
Prettige 
week ! Vrije tijd wordt prioriteit LEES P2  

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

Beste inwoner van Kuurne,

In onze partij zijn jongeren, vrouwen en senioren 
goed vertegenwoordigd, elk met hun eigen 
bevragingen en bevindingen. Van daaruit schuiven ze 
enkele duidelijke programmapunten naar voor :

Het blijkt dat vooral  vrouwen  zich onveilig voelen. 
Om het  veiligheidsgevoel te verhogen , ijveren 
ze voor een slim verlichtingsplan. In plaats van de 
openbare verlichting te doven, willen ze een versneld 
led-plan waarbij straatverlichting ook ’s nachts kan 
branden, maar op een duurzame manier.

Jongeren  willen op hun beurt  meer betrokken  
worden bij de projecten en plannen van de 
gemeente. Nu worden ze enkel bevraagd wanneer 
het over jeugdgerelateerde zaken gaat, maar ze 
willen inspraak in diverse thema’s zoals betaalbaar 
wonen, natuur en klimaat. Kuurne kan op die manier 
inzetten op hun toekomst.

Via een aparte werking willen de CD&V-senioren 
inzetten op meer thuiszorg, duidelijke 
toegankelijkheid, gerichte informatie 
en communicatie en een betaalbare 
dienstverlening.  Senioren  zijn de  grootste groep  
die in Kuurne leeft. We houden rekening met hun 
noden, ook van hun verenigingen.

Lees onze duidelijke acties en speerpunten in
deze krant.

F  Van links naar rechts : Johan Schietgat, lijstduwer - Paulien Breemeersch, jongste kandidaat op onze lijst - 
Robbe Bleuzé, voorzitter jongeren - Kaat Debruyne, voorzitter Vrouw & Maatschappij -  
Francis Benoit, huidig burgemeester, lijsttrekker - Jean-Paul Algoet,  voorzitter senioren.



We hebben gedreven ondernemers nodig als basis voor 
welvaart en welzijn. We willen (beginnende) ondernemers 
voldoende steunen, stimuleren en informeren en stellen één 
ambtenaar aan het ondernemersloket aan die hen naar de 
juiste dienst begeleidt en verwijst. Gedreven ondernemers, 
vrije beroepen en ambachtelijke activiteiten zorgen voor een 
dynamisch en levendig centrum.  

Via sensibilisering en informatie willen we het lokaal kopen 
stimuleren. Zijn er grote openbare werken gepland ? 
Dan zullen de lokale handelaars tijdig en duidelijk 
geïnformeerd worden.

Groen licht voor 
veiligheids-
gevoel

55 jaar. Gehuwd met Alain Termote. Moeder van  
3 zonen : Gauthier (+),  Guillaume en Matisse.
 droomde als kind van een job als :  airhostess. 
 ligt wakker van :  het feit dat er nog zoveel negatieve en 
onrespectvolle mensen bestaan. Die als klap op de vuurpijl 
op alle mogelijke manieren misbruik maken van alles en 
iedereen!
 droomt van :  een HARTelijk Kuurne, waar ik graag aan 
bijdraag.
 ik droom en geloof dat :  je veel bereikt door vriendelijk, 
positief en respectvol met elkaar om te gaan. En ook door 
te luisteren en te spreken met elkaar. En vooral: door er 
voor elkaar te zijn!
 

9 / Corry Deltour

56 jaar. Woont samen met Bart Demeestere, mama van Ine 
en Jonas en oma van Lukas.
 droomde als kind van een job als :  CM-consulente in de 
regio Kortrijk. 
 waar ik graag mijn slaap voor laat :  ik ben een trots lid 
van Femma, Vrouw en Maatschappij, actief lid bij Fit en Fun 
Kuurne en Yoga-Vedanta Kortrijk. Ook volg ik creatief breien 
bij CVO. 
 ligt wakker van :  veilig verkeer in een kindvriendelijke 
gemeente. Zorg, welzijn en betaalbaar wonen liggen me ook 
nauw aan het hart. 
 droomt van :  Kuurne als warmste gemeente waar het 
aangenaam leven is voor iedere Kuurnenaar!
 

13 / Carine Debrouwere

Waar ligt Kuurne 
nog wakker van ?

De voorbije maanden trokken we met CD&V Kuurne van deur tot deur met de 
vraag #waarligtkuurnewakkervan. Via ons bed, het symbool van deze huisbezoe-
ken, kregen we heel wat suggesties en opmerkingen. Deze input goten we in een 

programma waarmee we naar de kiezer trekken.
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30 jaar. Zoon van Rita Vandemoortele en Robert Bleuzé (+). 
Woont in de Bavikhoofsestraat.
 droomde als kind van een job als :   professioneel 
jeugdwerker.
 waar ik graag mijn slaap voor laat :  de Zonnebloem-
blaadjes, KSA Leiezonen Kuurne, de Jeugdraad,  
de Kindergemeenteraad, het beheersorgaan jeugdcentra, 
het beheersorgaan Culturele Infrastructuur en het 
beheersorgaan bibliotheek.  
 ligt wakker van :  een goed vrijetijdsbeleid zodat iedere 
burger – jong en oud – zich thuisvoelt in Kuurne. 
 droomt van :  een warme samenleving waar iedereen 
zichzelf kan zijn. 
 

3 / Robbe Bleuzé

59 jaar. Dochter van Norbert Debruyne (+) en Cecile 
Vandeburie (+). Zus van Marijke, Filip (pastoor) en Peter.  
Woont in de Leiestraat.
 droomde als kind van een job als :  psychiatrisch verpleeg-
kundige, werkt als onderwijscoördinator in De Korbeel.
 waar ik graag mijn slaap voor laat :  bestuurslid Markant, 
voorzitter V&M Kuurne, kernlid POZILIV (Platform Onderwijs 
Zieke Leerlingen Vlaanderen), schoolraad VTI.
 ligt wakker van :  verdoken eenzaamheid en armoede en 
van mensen  met emotionele- en relationele moeilijkheden 
die geen uitweg vinden.
 droomt van :  een zorgzame gemeente, waar iedereen zich 
goed in z’n vel voelt!
 

21 / Kaat Debruyne

27 jaar. Getrouwd met Maxim Tuytens. Dochter van Didier 
Bouckaert (+) en Dorine Vanherweghe. Zus van Olivier 
Bouckaert. Woont in de Rijksweg.
 droomde als kind van een job als :  juf in het lager 
onderwijs. Een droom die ik absoluut heb nagestreefd! 
 waar ik graag mijn slaap voor laat :  de volleybal-
vereniging Mardavo Marke, maar natuurlijk ook mijn lieve 
leerlingen. En niet te vergeten: CD&V Kuurne.
 ligt wakker van :  de toegankelijkheid van voetpaden en 
wegen in Kuurne. De veiligheid in de buurt van Kuurnse 
scholen.  
 droomt van :  Ezelgem als meest sportieve gemeente !  
Wie maakt er mee werk van ?
 

15 / Stefanie Bouckaert
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VOORZITTER V&M

Inwoners voelen zich het meest thuis 
wanneer ze een veilig gevoel hebben. 
Daarom zorgen we voor meer en 
gerichtere controles door de politie, 
vooral op vlak van snelheid, en zetten 
we voldoende ANPR (automatische 
nummerplaatherkenning)-camera’s in. 
Ook het sluipverkeer van vrachtwagens 
zal meer gecontroleerd worden. 
Openbare verlichting vervangen we 
door led-lampen, waardoor de lichten 
’s nachts niet meer gedoofd worden. 

We zetten in op ontharden, 
oppervlaktes in beton of asfalt kunnen 
kleine natuurparels worden waar 
verschillende planten groeien en 
bloeien. Jullie willen minder voetpaden, 
opritten en stenen pleinen zien en 
meer kwalitatief groen in de openbare 
ruimte. We gaan voor een duurzame 
ruimtelijke transformatie waarmee we 
de noodzakelijke ontharding aanpakken.

Iedereen met politieke interesse 
moet de kans krijgen om meer 
bij het beleid van onze gemeente 
betrokken te worden. Vooral jongeren 
willen hun ideeën kwijt over thema’s 
die hen interesseren, zoals sport, 
vrije tijd of klimaatbeleid. Door de 
mogelijkheden voor meer inspraak uit 
te breiden, verhogen we het gevoel van 
verbondenheid en betrokkenheid van 
onze inwoners.

Via #waarligtkuurnewakkervan kregen we heel wat suggesties en opmerkingen.

50 jaar. Gehuwd met Kathy Boone.  
Vader van Sharon en Matthias.
 droomde als kind van een job :  in de wereld van de 
literatuur.   
 waar ik graag mijn slaap voor laat :  loopkoerscomité 
Sint-Pieter, kaartersclub ‘t Laurierblad en by Blocks en 
Ezelsfeesten. Ik heb veel hobby’s !   
 ligt wakker van :  het asociale en egocentrische in onze 
samenleving. Als we daar nu eens van verlost raakten … 
 droomt van :  een mooie toekomst voor onze jeugd. Per 
slot van rekening vormen zij de volgende generatie! 

11 / Geert Blomme
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Sport voor iedereen 
Sporten is gezond! Daarom moet het sportaanbod 
voor elke doelgroep verder uitgebouwd worden: 
individuele sporters of clubs, jong of oud, 
recreatief of competitief. We willen investeren in 
sportinfrastructuur, kunstgras om op te voetballen 
en sportterreinen die een leuke ontmoetingsplaats 
moeten worden. Ook het sportpark mag groener.  
Het zwembad behouden we, maar we maken werk 
van een nieuw zwembad in samenwerking met andere 
steden en gemeenten.

Vrije tijd 
wordt prioriteit

Cultuur met schwung
We dragen cultuur hoog in het vaandel. Het is het 
cement van de samenleving, het houdt én het brengt 
mensen samen. Net daarom willen we het kunst- en 
cultuuraanbod verder uitbouwen in samenwerking 
met de cultuurraad en verenigingen en moeten 
jongeren extra aandacht krijgen in het cultuurbeleid. 
Ook de bibliotheek mag meer zijn dan een plaats 
om boeken uit te lenen, we willen van de bib een 
volwaardige ontmoetingsplaats maken. 

Ondernemen 
stimuleren

CD&V wil iedereen de kans 
bieden om in hun vrije tijd 
te genieten, te bewegen en 
te ontspannen. Sport als 
ontmoetingsmoment en cultuur 
met schwung  zijn maar een 
aantal voorstellen om van ‘vrije 
tijd’ prioriteit te maken. 

23 jaar, ongehuwd.
 droomde als kind van een job als :  kinderverzorger, en 
die droom kwam uit !
 waar ik graag mijn slaap voor laat :  de chiro, de 
Kuurnse jeugdhuizen en fuifbuddy zijn. Als ik maar in 
andermans gezelschap kan zijn en plezier maak! 
 ligt wakker van :  eenzaamheid bij andere mensen, de 
kinderopvang en diversiteit in Kuurne.  
 droomt van :  een levendige gemeente waar iedereen 
gelijk mag zijn. En dat natuurlijk ook de Kuurnse jeugd mag 
meetellen !

17 / Sil Vandenbogaerde
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Wat dragen we in bed ? Wie gaat eerder slapen ? 
Het blijkt dat mannen en vrouwen er verschillende 
bedgewoontes op nahouden. Ken jij ze allemaal ?

- Mannen slapen beter dan vrouwen. Vrouwen kunnen last 
hebben van een wisselende hormoonspiegel en zijn alerter 
wanneer er kinderen zijn.

- Volgens Amerikaans onderzoek van de National Sleep 
Foundation snurkt 32 % van de mannen en slechts 16 % van 
de vrouwen.

- Mannen dromen over algemene rampen, vrouwen over 
persoonlijke dingen. Dromen van vrouwen zijn daarom 
intenser en vaak negatiever van aard.

- Ook nachtmerries zijn anders. Bij vrouwen gaan ze vaak 
over seksuele intimidatie en de dood van een geliefde, bij 
mannen over het verliezen van hun job of geweld.

- Vrouwen hebben zo’n 20 minuten meer slaap nodig dan 
mannen. Overdag voert hun brein meerdere processen uit, 
waardoor het meer tijd nodig heeft om te herstellen.

Meer groen, 
minder beton-
massa 

Het beleid  
van dichtbij 
helpen

Debatteren 
in bed
In een heuse bedconferentie luisterden we 
naar onze inwoners om te weten wat écht 
belangrijk is. In de Kubox stonden tien 
verschillende bedden opgesteld, telkens 
gelinkt aan specifieke stellingen. We 
gingen met jullie in gesprek over de 3 K’s 
van Kuurne : kernen, klimaat en kwaliteit. 
 
Onder meer de uitbreiding van de zone 30 en 
het eenrichtings-verkeer, de toekomstplannen 
van het zwembad, de dorpskern-vernieuwing van 
Sint-Pieter en onze pioniersrol in energiebeleid 
kwamen aan bod. Met een goed evenwicht 
tussen wonen, parkeren en natuur willen we 
streven naar een kwalitatieve invulling van onze 
ruimte. Op basis van deze gesprekken werken we 
ons verkiezingsprogramma af.

Een gezonde 
gemeente
Kuurne is een gezonde gemeente.  
Met een goed gezondheidsbeleid leveren 
we inspanningen om onze inwoners aan 
te zetten om ‘tope’ te bewegen, gezond 
te eten en gezond te wonen.

We zorgen voor voldoende en aantrekkelijke sport- en 
beweegmogelijkheden, ook voor kinderen en senioren, 
en informeren over het belang van gezonde voeding 
en klimaatverandering. Daarom bouwen we een goede 
preventiedienst uit die voldoende campagnes ondersteunt.
In het kader van de uitbouw van Zorgzame Buurten 
streven we naar een toegankelijke en veilige omgeving 
voor iedereen, kunnen ouderen zelfstandig wonen met 
kleine woningaanpassingen en willen we de drempel naar 
kinderopvang voor kansarme gezinnen verlagen. Ook het 
sociaal huis moet voor iedereen toegankelijk zijn. Kortom, we 
verbinden wonen, zorg en welzijn op elk niveau.

Slapen, mannen en vrouwen 
doen het anders

60 jaar. Gehuwd met Christa Claerbout, vader van Bram en 
Pieter. Schooldirecteur.
 droomde als kind van een job als :   als postbode.
 waar ik graag mijn slaap voor laat :   
alle verenigingen en initiatieven waar ik lid van ben: de Orde 
van de Ezel, het koninklijk gemeentelijk feestcomité, de Schola 
Gregoriana, de kerkfabriek  
St.-Pieter, het Kuurns theater, de politieraad, de raad van 
bestuur van Eigen Gift, Eigen Hulp, en CD&V, natuurlijk! 
 ligt wakker van :  mensen die niet het beste voor hebben 
met Kuurne en alleen aan zichzelf denken.
 droomt van :  betaalbare woningen en verdere 
ondersteuning van het onderwijs.
 

23 / Johan Schietgat
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LIJSTDUWER

F  De nieuwe bibliotheek moet klaar zijn tegen februari 2019.



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

38 jaar. Partner van Tony Lecoutre, mama van     Elias 
en Mathijs. Dochter van Rosa Coopman en  Eric Van 
Haverbeke, zus van Maureen.
 droomde als kind van een job als :    
directiesecretaresse.
 waar ik graag mijn slaap voor laat :   
Volleybalclub VC Jong Kuurne, Femma Kuurne-Centrum, 
Beweging.net en de ouderraad van de Centrumschool.
 ligt wakker van :  OCMW-Welzijn, gezinsbeleid, belangen 
van jeugd & senioren, verkeersveiligheid en sport. 
 droomt van :  een sportief, levendig en zorgzaam Kuurne. 
Samen zorgen we daarvoor! 
 

7 / Eveline Van Haverbeke
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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. U vindt alle info en een 
te downloaden volmachtformulier op de gemeentelijke 
website. Of vraag uw attesten en formulieren aan bij onze 
gemeentelijke diensten. 

GEMEENTE KUURNE
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
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1. Wat vind je als lijstduwer 
belangrijk?

 Ik wil jongeren niet alleen 
de weg wijzen naar politiek, 
ik wil hen ook stimuleren.

2. Wat is jouw beste advies 
voor nieuwe kandidaten?

 Ga stap voor stap en 
forceer niets. Dat is de 
beste manier om iets te 
bereiken.

3. Wat wil je bereiken?
 Ik wil aantonen wat een 

‘luisterend oor’ echt 
betekent. En ook : de 
volledige lijst een duwtje in 
de rug geven, natuurlijk.
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Blijven inzetten op 
een sterk jeugdbeleid

Via het aanbieden van sport-
voorzieningen in de openbare ruimte 
wordt het mogelijk om ook buiten 
clubverband te sporten. We denken dan 
aan een looppiste in het sportpark, een 
efficiënter gebruik van de renbaan voor 
verschillende functies zoals sport of 
cultuur en openbare fitnesstoestellen.

Ook gaan we op zoek naar infra-
structuuroplossingen voor kleine 
fuiven en werken we verder aan 
het fuif- en evenementenbeleid. Dat 
moet het de organisatoren van fuiven 
makkelijker maken en de bezoekers van 
evenementen een aangenaam gevoel 
bezorgen.

Uiteraard kan het jeugdwerk op onze 
verdere steun rekenen en zullen we 
tijdelijke projecten voor en door 
jongeren blijven aanmoedigen.

53 jaar. Getrouwd met Lut Deconinck,  
papa van Lowie, Swa (+), Susan en Leja.
 droomde als kind van een job als :    
boekhouder. Altijd al gewild !
 waar ik graag mijn slaap voor laat :   
mijn positie als kernlid bij beweging.net, KWB, Roemenië-
comité, milieuraad en mondiale raad. 
 ligt wakker van :  de zwakke weggebruiker in ons verkeer 
en de aanwezigheid van groen in onze verstedelijkte 
gemeente. Daar moeten we meer bij stilstaan, geloof ik! 
 droomt van :  een samenleving zonder vooroordelen, waar 
iedereen zichzelf kan zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dit kan.
 

5 / Chris Delneste
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62 jaar. Gehuwd met Ingrid Blomme. Vader van Koen, Tine 
en Karen. Opa van Lothar, Mattijs, Sem, Thor, Jill en Ona. 
Woont in de Molenput.
 droomde als kind van een job als :  klusjesdienst bij 
eenzame en oudere mensen.
 waar ik graag mijn slaap voor laat :  samenzijn met 
het gezin en vrienden, Voedselbank, Govaka, KWB Kuurne, 
Welzijnsschakels, school-bestuur Vrije Scholen Kuurne. 
Stuk voor stuk mensen en initiatieven die ik met hart en ziel 
ondersteun.
 ligt wakker van :  de verdeeldheid in de wereld, de macht 
van het geld en de wapens. Bikkelharde maar relevante 
thema’s.  
 droomt van :  een gemeente waar iedereen zijn talenten 
mag tonen en ontwikkelen. Dat moet kunnen! 
 

19 / Marc Plets
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De jonge namen op 
onze lijst zijn een 
mooi voorbeeld van 
onze ambitie voor een 
positiever jeugdbeleid. 
Om voldoende inspraak 
van jongeren doorheen 
alle beleidsthema’s te 
garanderen, zetten we 
in op vernieuwende 
en creatieve inspraak-
methodes.

F  Van links naar rechts : Sil Vandenbogaerde, Stefanie Bouckaert, Robbe Bleuzé, Paulien Breemeersch 
en Willem Vanwijnsberghe.

vragen 
voor lijstduwer 
Johan Schietgat 3

Vrouwen uit Kuurne 
hebben zo’n 20 min. 
meer slaap nodig 
dan mannen :)

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

GROENE RING
Het moet mogelijk zijn om van de Leie tot in Sente te wandelen 
of te fietsen langs een groene strook als verbinding tussen 
de verschillende groene zones in de gemeente. Langs deze 
strook verspreiden groene vingers zich tot in elke wijk. Groene 
speelplaatsen, volkstuinen, vlinder- en bloemenweides en 
groenkamers zijn dan allemaal verbonden met die groene 
Kuurnse ring.  


