
Vele inwoners van 
Kuurne liggen 
gelukkig nergens 
wakker van :)

Goeiemorgen 
Kuurne!

WE STAAN 
NIET STIL ! 

LEES P3  

Beste Kuurnse kiezer,

Met veel enthousiasme was ik de 
voorbije zes jaar burgemeester van 

onze dynamische gemeente, een 
gemeente om trots op te zijn. Als jullie 

mij de kans geven, dan zou ik graag 
opnieuw jullie burgemeester zijn. Samen 

met een sterke ploeg van kandidaten heb 
ik nog veel toekomstplannen voor Kuurne. 
Een sterk bestuur is enkel mogelijk met een 
duidelijke focus op Kuurne. Altijd en overal. 
Met een grote bezorgdheid een warme 
gemeente te blijven.

Waar ligt Kuurne wakker van? Wij liggen 
wakker van wat jullie bezighoudt. Elke 
dag opnieuw. Graag wonen in Kuurne 
maakt iedereen gelukkiger. Een hart 
voor onze gemeente!

Francis Benoit, 
Burgemeester en lijsttrekker CD&V

Ontdek alle CD&V kandidaten en ons volledig verkiezingsprogramma op waarligtkuurnewakkervan.be

Kuurne evolueerde tot 
een sterke naam dankzij 
nieuwe inwoners, investerende 
ondernemers, minder leegstand en  
een uitgebreider bedrijvenpark. 
We zijn trendsetter op vlak van sociaal  
beleid en we mogen onszelf “de warmste 
gemeente van Vlaanderen” noemen.

Deze dynamiek willen we versterken :

1. Kwaliteit van de publieke ruimte verhogen
Kuurne kan nog mooier met een toegankelijker en gezelliger 
marktplein én mooiere en gebruiksvriendelijke pleinen,  
groene zones en speelruimtes.

2. Alle aandacht voor de drie kernen
Na de heraanleg van het ‘hart van Sente’ willen we het centrum 
vernieuwen en de kern van Sint-Pieter een toekomstplan geven 
waarbij handel, wonen en horeca nieuwe kansen krijgen.

3. Klimaatbeleid op lokaal vlak
Een sterk klimaatbeleid, ook op gemeentelijk vlak. We stimuleren 
burgerinitiatieven en we zetten in op een duurzame gemeente via 
innovatieve en haalbare projecten.

Preus ip 
Kuurne !



Versnelling hoger
voor meer 
snelheids- 
controles

Meer groen 
in een schone, 
nette gemeente

Betaalbaar 
wonen en veilig 
verkeer

42 jaar. Gehuwd met Klaas Opsomer. 
Ik heb twee zonen : Emmerick en Matthias Opsomer. 
Woont in de V. Montgomerystraat.
 droomde als kind van een job als :  tuinarchitecte, een 
droom die in vervulling ging. 
 waar ik graag mijn slaap voor laat :  Kuurne als gemeente, 
kunst en zo, ook schilderen en cultuur, architectuur en mijn 
gezin. Veel dingen, dus!  
 ligt wakker van :  de toekomst van Kuurne, en daar ga ik 
graag gesprekken over aan.
 droomt van :  een mooie en warme gemeente.  
Een gemeente met oog en zorg voor iedereen en waar de 
mensen graag leven.
 

10 / Julie De Bleeckere

46 jaar. Papa van Héline(15), Yoran(14) en Aaron(11).  
Woont in de Lijstergalm.
 droomde als kind van een job als :  kantoorbediende.
 waar ik graag mijn slaap voor laat :  DB Beweging.
net, Beheersorgaan Culturele Infrastructuur Kuurne, 
Beheersorgaan Sportpark Kuurne, vzw De Klinker,  
40/45-jarigen en De Vets. 
 ligt wakker van :  het teveel aan zwerfvuil in Kuurne en 
de misnoegdheid van de mensen. Ik kan me daar druk in 
maken. 
 droomt van :  een duurzaam, sociaal Kuurne waarin alle 
mensen zijn betrokken met respect voor elkaar. Ja, respect 
is een sleutelbegrip!
 

8 / Bert Deroo

54 jaar. Gehuwd met Greta, 2 zonen : Jonas en Matthias, 
zoon van Firmin (+) en Lieve Guillemyn. Broer van Greet, 
Nele, Piet en Katrien.
 droomde als kind van een job als :  bankier.
 waar ik graag mijn slaap voor laat :   
TTC Eendracht, KWB, CD&V, Beweging.net - VZ 
Beheersorgaan Sportinfrastructuur - RVB Adviescomité 
Sport Farys & Toerisme Leiestreek. 
Ik weet wat doen! 
 ligt wakker van :  prangende topics, zoals 
verkeersveiligheid, leefbaarheid in Kuurne, betaalbaarheid 
van projecten en communicatieve misverstanden. 
 droomt van :  een warme, sociale en sportieve gemeente 
waarin iedereen zich thuis én betrokken voelt.
 

4 / Jan Deprez

18 jaar. Dochter van Philip Breemeersch en Pascale Jalon.  
Ik woon thuis in de Menapiërsstraat samen met mijn ouders 
en jongere broer Thibo.
 droomde als kind van een job als :  onderwijzeres in  
het lager onderwijs.
 waar ik graag mijn slaap voor laat :  leidster in  
KSA Ambroos.
 ligt wakker van :  de stroevere communicatie tussen 
jongeren en de gemeente. Het kan én moet beter !  
 droomt van :  een gemeente Kuurne waarin de 
communicatie tussen jongeren en gemeente vlekkeloos 
verloopt. Een droom die kan uitkomen ! 

16 / Paulien Breemeersch

Waar ligt Kuurne 
wakker van ?

Integratie en diversiteit aanpakken

Die vraag stelden we met CD&V Kuurne de afgelopen maanden aan meer dan 
4.000 gezinnen. We trokken met het inmiddels beruchte bed, waar ook nationaal 

voorzitter Wouter Beke, jongerenvoorzitter Sammy Mahdi en  
minister Hilde Crevits in doken, door de Kuurnse straten om te weten  

waar de inwoners van wakker liggen.

Rechten en plichten.
Vandaag is in Kuurne 1 op de 4 kinderen, tussen 
de 0 en 5 jaar, van andere origine. Onze gemeente 
verandert. Het is een verhaal van rechten maar 
ook plichten. Kuurne moet werken aan een echt 
integratiebeleid waardoor de nieuwe inwoners 
kansen krijgen  om zich te ontwikkelen en hun 
competenties in te zetten. Op die manier vermijden 
we ook nog eens het ontstaan van een nieuwe sociale 
onderklasse. Maar het is hun plicht de taal van hier 
te spreken en zich te integreren. Ook op het vlak van 
deelname aan het sociale leven  hebben zij de plicht 
inspanningen te leveren. Ook op het gebied van 
huisvesting zijn er regels na te leven.

Iedereen heeft een stem
Weten wat er leeft in onze gemeente is cruciaal voor 
een goed beleid. Maar, laat iedereen wel van zich 
horen? Weten we dan wat er écht leeft? We geven
iedereen de kans om zijn stem te laten horen en 
moeten inzetten op meer en betere participatie en 
nieuwe vormen van inspraak en dienstverlening.

M/V: gelijke kansen
Mannen en vrouwen hebben dezelfde kansen, maar 
dat betekent niet dat het beleid voor iedereen 
hetzelfde moet zijn. Niet iedereen heeft dezelfde 
kenmerken, noden, kennis of competenties, daarom 
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voeren we een gendersensitief lokaal beleid.  
Het lokale beleidsniveau speelt een actieve rol om 
de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen te 
bevorderen en om oog te hebben voor de specifieke 
noden en bekommernissen van vrouwen in een 
gemeente. 

Scholen voor iedereen
Elke leerling moet zich welkom voelen en de kans 
krijgen zich te ontplooien. Een andere culturele 
achtergrond, een beperking of afkomstig uit 
een kansarm milieu , holebi... we tekenen voor 
een inclusiebeleid waarbij diversiteit de kern van 
het pedagogisch handelen wordt. Investeren in 
brugfiguren is hierbij belangrijk. Kinderen en  jongeren 
mogen zich niet buiten gesloten voelen en mogen 
omgekeerd niemand uitsluiten.

Opvallende vaststelling: vele inwoners 
liggen wakker van de snelheidsduivels 
die door onze gemeente scheuren. 
Daarom is er vraag naar meer snelheids-
controles. Ook zien jullie liever geen 
zwaar vervoer meer door de kernen van 
Sente en Sint-Pieter manoeuvreren. 

Kuurne ligt wakker van zwerfvuil 
en slecht onderhouden openbare 
domeinen of voortuinen van vervallen 
woningen. De bestaande open ruimtes 
en groene oases willen jullie in onze 
steeds dichter bebouwde gemeente 
behouden. 

De kwaliteit van de fiets- en voetpaden 
wordt in vraag gesteld. Veiligere en 
toegankelijkere wegen en het bijsturen 
van bepaalde verkeersknooppunten, 
wegrichtingen en zones 30 staan in de 
top 5 van jullie bekommernissen.

Via #waarligtkuurnewakkervan kregen we heel wat suggesties en opmerkingen.



43 jaar. Gehuwd met Sophie Braekeveld, papa van Lieke, 
Lotte en Lenn. Zoon van Rik Deleu en Claudine Hennion en 
broer van Stephanie Deleu.
 droomde als kind van een job als :    
agent bij het politiekorps. 
 waar ik graag mijn slaap voor laat :   
voetbal en fietsen. Maar mijn passie reikt natuurlijk verder 
dan sport: ik ben ook vrijwilliger bij Seizoenswijkfeesten en 
bij de ouderraad van de Wijzerschool. 
 ligt wakker van :  de verkeersveiligheid in Kuurne. Een 
prangende nood, lijkt mij !
 droomt van :  een bewegend maar ook verkeersveilig 
Kuurne. Nog beter als die twee samengaan. 
 

12 / Christophe Deleu

60 jaar. Gehuwd met Filip Moreau. Mama van Frederik en 
Hanne, Nicolas en Ann-Sophie, Alexander en Céline. Oma 
van Estelle en Anaïs, Robin en Nikki, Ube.
 droomde als kind van een job als :    
kinderverzorgster, maar ik werd een trotse bediende.
 waar ik graag mijn slaap voor laat :   
mijn rol bij Kind en Gezin, Markant, beheersorgaan BIB, 
verkeerscommissie, breiclub en natuurlijk de gemeenteraad. 
 ligt wakker van :  armoede in Kuurne, eenzaamheid bij 
ouderen, het feit dat niet alle kinderen evenveel kansen 
krijgen en tot slot het drukke verkeer. 
 droomt van :  een verdraagzaam Kuurne waar het goed 
leven is voor iedereen.
 

6 / Hilde Vanhauwaert

64 jaar. 37 jaar gehuwd met Annemie Planckaert(+)  
papa van Brecht en Isabel.
 droomde als kind van een job als :  wielrenner.
 waar ik graag mijn slaap voor laat :  mensen te helpen, 
onder andere via verenigingen als Okra en vrijwilligerswerk.
 ligt wakker van :  het vinden van een goed evenwicht 
tussen een florissante gemeente Kuurne en een Kuurne met 
aandacht voor mens en milieu.
 droomt van :  een Kuurne dat keuzes maakt in functie van 
de welvaart van de bevolking. En bovenal een gemeente die 
daarover duidelijk communiceert en feedback vraagt aan 
haar inwoners. 
 

22 / Jean-Paul Algoet

66 jaar. Gehuwd met Jeremie De Frene, 
3 kinderen en 9 kleinkinderen.
 droomde als kind van een job als :  iets te doen met 
oudere mensen of met dieren. Ik ben dan ook een 
ontzettend grote dierenvriend. 
 waar ik graag mijn slaap voor laat :  mijn kleinkinderen 
en mijn 93-jarige moeder. Zij zijn mijn grootste schatten ! 
 ligt wakker van :  mensen die alles op de openbare weg 
gooien als er op 3 meter afstand een vuilnisbak staat. En van 
mensen die de drolletjes van hun honden niet opruimen. 
 droomt van :  een leefbaar en beter leven voor iedereen. 
Dat wil dan ook zeggen dat er geen aanslagen meer komen.

14 / Rita Van Hecke

Ik kies voor de fiets
Fietsen is het meest 
democratische vervoersmiddel 
en is ruim verspreid bij de 
bevolking. Toch heeft niet 
iedereen een fiets of zijn er 
bevolkingsgroepen die niet 
kunnen fietsen. Fietsbemiddeling 
waarbij ‘afgedankte’ fietsen een 
nieuwe bestemming krijgen of 
workshops om te leren fietsen zijn hier al 
een belangrijke opstap.
 Verder besteden we aandacht aan specifieke 
fietsschoolroutes naar en door Kuurne en bouwen 
we voldoende overdekte fietsstallingen uit aan de 
bushaltes, in woonwijken en aan culturele plaatsen. 
 Om het fietsen aangenaam en veilig te maken, 
zorgen we voor passend onderhoud van bestaande 
trage wegen en bekijken we bij nieuwe verkavelingen 
welke mogelijkheden er zijn. 

We staan niet stil !  

Combi-mobiliteit
Combi-mobiliteit is de toekomst. Daarom zullen de 
parkings Damier en Vlaskouter en de parking aan de 
Sint-Pieterskerk passend uitgebouwd worden met 
voldoende fietsstallingen, in de nabijheid komt er een 
betere bewegwijzering en een P-route. Deze parkings 
functioneren vaak als afspraakpunt van waaruit een 

gezamenlijke verplaatsing volgt.

Vervoersregioraad
Kuurne neemt van bij de opstart 

deel aan de vervoersregioraden 
en bepaalt mee welke locaties 
bediend worden door het 
openbaar vervoer. Daarbij 
houden we rekening met de 
noden van de bevolking, in de 
eerste plaats met die van de 

meest kwetsbaren. 
We investeren in minstens twee 

nieuwe, toegankelijke bushaltes per 
jaar aan tewerkstellingsplaatsen voor 

mindervaliden, de drie gemeentekernen 
en gemeentelijke diensten.

Schoolstraat
Het principe van een schoolstraat is dat schoolgaande 
kinderen en hun ouders voorrang krijgen wanneer 
ze zich te voet of met de fiets verplaatsen. Door de 
straat voor en na school af te sluiten, zal er enkel 
doorgaand verkeer mogelijk zijn met de fiets of  
te voet.

Elk verkeersslachtoffer is er één te veel

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.

We willen 
strenger optreden 

in het verkeer
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We zetten niet alleen volop 
in op een efficiënt fiets-
beleid, maar ook op ver-
keersveiligheid. Daarbij zijn 
we er ons van bewust dat 
het aantal ongevallen en de 
risico’s voor de slachtoffers 
nauw samenhangen met 
gedrag in het verkeer. Laks-
heid is onaanvaardbaar. We 
willen hierin een strengere 

aanpak. Onze wegen moeten 
veiliger ingericht worden. 

Waar kan het strenger    ? 
Waar kan de snelheid om-
laag    ? Welke maatregelen 

nemen we om de veiligheid 
te verhogen en de snelheid 
te doen dalen  ? Op basis 
van objectieve metingen 
vinden we het antwoord. 
Snelheidscontroles, ook in  
zones 30, zullen we effi-
ciënter aanpakken om van 
de bebouwde kom een 
veiligere omgeving te maken 
voor fietsers en voetgangers.



1 BENOIT Francis
2 MESSELIER Ann
3 BLEUZÉ Robbe
4 DEPREZ Jan
5 DELNESTE Chris
6 VANHAUWAERT Hilde
7 VAN HAVERBEKE Eveline
8 DEROO Bert
9 DELTOUR Corry

10 DE BLEECKERE Julie
11 BLOMME Geert
12 DELEU Christophe
13 DEBROUWERE Carine
14 VAN HECKE Rita
15 BOUCKAERT Stefanie
16 BREEMEERSCH Paulien
17 VANDENBOGAERDE Sil
18 VANWYNSBERGHE Willem
19 PLETS Marc
20 NUYTTEN Shirley
21 DEBRUYNE Kaat
22 ALGOET Jean-Paul
23 SCHIETGAT Johan

Volmacht, wat is dat ?

44 jaar. Gehuwd met Kristof, mama van Elise (10),  
dochter van Roland Messelier(+) en Marie-Louise Leconte, 
zus van Katrien
 droomde als kind van een job als :  advocaat, mensen 
overtuigen en leiding te nemen. 
 waar ik graag mijn slaap voor laat :  mijn rol als 
bestuurslid bij UNIZO Kuurne, bestuurslid karateclub 
Toukon, en lid vzw Buurthuis ’t Senter en Markant.  
 ligt wakker van :  het evenwicht tussen bebouwing en 
groen in onze gemeente. Het gemeentelijke patrimonium 
omtrent onderhoud, energiegebruik in functie van een 
lange termijn visie en een goed uitgebouwde organisatie ten 
dienste van de Kuurnenaar. 
 droomt van :  verder trots te mogen zijn op Kuurne met 
haar vele vrijwilligers, midden de mensen en in overleg 
de weg vooruit te kiezen. Een mooie toekomst voor onze 
kinderen.  
 

2 / Ann Messelier

21 jaar. Zoon van Mieke Gekiere en  
Kris Vanwynsberghe. Broer van Tijs en Vic.
 droomde als kind van een job als :  boer Willem in 
kinderboerderij Bokkenslot. Ik zag het helemaal voor mij ! 
 waar ik graag mijn slaap voor laat :  Kuurns verenigings-
leven, (alhoewel niet graag maar iets te vaak) mijn 
cursussen en de Chiro.
 ligt wakker van :   veilige & groene (speel)ruimten, 
ongelijke kansen, fietsinfrastructuur, milieu & klimaat en de 
belangen voor de jeugd.  
 droomt van :  een levendige gemeente waar iedereen 
gelijk mag zijn. En dat natuurlijk ook de Kuurnse jeugd mag 
meetellen !
 

18 / Willem Vanwijnsberghe

49 jaar. Gehuwd met Christ Verschaeve Mama van Lotte (21) 
en Pieter (24)
 droomde als kind van een job als :  verpleegster. Ik wou 
graag de mensen rondom mij helpen en verzorgen waar 
nodig.
 waar ik graag mijn slaap voor laat :  samen zijn met 
familie & vrienden, TC Leiemeers, Cycling Team Hulste, een 
toertje lopen, de Vlasschaard kaarters, Markant en KVLV.
 ligt wakker van :  de vele slechte fietspaden, vervuiling 
van het milieu en de wachtlijsten in de wooncentrums. 
Schrijnend ! 
 droomt van :  een gezinsvriendelijke en fietsveilige 
gemeente waar het aangenaam wonen is. En waar er ook 
voldoende ruimte is om te ondernemen.
 

15 / Shirley Nuytten
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Kan u op zondag 14 oktober niet 
persoonlijk gaan stemmen? Dan kan u 
iemand anders een volmacht geven om 
in uw naam een stem uit te brengen. 
Toon met een attest aan waarom u 
niet zelf kan gaan stemmen en vul een 
volmachtformulier in. Elke kiezer kan 
maar één stem bij volmacht uitbrengen. 

U vindt alle info en een te downloaden 
volmachtformulier op de gemeentelijke 
website. Of vraag uw attesten en 
formulieren aan bij onze gemeentelijke 
diensten. Breng tijdig uw volmacht 
in orde, wacht niet tot de dag van de 
verkiezingen.

Wonen in de toekomst
Via de sociale huisvestings-
maatschappij vervangen we 
verouderde woningen door 
duurzame hedendaagse woningen. 
Daarom gaan we naast het 
nieuwe project ‘De Vlastuin’ 
voor een make-over van de wijk 
Nieuwenhuyse en Spijker & 
Schardauw.

We moeten met z’n allen dichter bij elkaar gaan wonen, 
niet alleen voor een sterker sociaal netwerk, maar ook 
voor een efficiënter ruimtegebruik en besparingen. Door 
verdichting na te streven, de beschikbare bebouwbare 
oppervlakte efficiënter te gebruiken en meer en 
kwalitatieve openbare ruimtes te voorzien met meer 
groen, kunnen we het ruimtelijk rendement verhogen. 
Inwoners zullen op de hoogte gebracht worden tijdens 
infosessies en kunnen dan ook participeren in de opbouw 
van het plan. 

Plan voor woningdelen
Duurzame woongemeenschappen en cohousingprojecten 
zijn de sleutel voor de toekomst. Veel woningen zijn 
te groot voor het aantal bewoners, een plan om de 
beschikbare ruimte te delen met anderen is een goede 
manier om de ruimte nuttig te benutten. Verouderde 
woonwijken worden met (renovatie)projecten nieuw 

leven ingeblazen en goed gelegen verkavelingen willen 
we intensiever gebruiken. Verder zetten we ook in op de 
creatie van randparkings en hertekenen we de straten 
tot leefstraten waar ruimte is voor ontmoeting, groen en 
ontspanning.

HUIDIG SCHEPEN

Kwalitatieve openbare 
ruimte zet aan tot 

ontmoeting

Ontdek alle CD&V kandidaten en ons 
volledig verkiezingsprogramma op  
waarligtkuurnewakkervan.be
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Lig je ’s nachts vaak te woelen of naar het 
plafond te staren terwijl je al uren in bed ligt ? 

Slapeloosheid komt vaker voor dan we denken. 
Heb jij er ook soms last van ? 

Lees onze drie gouden tips en slaap als een roosje:

Zet je wekker niet op ooghoogte. Zo kan je het uur 
niet in het oog houden wanneer je wakker ligt.

Eet een lichte maaltijd. Een licht verteerbare 
maaltijd twee uur voor bedtijd zorgt voor een betere 

nachtrust. Vermijd alcohol.

Schrijf gedachten en gevoelens op. Door ze neer te 
pennen maak je je hoofd leeg. Concentreer je liever 

op het geluid van je ademhaling.

Lig jij wakker 
van je nachtrust?
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