOKET VIA HET SOCIAAL HUIS voor een eerstelijnsdienstverlening in nauwe samenwerking met de 
Sociale Huisvestigingsmaatschappij en sociale verhuurkantoren zoals De Poort en Eigen Gift. 
 

• We voeren een PROACTIEF BELEID rond energie en drinkwater om afsluiting van deze basisvoorzieningen 
te voorkomen. Een centraal LOKET zal oplossingen op maat zoeken voor mobiliteitsproblemen. 
Bovendien moeten oudere mensen kunnen rekenen op een inkomen dat hen toelaat om actief te 
blijven deelnemen aan de samenleving.  
 

• We blijven extra steun bieden aan zwakkeren in de vorm van een LEEFLOON.  
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De jeugd, de toekomst … 

Kinderen en tieners kunnen wel degelijk aangeven wat beter kan in Kuurne. Ze moeten de kans krijgen om hun 
mening te uiten en mee richting te geven aan het lokaal beleid. Dat geldt voor alle jongeren, dus ook jongeren 
uit kansarme gezinnen of met een andere culturele achtergrond en kinderen met een beperking. 
 

• De banden en samenwerking met de JEUGDRAAD en KINDERGEMEENTERAAD houden we en bouwen we 
verder uit. We begrijpen het belang van onderlinge dialoog en dialoog met het beleid. 
 

• Het JEUGD(BEWEGINGS)WERK kan op onze steun blijven rekenen, het zijn waardevolle plaatsen waar 
kinderen en jongeren ontspanning en steun vinden. 
 

• JEUGDAMBTENAREN brengen mensen samen, stimuleren initiatieven en geven zo mee vorm aan een 
stimulerend JEUGDBELEID. 
 

• We willen de FINANCIËLE, CULTURELE EN FYSIEKE DREMPELS tot jongerenorganisaties verlagen. Kuurne voert 
een jeugdvriendelijk beleid in elke betekenis van het woord, van de groendienst tot het Huis van het 
Kind. 
 

• BRUGFIGUREN zullen kinderen en jongeren naar het bestaande aanbod (vrijetijdsdienst/sociaal huis) 
begeleiden. 
 

• We willen de JEUGDLOKALEN voor de jeugdbewegingen in de drie kernen op punt houden, in 
samenspraak en medebeheer met de leiding van de jeugdbewegingen. We betrekken de jeugdhuizen 
TAP en ’T Molentje bij besprekingen over de werking en onderdak. Het indoor skate initiatief Jansan in 
de Harelbeekstraat mag op onze steun blijven rekenen. 
 

• We gaan actief op zoek naar een BOS/SPEELBOS. Het Heulebeekdomein, de groene long, is niet meteen 
bestemd als speelbos. Jongeren hebben een stukje groen nodig om onbezorgd in te mogen spelen. We 
zien mogelijkheden om bijvoorbeeld binnen het sportpark stukken groen te voorzien. 
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Eigentijdse zorg 

Een GEZONDE GEMEENTE voorziet voldoende gezonde publieke ruimte, heeft aandacht voor gezond en veilig 
wonen, streeft naar gezonde lucht en gaat om met de gevolgen van klimaatopwarming. Gezondheid moet in 
elk beleidsdomein opgenomen worden. 

• Door voldoende en aantrekkelijke sportaccommodatie te voorzien, willen we BEWEGEN STIMULEREN. 
 

• Via VOETGANGERSCIRKELS kunnen senioren alle voorzieningen te voet bereiken en boodschappen doen. 
Op die manier kunnen ze langer in hun vertrouwde omgeving wonen, meer bewegen en mensen 
ontmoeten. 
 

• Vorming rond gezond tuinieren, volkstuintjes promoten/stimuleren, drinkwaterfonteintjes op 
relevante plaatsen, overleg rond gezonde schoolmaaltijden moeten GEZOND ETEN stimuleren. 
 

• GEZOND WONEN: onze gemeente ondersteunt het OVAM-asbest ophaalprogramma via bekendmaking 
(info, containerpark). 
 

• Met het oog op VEILIG WONEN roepen we een subsidiereglement voor kleine woningaanpassingen in het 
leven en ondersteunen we groepsrenovaties in het kader van valpreventie en langer thuis wonen. 
 

• We willen ANTICIPEREN OP KLIMAATRISICO’S door de bevolking te sensibiliseren over gezondheidsrisico’s 
die te maken hebben met klimaatverandering. Denk aan hittepreventie, tekenpreventie, gebruik van 
pesticiden. We stellen een warmteactieplan op t.a.v. alleenstaande ouderen en zorgen voor 
voldoende groen-blauwe aders en schaduwzones. 
 

• We maken op basis van de opgebouwde ervaringen via het project in de Hoevewijk een stappenplan 
ZORGZAME BUURT en implementeren de opgebouwde ervaringen in andere locaties (seizoenwijk enz.). 
We gaan na hoe minder uithuizige senioren maximaal kunnen betrokken worden bij het aanbod. 
 
Door overlegmomenten te organiseren willen we alle krachten bundelen en op elkaar afstemmen, zo 
kan de best mogelijke zorg en ondersteuning geboden worden om de ouder wordende zorgvrager 
zolang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving te laten wonen. 
 

• Kwaliteitsvolle, goed omkaderde KINDEROPVANG geeft kinderen hogere slaagkansen in het onderwijs en 
biedt heel wat mogelijkheden. Ook voor de ouders, het is een plaats waar ze hun sociaal netwerk 
kunnen uitbreiden. De slaagkansen verhogen nog meer als de overstap naar het kleuteronderwijs vlot 
verloopt, daarom zetten we volop in op een warme overgang van kinderopvang naar de kleuterschool. 
Het LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG heeft hiervoor de sleutels in handen. 
 

• Een BRUGFIGUUR in kinderopvang kan gezinnen helpen bij het vinden van een geschikte plaats in de 
kinderopvang en deze kinderopvangvoorzieningen helpen om de drempels die gezinnen in armoede 
ervaren, weg te werken.  
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• Dit kan al door DE FINANCIËLE DREMPELS weg te werken. Een terugbetalingssysteem voor occasionele 
kinderopvang voor gezinnen in armoede kan een belangrijke werkloosheidsval voorkomen. 
 

• Naast een passend en ruim aanbod aan zorg- en welzijnsvoorzieningen, is het ook belangrijk dat dit 
aanbod bekend is en dat mensen er gebruik van kunnen of durven maken. 
 

• Het Sociaal Huis zorgt voor een LAAGDREMPELIG ONTHAAL waar inwoners snel een antwoord vinden op 
vragen over gezond leven en gezondheidsproblemen (verslaving, materiële zorgen, financiële 
problemen) en waar ze makkelijker kunnen kennismaken met het (boven)lokale aanbod van 
preventieve zorg- en welzijnsdiensten en gerichter doorverwezen worden. 
 

• INFORMATIE - Via de GEMEENTELIJKE WEBSITE EN INFO KUURNE informeren we over de Druglijn, Tele-
Onthaal, de Zelfmoordlijn, Holebifoon, Kinderen- en Jongerentelefoon, het Antigifcentrum, 
contactgegevens van ziekenfondsen en zorgkassen, wachtdiensten, contacttelefoon vervoerskansen 
minder mobielen enz.  
 

• SAMENWERKING – Lokale gezondheidsnoden en -behoeften snel opsporen en behandelen is belangrijk. 
Via het SOCIAAL HUIS nemen we, in samenspraak met de lokale stakeholders uit het middenveld, een 
actieve rol op bij de inrichting van de eerstelijnszones en zorgraad en werken we samen met de 
ziekenfondsen op vlak van ondersteuning, informatie en vorming. 
 

• PREVENTIE – We engageren ons om mee te werken aan verschillende VLAAMSE BEVOLKINGSONDERZOEKEN 
naar borstkanker, dikkedarmkanker en baarmoederhalskanker en zetten (inter)gemeentelijk 
campagnes op. Met onze partners richten we ons op campagnes zoals de Vaccinatieweek, Werelddag 
tegen Tabak, Tournée Minerale, Week van de Geestelijke Gezondheid of Week van de Valpreventie. 
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Werk en Ondernemen 

Ruimte voor economie, met ademruimte 

De gemeente weet op welke plaatsen bedrijvigheid mogelijk is en kan daarom een goede toeleider zijn voor 
nieuwe nijverheid, dit door een inventaris van beschikbare gronden aan te bieden en de leegstand aan te 
pakken door elke verdedigbare vorm van bedrijvigheid een kans te geven in de kernen. Ook innovatieve 
mobiliteit is aangewezen en we vergeten de handelaars buiten de kern, onder meer op de Brugsesteenweg, 
niet. 

Lokale handelaars en ondernemers voelen zich vaak ondergewaardeerd in de gemeente. Dat willen we 
verhelpen, want zij vormen het kloppend hart van deze gemeente. 

• VERWEEFBARE KERN – De gemeentelijke kern is altijd de bron geweest van de economische welvaart, de 
bedrijvigheid daar maakt Kuurne sterker en is beter voor duurzame mobiliteit. We zoeken verder naar 
mogelijkheden om kantoorruimtes en diensten in de kern te verweven met een 
verweefbaarheidsplan. 
 

• INITIATIEF STIMULEREN EN AANMOEDIGEN – Kuurne Zaait, geschoeid op leest van onze eigen gemeente. We 
willen helpen met bestaande tools zoals Biz-locator en het project Kameleon om de haalbaarheid van 
bepaalde activiteiten binnen een centrum af te toetsen. Starters zullen een subsidie ontvangen en de 
handelaars in Sint-Pieter en langs de Brugsesteenweg worden meer betrokken door er acties en 
evenementen te laten plaatsvinden. 
 

• EVENWICHT – We willen het belonen van lokaal kopen promoten. De drie kernen van Kuurne moeten 
gelijkwaardig ondersteund worden en ook Sint-Pieter en Sente willen we niet vergeten. We houden 
een duidelijk regionaal standpunt aan dat verdere uitdeining van retail weert. KOOP LOKAAL is het 
motto, waarbij de korte keten ondersteund wordt. 
 

• GOEDBEGREPEN SAMENSPEL – De Kuurnse HANDELSCOMMISSIE verenigt het Bedrijvenpark Kortrijk Noord, 
het Braderiecomité en UNIZO. De Handelscommissie moet beslissingen en advies zo neutraal mogelijk 
verstrekken. Een periodiek overlegmoment met het gemeentelijk bestuur is daarom aangewezen. 
 

• Een COMMERCIËLERE AANPAK om ondernemers beter te begeleiden in de dienstverlening van een 
gemeente moet kunnen. We willen als brugfiguur optreden tussen ondernemers en de gemeente om 
bij de UITVOERING VAN OPENBARE WERKEN de hinder zoveel mogelijk te beperken en een goede 
communicatie te garanderen met toelichting rond AANBESTEDINGEN, het regelmatig organiseren van 
infoavonden en de optie om als ondernemer hiervoor aangeschreven te worden. 
 

• Het gemeentepersoneel is ÉÉN AANSPREEKPUNT voor een professionele en gerichte opvolging met 
aandacht voor communicatie. 
 

• Aandacht voor een MULTIFUNCTIONELE WERK- EN (ONTSPANNINGS)PLAATS waar starters tegen een haalbare 
prijs een kantoor kunnen huren in een nu leegstaand pand in het hart van (één van) de kern(en). 
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• TIJDELIJKE WERKERVARING – Er bestaan heel wat mogelijkheden om leefloners te activeren. Onze 
voorkeur gaat uit naar tijdelijke werkervaring boven gemeenschapsdienst. 
 

• KWETSBARE JONGEREN – Laaggeschoolde jongeren of schoolverlaters zonder diploma zijn bijzonder 
kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Kwaliteitsvolle trajecten om hen naar een duurzame job te leiden, zijn 
voor hen enorm belangrijk. 
 

• WAARDEVOLLE DIENSTVERLENING – Samen met meerdere gemeentes bekijken we welke maatschappelijk 
relevante activiteiten we samen kunnen ontwikkelen binnen de ruime sociale economie 
(maatwerkbedrijven). 
 

• CO-CREATIE MET BETROKKEN PARTIJEN – Bij elk van onze voorstellen willen we VDAB, de vakbonden, 
werkgeversorganisaties, maatwerkbedrijven, scholen, welzijnspartners, werkplekarchitecten, LDE en 
gewone bedrijven op een actieve manier betrekken. Ze hebben elk hun specifieke kennis die nodig is 
om een EFFICIËNT LOKAAL TEWERKSTELLINGSBELEID te voeren. Zo werken we samen aan loopbaantrajecten 
om kortlopende werkervaringstrajecten om te zetten naar duurzame tewerkstelling. 
 

• RAAD EN DAAD – De sociale economiebedrijven hebben ondersteuning en samenwerking met de 
gemeente nodig. Daarom blijven we hen met raad en daad bijstaan en via convenanten kunnen 
sociale economiebedrijven taken uitvoeren in opdracht van de gemeente. 
 

• RUIMTE VOOR SOCIALE ECONOMIE IN OPENBARE AANBESTEDINGEN – Art. 22 Wet Overheidsopdrachten laat het 
toe om de toegang of een deel van de uitvoering van overheidsopdrachten voor te behouden aan de 
sociale economie. Dat kan zowel voor opdrachten binnen de klassieke als de speciale sectoren. 
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Vrije Tijd 

Kunst en cultuur 

Een open en breed kunst- en cultuuraanbod bereikt meer mensen. Kunst en cultuur, inclusief de 
amateurkunsten en het socioculturele werk, zijn belangrijke plaatsen waar talent ontwikkelt, mensen elkaar 
ontmoeten en zich cultureel ontplooien. 

 

• VERDERZETTEN VAN HET JAARLIJKS CULTUURAANBOD – De cultuurraad en de vrijetijdsdienst maakt de 
programmatie op en de samenwerkingsverbanden met de verenigingen blijft behouden. 
 

• DIVERS AANBOD VOOR EEN DIVERS PUBLIEK – Niet iedereen heeft dezelfde smaak of neemt op dezelfde 
manier deel aan cultuur. Een gericht beleid is nodig om kwetsbare groepen te laten participeren. 
 

• BIBLIOTHEEK ALS ONTMOETINGSCENTRUM – De bib kan zoveel meer zijn dan enkel een uitleenplaats van 
boeken, films en dvd’s. Het is een ontmoetingsplaats, ook voor kansengroepen, met een gericht 
aanbod aan taalgebonden activiteiten en specifieke doelgroepwerkingen. 
 

• BETAALBARE INFRASTRUCTUUR – Verenigingen en amateurkunsten hebben betaalbare infrastructuur nodig 
om ‘hun ding te kunnen doen’. Het is aan de gemeente om te zorgen voor een aanbod dat ook voor 
nieuwe groepen opengesteld wordt. 
 

• ARTISTIEKE VRIJPLAATS(EN) VOOR IEDEREEN – Een (wisselende) alternatieve locatie zoals een oude fabriek, 
een oude vlasloods en een leegstaande woning kunnen jongeren de ruimte geven om, binnen een 
concreet project, zich artistiek uit te leven. 
 

Sport en infrastructuur 

Als gezinspartij staan wij achter het idee om voldoende te investeren in sportinfrastructuur en -aanbod zodat 
alle gezinsleden kunnen sporten in Kuurne. We proberen deze sportinfrastructuur zoveel mogelijk te 
concentreren op dezelfde plaats. Met een jaarwerking willen we meer aandacht besteden aan sportclubs, want 
sporters die elkaar ontmoeten, verbinden en versterken ons sociaal weefsel. 

 

• INVESTEREN IN SPORTINFRASTRUCTUUR ALS ONTMOETINGSPLAATS VOOR SPORTERS: 
ZWEMBAD: We zorgen voor voldoende zwemmogelijkheden en de bouw van een nieuw zwembad. 
VOETBAL: 1 kunstgrasveld op T1. 
SPORTHAL: Vernieuwen van de sportvloer, nieuw dak met betere isolatie en extra kleedkamers. 
ALGEMEEN: Meer sportvoorzieningen voor niet-aangeslotenen bij een sportclub, zoals looppiste op het 
sportpark, KUBB-terreinen, Trimpas … 
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• VOLDOENDE SPORTAANBOD VOOR DE VERSCHILLENDE DOELGROEPEN – We willen de participatie van 
sportverenigingen en experten in sport opdrijven, zonder politieke vertegenwoordiging. 
 

• CLUBS ONDERSTEUNEN MET G-SPORT 
 

• Met banken en groenonderhoud willen we van het SPORTPARK EEN MOOIE GROENE RUIMTE maken. 
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Open en gastvrije gemeente 

De sociale en economische integratie van vluchtelingen is niet alleen belangrijk voor hun eigenwaarde, maar 
ook voor de samenleving. We moeten erop toezien dat ze geen nieuwe economische onderklassen worden. 

Ook binnen de lokale verenigingen en buurten is er ruimte voor nieuwe burgers. Solidariteit wordt één van de 
grootste uitdagingen voor de toekomst. 

 

• HOUSING FIRST – Er moeten voldoende betaalbare woningen ter beschikking zijn. Doorgangswoningen 
of leegstaande panden in de gemeentekernen kunnen heringericht worden tot woning. Ook de 
procedure voor het toekennen van een OCMW-huurwaarborg moet vlot verlopen en maatregelen als 
het huurgarantiefonds en de huursubsidie van de Vlaamse Overheid moeten bekend zijn bij 
vluchtelingen. 
 

• AANMOEDIGEN TOT WERK – Via tijdelijke werkervaring of lokale diensteconomie willen we vluchtelingen 
integreren in de arbeidsmarkt, we houden rekening met hun graad van scholing. 
 

• LEERKANSEN NEDERLANDS – We willen dat er meer mogelijkheden en ontmoetingen zijn om Nederlands 
aan te leren, met speciale aandacht voor alleenstaande moeders. Verenigingen kunnen hier veel 
betekenen. 
 

• CONTACTEN LEGGEN – BRUGFIGUREN – We gaan na op welke manier een band kan gecreëerd worden met 
(groepen) nieuwe inwoners. Nieuw en onbekend betekenen niet noodzakelijk slecht of een stap 
achteruit zetten. 
 

• ACCENT OP ONDERWIJS – KINDEREN EN JONGEREN – We volgen de situatie van pasgeboren kinderen en 
leerplichtige kinderen/jongeren op en zetten daarbij in op vlotte contacten met onze inwoners met 
een buitenlandse achtergrond. We voorzien aanspreekpunten en contacten. 
 

• DE WEG TONEN NAAR KIND EN GEZIN, KINDEROPVANG, KLEUTERONDERWIJS … - We stimuleren het deelnemen 
aan verschillende kinder- en jeugdinitiatieven of evenementen in onze gemeente, zoals 
jeugdbewegingen, jeugdhuizen, kinder- en jongerenevenementen. 
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Dialoog en lokale armoedetoets 

Ook mensen in armoede moeten de kans krijgen om hun stem te laten horen, daarom komen we hen 
tegemoet door de drempel naar hulp- en dienstverlening te verlagen. 

 

• CONTACT MET GESPECIALISEERDE VERENIGINGEN – Via een lokale Welzijnsschakel, een vereniging waar arme 
mensen het woord nemen en dat een initiatief is van samenlevingsopbouw, kunnen 
middenveldorganisaties deze groep bereiken. 
 

• LOKALE ARMOEDETOETS – Met een lokale armoedetoets testen we gemeentelijke beleidsbeslissingen aan 
hun effect op armoede en op mensen in armoede. 
 

• INVESTEREN IN DIALOOG – In een veilige en vertrouwde omgeving vertellen mensen wat hun bezighoudt 
en wat er beter kan. Zo investeren we in de dialoog van personen in armoede met de betrokken 
organisaties, en omgekeerd. 
 

• We stellen een SCHEPEN VAN ARMOEDEBESTRIJDING aan en zorgen voor de juiste middelen en instrumenten 
om armoede daadkrachtig aan te pakken. 
 

• We zorgen voor zoveel mogelijk AUTOMATISCHE RECHTENTOEKENNING en de maken gebruik van een 
BUDGETSTANDAARD ALS REFERENTIEKADER bij het toekennen van extra financiële steun. Ook steunen en 
vormen we armoedevaardig onderwijspersoneel. 
 

Gendersensitief lokaal beleid 

Vrouwen hebben recht op dezelfde kansen als mannen. Dat betekent niet dat het beleid voor iedereen 
hetzelfde moet zijn, integendeel. Omdat niet iedereen dezelfde kenmerken, noden, kennis of competenties 
heeft, kan niet iedereen over dezelfde kam geschoren worden. 

 

• SCHEPEN EN AMBTENAAR GELIJKE KANSEN – Deze functie blijft behouden. Beiden geven gestalte aan een 
gendersensitief beleid en zien erop toe dat het perspectief van vrouwen mee wordt opgenomen in het 
beleid. 
 

• GENDERSENSITIEF BELEID – Een genderspecifiek beleid uit zich op verschillende vlakken: 
 
• Een personeelsbeleid dat voldoende flexibiliteit op maat van het gezin toelaat. 
• Een aanwervings- en promotiebeleid dat vrouwen evenveel kansen biedt. 
• HR-beleid en een politiebeleid dat klachten rond seksuele intimidatie en pesterijen ernstig neemt 

en voor een veilig klimaat zorgt. 
• Toegankelijke openbare toiletten op drukbezochte plaatsen 
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Diversiteit in het schoolbeleid 

We tekenen voor een inclusiebeleid waarbij diversiteit niet als een aparte uitdaging wordt beschouwd, maar de 
kern vormt van het pedagogisch handelen. Elke leerling moet zich welkom voelen op school, moet kansen 
krijgen om zich te ontplooien. Meertaligheid wordt daarbij als een meerwaarde gezien. Ook in het 
personeelsbeleid in scholen moet er meer aandacht zijn voor diversiteit. 

 

Geen enkele ouder mag het gevoel hebben niet au sérieux genomen te worden. We dagen leerkrachten uit om 
met open geest naar de diversiteit in de klas te kijken en de positieve krachten te zien. Schoolbesturen en 
directies worden gestimuleerd om leerkrachten met een allochtone achtergrond voor de klas te zetten. 

 

• DIVERSITEIT IS HET NIEUWE NORMAAL. Via het flankerend onderwijsbeleid en via de LOP’s willen we het 
inclusiebeleid hoger op de agenda zetten. 
 

• DIVERSITEIT IN HET LEERKRACHTENKORPS – We gaan de kansen om diversiteit te brengen in het 
personeelsbeleid in de gemeentelijke school niet uit de weg. Positieve rolmodellen helpen om bij 
leerlingen een positief zelfbeeld en een positief toekomstperspectief te ontwikkelen, om de 
drempel naar allochtone ouders te verlagen, de communicatie te verbeteren en de 
ouderbetrokkenheid te verhogen. 

 
• GOEDE PRAKTIJKEN ROND OUDERBETROKKENHEID – Heel wat scholen hebben al goede ervaringen met 

projecten en methodes die specifiek gericht zijn op het verbeteren van ouderenbetrokkenheid. 
 
• VORMING ROND SOCIALE CODES VAN LEERKRACHTEN – Het is belangrijk dat alle leerkrachten vorming 

krijgen rond inclusiebeleid, want vaak zijn ze zich niet bewust van hun eigen vooroordelen 
tegenover leerlingen met een andere culturele achtergrond. 

 
• PROJECTEN VOOR EN DOOR ALLOCHTONEN - Stilaan ontstaan er projecten voor en door allochtonen die 

gericht zijn op een betere ondersteuning van leerlingen in het onderwijs. Dat gebeurt door 
leerlingen en hun ouders meer inzicht te geven in ons onderwijssysteem, door hen via 
rolmodellen uit de eigen gemeenschap te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen, door 
huiswerkbegeleiding en coaching bij de studiekeuzebegeleiding. We steunen deze projecten en 
stimuleren de samenwerking van de gemeentelijke school met de andere scholen. 

 
• KLEUTERPARTICIPATIE – Een goede schoolcarrière begint bij kwaliteitsvol kleuteronderwijs, kinderen 

leren er namelijk spelenderwijs de taal en competenties. Het is een goede voorbereiding op de 
lagere school. Toch gaat zo’n 4 % van de 4-jarigen niet naar school, dat kan volgens ons niet en we 
zetten meer in op kleuterparticipatie. 
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Milieu 

Verstedelijkte natuur 

Planten zorgen door het zuiveren van de lucht (fijn stof, CO2, geur …) niet alleen voor een gezondere 
leefomgeving, maar zijn ook een buffer tegen hitte en hevige regenval. Niet alleen als parasol, filter, 
gezondheidskuur, spons of paraplu kunnen planten en bomen sociale diensten leveren, ze kunnen ook mensen 
samenbrengen: onder een boom wil je een terrasje doen in warme zomers of samen schuilen voor de regen. 
Een volkstuintje aan een rusthuis brengt generaties samen. En aangename groene bedrijventerreinen zorgen 
voor verrassende gesprekken tussen werknemers van verschillende bedrijven. 

Kortom: ook in Kuurne willen we niet anders dan kiezen voor het breken met beton en het verbinden van 
mensen met groen. Omgekeerd weten we dat meer natuur ook voor een waardenverhoging van het vastgoed 
zorgt.  

• STEEN ERUIT, PLANTJE ERIN – Tuinen veranderen van betonnen vlaktes of grasmatten naar kleine 
natuurparels. Huizen zonder voortuin mogen minstens één stoeptegel uitbreken om een 
fruitplant of een bloemenklimmer te planten. 

• VISIE OP BOMEN – We streven naar een gemeentelijk bomenplan voor goed beheer van de groene 
kathedralen. 

• GROEN-BLAUWE LONG, IN EN ROND DE GEMEENTE – We willen een groene ring door Kuurne, met 
uitlopers tot in de kern. 

• ZORGNATUUR – Groene speelplaatsen, volkstuintjes aan het woonzorgcentrum, vlinder- en 
bloemenweiden om te revalideren, eetbare groenkamers voor ontmoeting tussen jong en oud … 
zorgen voor groene jobs en groen geluk 

 

Duurzaam aankoopbeleid op alle vlak 

Uitdaging 

Het streven naar een sociaal-rechtvaardige en ecologisch duurzame samenleving is een zeer belangrijke 
doelstelling, waaraan elke actor op zijn manier kan toe bijdragen. De doelstelling van de klimaattop in Parijs 
2016 is glashelder: we moeten de klimaatopwarming ver beneden 2° C houden en de CO2-uitstoot met 80 à 90 
% verminderen. Maar de uitdaging gaat verder en ook het grondstoffenverbruik moet naar beneden.  
 
Het is onze overtuiging dat de gemeenten (samen) een sterk wapen in handen hebben om leveranciers en 
producenten te bewegen richting meer duurzame producten en productiewijzen met minder 
grondstoffengebruik en minder CO2-uitstoot. Als grote en belangrijke klanten een signaal geven aan de 
producenten dat ze enkel nog duurzame producten of diensten willen kopen, kan het snel vooruitgaan. 

• VERDUURZAMEN VAN HET VOLLEDIGE AANKOOPBELEID – We nemen de duidelijke beleidsoptie om het 
volledige aankoopbeleid de komende jaren te verduurzamen en daarbij de hoogst mogelijke 
criteria van sociale en ecologische duurzaamheid en de meest betrouwbare labels te hanteren. 
We ontwikkelen in overleg met de administratie een strategie om dit te bereiken, te beginnen 
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met de producten waar de meeste vooruitgang in kan geboekt worden. We willen uitdrukkelijk 
symboolacties die weinig zoden aan de dijk zetten, vermijden. 

• SCHONE KLEREN – Werk maken van een duurzaam aankoopbeleid van ‘schone kleren’ (werkkledij, 
sportkledij …) en bij voorkeur focust op fabrikanten met het label van de Fair Wear Foundation. 

• SOCIALE EN ECOLOGISCHE CRITERIA – We zullen in alle offertes sociale en milieucriteria opnemen. 
Vooral producten uit het buitenland moeten op sociaal-verantwoorde en ecologisch duurzame 
wijze geproduceerd en getransporteerd worden (met het nodige bewijsmateriaal ter zake). 
We dagen potentiële leveranciers uit om duurzamere producten te maken, door hen een redelijke 
termijn te geven om zich aan te passen. 

• DUURZAME BEDRIJVEN – De gemeente geeft stimuli aan bedrijven die in de gemeente zijn gevestigd, 
om meer duurzaam te produceren/diensten te verstrekken. 

• DUURZAME VOEDING – De gemeente gaat bewust om met voeding die wordt ingekocht. Groenten en 
fruit worden bij voorkeur ook lokaal geproduceerd (korte keten) en aangekocht. 

Iedereen hernieuwbaar 

We willen iedereen de mogelijkheid bieden om mee te stappen in een zonne- of windenergieproject. Maar niet 
iedereen heeft de middelen om zelf te investeren in zonne-energie of beschikt niet over een geschikt dak. Via 
gemeentelijke projecten is het mogelijk om burgers hun (bescheiden) steentje te laten bijdragen. Uiteraard 
moeten ze daar ook hun deel van de baten voor krijgen. Ook wijkgerichte projecten in hernieuwbare energie 
helpen om de factuur voor iedereen draaglijk te maken.  

Participatie van burgers 

Als burgers mee participeren neemt het draagvlak vaak toe. We blijven alert voor mogelijke projecten waarin 
burgers kunnen participeren (zonnepanelen, windmolens). Ook participatie van financieel minder sterken 
willen we mogelijk maken. 

Informatieverspreiding omtrent systemen bij verhuurders over systemen die voor hen en hun huurders 
interessant zijn. 

Schone lucht, binnen en buiten 

Uitdaging 

Hoewel heel Vlaanderen kampt met luchtvervuiling, zijn er zones die meer dan andere te lijden hebben onder 
fijn stof en ander vormen van luchtvervuiling. Iedereen heeft recht op gezonde lucht. De oorzaken worden 
waar mogelijk structureel aangepakt. Daarnaast gaan we na hoe de luchtvervuiling kan opgevangen worden, 
bv. door het planten van bomen (cf. speelbos). 

• AUTOLUWE ZONES – We geven de kernen maximaal terug aan mensen en bannen auto’s naar 
randparkings, dit in combinaties met het zoeken naar oplossingen voor wie zich moeilijk 
verplaatst. 

• MEER BOSSEN – Engagement voor de aanleg van een speelbos of bespeelbaar ‘groen’. 
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Internationale samenwerking 

Meer mondiale solidariteit  

Samen met de verschillende verenigingen die actief opkomen voor meer internationale solidariteit willen we 
werk maken van een groter bewustzijn van de oorzaken van blijvende armoede en ongelijkheid in de wereld.  

UITWISSELING VAN ERVARINGEN met andere lokale besturen wereldwijd en inzetten op capaciteitsversterking van 
andere lokale besturen wereldwijd zijn belangrijke, waardevolle initiatieven. We blijven vanuit de gemeente 
investeren in de eerder opgestarte contacten met Frankrijk (Marcq-en-Baroeul), Roemenië (Chiuza & Cluj), 
Estland (Kuressaare). Daarnaast zijn er de contacten via scholen en middenveldorganisaties: met Nederland 
(Haaksbergen – via de Boudewijnschool), Polen (Krakow – via Spes Nostra). Chiro St.-Michiel onderhoudt op 
regelmatige basis contact met chiropartners in Denemarken.  

Ook individueel laten zich steeds meer internationale contacten optekenen: niet in het minst bij de jongeren 
(o.a. via Erasmus). 

De gemeente blijft nagaan - in al haar beleidsdomeinen - hoe ze een positieve bijdrage kan leveren aan het 
REALISEREN VAN DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN. Beleidsdomeinen als lokale mobiliteit, energievoorziening, 
infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening spelen een grote rol om de duurzame ontwikkelingsdoelen te 
helpen realiseren. 

Door een betekenisvolle (KWALITATIEVE ÉN KWANTITATIEVE) VOORUITGANG te boeken in het budget voor 
ontwikkelingssamenwerking, richting 0,7 % van de gewone begroting als symbolisch streefcijfer, wil Kuurne 
mee ijveren voor het bereiken van de reeds lang vooropgestelde 0.7-objectieven van het BNP. 

Bij de verdeling van de beschikbare middelen voor internationale samenwerking is het belangrijk om het 
evenwicht te bewaren tussen INITIATIEVEN VOOR BEWUSTMAKING van de bevolking in de eigen gemeente enerzijds 
en STEUN VOOR INITIATIEVEN IN LAGE EN MIDDENINKOMENSLANDEN anderzijds. 

Ook de zogenaamde VIERDE PIJLER-initiatieven kennen we grote waarde toe. Zij slagen erin om doorleefde 
verhalen uit het zuiden op een vlotte manier binnen te brengen in onze noordelijke huiskamers, organisaties, 
scholen. Inzake mobilisering en sensibilisering vormen dergelijke initiatieven een belangrijke, noodzakelijke 
aanvulling. (project Philip Vertriest in Nicaragua). 
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Goed en slim bestuur 

Smart Cities 

Een slimme gemeente zoekt naar oplossingen voor sociale en maatschappelijke problemen, waarbij niet alleen 
de inzet van nieuwe technologieën, maar ook nieuwe samenwerkingsvormen en nieuwe bestuursmodellen aan 
bod kunnen komen. Technologische innovatie is geen doel op zich. 

• DIGITALISERING VAN DE DIENSTVERLENING – Een aantal diensten kunnen zeker toegankelijker en 
klantvriendelijker gemaakt worden dankzij nieuwe technologieën. Denk aan begeleiding naar vrije 
parkeerplaatsen, aan auto- en fietsdelen, aan school- en crècheregistratie en aan het verlenen 
van vergunningen. Dit moet gepaard gaan met begeleidende maatregelen maar evenzeer moet 
de loketfunctie behouden blijven voor wie niet digitaal mee is. 

• COLLECTIVISEREN VAN DE WIFI – Waarom zou de gemeente niet voorzien in gebieddekkende wifi, dit 
als een collectieve dienstverlening voor de inwoners. Op die manier hebben alle gezinnen gratis 
toegang tot het internet en dus ook tot de digitale dienstverlening van de gemeente en wordt 
tegelijkertijd de factuur voor de gezinnen verlaagd. 

• PILOOTPROJECTEN OP WIJKNIVEAU – Het wijkniveau is een goede schaal om slimme combinaties te 
maken, bv. tussen projecten voor hernieuwbare energieopwekking (bv. via coöperatieven, slim 
gebruik van openbaren gebouwen, gronden) en elektromobiliteit (o.a. als energieopslag). 

• BESCHERMING VAN DE PRIVACY – Bewakingscamera’s, gezicht-herkennende camera’s, sensoren, 
plaatsbepaling op basis van gps of smartphone … tal van nieuwe toepassingen vragen ook om 
nieuwe regels. 

• NIEUWE VORMEN VAN INSPRAAK – Slimme gemeenten betrekken ook hun bewoners beter bij het 
beleid. Inspraak alleen voldoet niet langer. We denken eerder aan vormen van co-creatie (= 
samenwerking op basis van een gemeenschappelijke probleemstelling, niet op basis van een min 
of meer afgewerkt projectvoorstel), budgetparticipatie ('participitary budgeting'), hacketons (= 
samenbrengen van experten om samen oplossingen te zoeken voor een concreet maatschappelijk 
probleem, e.a. 

• SAMENWERKINGSVERBANDEN MET ANDERE GEMEENTEN – Bijvoorbeeld voor duurzame openbare 
aanbestedingen (aankoop slimme verlichting, straatverlichting met sensoren die luchtkwaliteit 
monitoren …) en voor het uittesten en uitwisselen van 'goede praktijken'. 

Sociale innovatie stimuleren 

Slimme gemeenten spelen hier handig op in door open te staan voor nieuwe ideeën, door innovatie te 
omarmen, door vertrouwen te geven. Nog beter is het om deze initiatieven vooruit te helpen door lokaal een 
netwerk uit te bouwen tussen de meest diverse actoren: bedrijven, verenigingen, initiatieven van individuele 
burgers …. De gemeente heeft de troef zicht te hebben op werkelijk alle type actoren op haar grondgebied en 
kan daardoor mensen sneller met elkaar in contact brengen. 

De gemeente kan sociale innovatie ook aanmoedigen door diverse mensen samen te brengen (bv. via 
hacketons), door infrastructuur en locaties ter beschikking te stellen, door netwerken te stimuleren, door niet-
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monetaire waardenstromen te creëren én vooral door een aanspreekpunt te hebben dat in eerste instantie 
netwerken helpt uit te bouwen en actoren doorheen alle gemeentelijke diensten wegwijs kan maken.  

• AANSTELLEN VAN EEN INNOVATIEAMBTENAAR – De gemeente kan een innovatieambtenaar aanstellen 
(cf. KMO-ambtenaar) die opdracht heeft sociale innovatie te stimuleren en te ondersteunen. De 
innovatieambtenaar legt vooral verbindingen. 

• CO-CREATIE STIMULEREN – De gemeente kan concrete maatschappelijke problemen op een creatieve 
manier aanpakken door relevante actoren samen te brengen en samen naar oplossingen te 
zoeken (bv. hacketon). 

• Ook personeelsleden kunnen een bijdrage leveren aan sociale vernieuwing door hen actief te 
betrekken om een aantal uitdagingen (bv. energiebesparing) op te pakken of om creatieve ideeën 
in te brengen. 

• De gemeente kan het sociaal en economisch weefsel in de gemeente uitdagen en versterken door 
WAARDENSTROMEN te stimuleren waar geen geld aan te pas komt en deze bekend te maken (bv. 
bedrijf dat gratis ruimte ter beschikking stelt, ruil- en deelsystemen, LETS …). 

• De gemeente kan zorgen voor creatieve plekken waar kunstenaars, sociale ondernemers, 
middenvelders en creatievelingen elkaar ontmoeten en creatieve ideeën kunnen uitwisslen (vb. 
Fablab). 

Sociaal-rechtvaardige fiscaliteit 

De gemeentelijke belastingen moeten aan een aantal fundamentele criteria voldoen: ze moeten sociaal 
rechtvaardig, stimulerend, transparant en efficiënt zijn.  
We erkennen dat lokale fiscaliteit een belangrijke vorm van gemeentelijke autonomie is en minder afhankelijk 
zou moeten worden van beslissingen van hogere overheden. 

• BELASTINGEN NAAR DRAAGKRACHT – We zijn geen voorstander van een vaste bijdrage voor alle 
inwoners (algemene gemeentebelastingen, milieubelasting …) omdat deze geen rekening houdt 
met de draagkracht van burgers. Verbruiksbelastingen (bv. huisvuilzakken) moeten sociaal 
gecorrigeerd worden. Specifieke doelgroepen moeten kortingen kunnen krijgen.  

• NIEUW SYSTEEM VAN VASTGOEDWAARDERING – We willen dat de gemeenten via VVSG sterker pleiten 
voor een nieuw systeem van vastgoedwaardering, om het verouderde Kadastraal Inkomen te 
vervangen. Zo’n nieuw systeem laat ook toe te kiezen voor meer progressieve lokale 
vastgoedbelastingen. 

• BELASTING OP VENNOOTSCHAPPEN – Sommige gemeenten hebben gekozen voor een belasting op 
vennootschappen, als reactie op de ‘vervennootschappelijking’. Op die manier draagt elke 
vennootschap, slapend of actief, bij aan de inkomsten van de gemeente. 

• BUNDELEN – Veel belastingen kunnen samengenomen worden zoals bv. belastingen op 
waterleidingen en riolen. Door te bundelen wordt duidelijker dat het specifieke vormen van 
algemene belastingen zijn.  

• LEEGSTAND BESTRIJDEN – De belastingen op tweede verblijven, op onbebouwde percelen of 
leegstandsheffing zijn te verdedigen omdat zij niet bijdragen tot een efficiënt ruimtegebruik. 



 
24 

 

• BLIJVEN INVESTEREN – Het is nodig om de schuldevolutie en de evolutie van de investeringsruimte 
gezamenlijk op te volgen. Schuldverlichting en financieel draagvlak voor investeringen moeten 
ook veel ruimer ondersteund worden, niet enkel bij fusies van gemeenten. En bij alternatieve 
financiering van investeringen moeten financiële, operationele en maatschappelijke meerwaarde 
de drijfveer zijn. Anders verschuift men gewoon de lasten (schuld en investeringskost) naar de 
volgende generatie. 

Nood aan een eigen publieke dienstverlening 

We zijn ervan overtuigd dat de gemeente een actieve rol moet spelen in de publieke en de sociale 
dienstverlening. Op die manier kan ze een kwaliteitsvolle dienstverlening aan al haar burgers verzekeren. 
Daarnaast kan de gemeente ook sociale diensten uitbesteden en via een aanbesteding of projectoproep 
bepalen aan welke voorwaarden deze moeten voldoen. Belangrijk is dat de gemeente een duidelijk kader 
creëert dat ervoor zorgt dat de diensten die uitbesteed worden hoe dan ook kwaliteitsvol, betaalbaar en 
toegankelijk zijn.  

• DIVERSITEIT IS HET NIEUWE NORMAAL – Nu de bevolking almaar diverser wordt, moet dat ook 
weerspiegeld worden in de dienstverlening van de gemeente. De gemeente moet ook zelf 
tewerkstellingskansen bieden aan de burgers van allochtone afkomst, het loketpersoneel moet 
een afspiegeling zijn van de bevolking en bij gemeentelijke participatietrajecten moeten 
vertegenwoordigers uit de verschillende gemeenschappen betrokken worden. 

• EIGEN PUBLIEKE DIENSTEN – De gemeente kan en moet niet alle diensten zelf organiseren en kan 
desgevallend – bv. na een grondige kosten-batenanalyse – diensten uitbesteden. Toch is het wijs 
om de bestaande publieke diensten in eigen handen te houden. Ook bij een verzelfstandiging 
naar een zorgbedrijf is het belangrijk dat dit publiekrechtelijke initiatieven blijven 

• KWALITEITSCRITERIA IN ELKE AANBESTEDING – Dat de gemeente met aanbestedingen of projectoproepen 
werkt voor de uitbouw van sociale diensten is niet nieuw. Belangrijkste is dat de gemeente 
duidelijke criteria opneemt inzake kwaliteit en duurzaamheid, ook wanneer commerciële actoren 
worden toegelaten. 

• PUBLIEK-CIVIELE SAMENWERKING – Ook vanuit burger(groepen) kunnen er interessante initiatieven 
ontstaan die aanvullend zijn op het aanbod van de gemeenten. Het is belangrijk dat de 
gemeentebesturen hier voldoende ruimte/ondersteuning aan bieden. Er moet plaats zijn voor 
publiek-civiele samenwerking (PCS) en niet enkel voor publiek-private samenwerking (PPS). 

• DIGITAAL – DIENSTEN AAN DE BURGER - Documenten digitaal opvragen 

• BURGERZAKEN - De gemeente blijft investeren in digitalisering zodat voor de courante producten 
dit zoveel als mogelijk buiten het gemeentehuis afgehandeld kan worden. Voor de specifiekere 
producten is het loket er om de dienst te verlenen. Voor uitzonderlijke vragen is de ondersteuning 
te vinden in intergemeentelijke samenwerkingen.Verder uitrollen van werken op afspraak.  
Uitwerken van verdere samenwerkingsverbanden bij complexere vragen. 

• Een vraag aan het loket raakt dikwijls meerdere aspecten. De dienstverlening dient zo ruim 
mogelijk aangeboden te worden aan de burger. Overschrijden van de initiële vraag en proactief 
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meedenken met de burger naar een ‘win’ voor die burger. We stellen de organisatie van de 
gemeente hierop in. 
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Veiligheid 

Veel mensen hebben (terecht of onterecht) een onveiligheidsgevoel omwille van te weinig controle door de 
politie op straat (te snel rijden – beperkte effectieve handhaving verkeersregelgeving), dan wel omwille van 
gebrek aan verlichting ’s nachts. Velen ervaren  hierdoor een onveilig gevoel. 

 

• Meer inzet van de politiezone met GERICHTE CAMPAGNES. Niet 3 x de papieren van de wagen 
controleren maar op verschillende plaatsen voor een beperkte tijd een controle uitvoeren. We 
maken hierover afspraken met de politiezone. We willen camera’s op de wegen inzetten, zowel 
ANPR camera’s als camera’s ter beveiliging van de openbare ruimte.  
 

• Streven naar MINDER ENERGIEVERBRUIK en minder lichtvervuiling blijft een verdedigbaar 
uitgangspunt. Maar ook het veiligheidsgevoel is belangrijk. We volgen nauw op en zorgen voor 
passende investeringen die op termijn het doven van lichten minder noodzakelijk maken (inzetten 
op ledlicht). Bij vernieuwing van het straatlicht-netwerk zorgen we voor een efficient systeem dat 
– zonder extreme kosten – toelaat  om welgekozen lichten toch te laten branden wanneer het 
algemeen licht wordt gedoofd (kruispunten, duistere hoeken, enz).   

 
• Burgers die iets MELDEN AAN DE POLITIE worden te weinig echt au sérieux genomen. Dit leidt tot 

frustraties bij de burger bij het optreden of bij contact met de politiemensen. Het gaat vaak over 
parkeerplaatsen die verkeerd worden ingenomen of die hinder veroorzaken in de straat. We 
willen meer nadruk leggen op het belang van de wijkagent en hun tussenkomst bij 
wijkproblemen. 

 
• Burgers melden zwaar vrachtverkeer die via sluipwegen en wijken hun weg zoeken. Door de 

tolheffing voor vrachtwagens op de Brugsesteenweg is dit een oplopend probleem. Controle 
gebeurt niet of minstens veel te weinig waardoor de problematiek verergert. 

VISIE 

 

Het mobiliteitsplan wil zwaar verkeer en sluipverkeer in de wijken en landelijke wegen die sluipwegen zijn, 
weren. Dit moet ook effectief opgevolgd worden. 

Investeren in het plaatsen van mobiele camera’s. Dan wel minstens voldoende controle laten uitvoeren door 
politie. 
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Informatie en communicatie 

Sterke besturen hebben een sterk communicatiebeleid nodig. Door van bij de opstart van een project te 
communiceren, besparen we een hoop frustraties en kunnen we knelpunten detecteren en oplossen.  

We investeren daarom in inspraak en participatie. Radicaal digitaal werkt niet alleen. We zullen oog hebben 
voor publieksvriendelijke communicatie en dienstverlening via verschillende kanalen en ontwikkelen 
bijkomende initiatieven voor de kwetsbare en diverse groepen. 

 

• Broodnodige informatie moet vlot terug te vinden zijn. Dat kan via de GEMEENTELIJKE WEBSITE, maar ook 
via vaste, terugkerende rubrieken in INFO KUURNE (relevante telefoonnummers, openingsuren, 
sluitingsdagen, enz.). 
 

• Voor complexe materie zorgen we voor ÉÉN LOKET, waar de burger met vragen of noden terechtkan (vb. 
bij het zoeken van een passende vervoersoplossing voor minder mobielen). 
 

• We trekken de kaart VAN STRUCTUREEL OVERLEG MET DE BEWONERS VAN DE DRIE KERNEN.  We gaan voor twee-
aarlijkse kernoverlegmomenten waar knelpunten worden uitgediept en waar bestaande regelgeving 
wordt toegelicht, enz. 
 

• In opvolging hiervan komt een BRIEFING in de bus van elke woning in het betrokken deel van de 
gemeente. 
 

• Binnen dergelijk overleg wordt info geboden, worden knelpunten genoteerd en meegenomen, 
worden bestaande afspraken toegelicht en opgefrist (onderhoud gemeentelijk groen, 
onderhoudsafspraak voetpaden en greppels, sneeuwruimen, groenbeheer, enz.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


