
Kuurne, 
ben je er 
klaar voor?

ontdek o
nze 

prioriteit
en

ZIE P4

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

Beste inwoner van Kuurne,

Sinds juni trokken we met ons bed maar liefst 27 keer door Kuurne 
om je de kans te geven jouw suggesties en vragen door te spelen. Via 
de hashtag #waarligtkuurnewakkervan leverde dat genoeg inspiratie 
op voor een mooi beleidsprogramma waarmee we Kuurne willen 
besturen naar de toekomst toe. Vind het volledige programma op 
waarligtkuurnewakkervan.be.

In deze krant stellen we onze kandidaten nog eens aan je voor. Stuk voor 
stuk mensen met inhoud, mensen die kiezen voor beleid. Niet alleen 
om te steunen, maar ook omdat ze Kuurne mee willen besturen. Lees 
ook al enkele concrete programmapunten. Ons programma is meer 
dan ideeën spuien, het is ze ook controleren naar betaalbaarheid en 
uitvoerbaarheid. We gaan naar de kiezer met een programma, geen 
droomkasteel of loze beloftes die toch niet realistisch zijn.

De verkiezingen komen steeds dichterbij. De laatste rechte lijn naar het 
moment om te beslissen over de toekomst naar onze gemeente. 
Ben jij er klaar voor�? 

Het hele CD&V-team

PS�: Maar eerst, geniet van fantastische Ezelsfeesten�! 

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

Prioriteiten voor 
de komende 6 jaar

Openbare verlichting 
vervangen we door 

led-lampen, waardoor 
de lichten ’s nachts niet 

meer gedoofd worden

Meer betaalbare woonprojecten 
realiseren door in te zetten op 

renovatie en inbreiding

AANLEG VAN EEN 

GROENE RING,
MET FIETS-EN WANDEL-
VERBINDINGEN DOORHEEN 
GROENE PLEKJES

Vernieuwing 
dorpskern
Sint-Pieter

stimuleren
lokale handel

Open ruimte voorzien
en bevriezen opdat deze

niet kan bebouwd worden.

SPORT
BIJKOMENDE

INDOOR RUIMTES
+

KUNSTGRASVELD
+

FINSE LOOPPISTE

Plan voor een nieuw 
intergemeentelijk 

zwembad

Aanstellen van  
brugfi guren in kader 
van armoedebeleid

Veiligheid
door meer camera’s 
en meer controles

Aanpakken 
veiligheid 
gewestwegen
(R8, Rijksweg)

Investeren in buurt-
terreinen voor
sport, gezondheid, 
spelen

Verdere 
ontwikkeling 
vlaspark

meer groen,
minder beton

Meer 
Shop & Go 
parking

Een scholenplan 
voor alle scholen 
van elk net 
waar elk kind 
centraal staat

Parkeerplan 
met duidelijke 

parkeerroute

CITY
MANAGER
voor ondernemers, 
horeca, zelfstandigen 
en vrije beroepen

Smart City
Gebruik maken van nieuwste 
technologieën en data om 
inwoner nog beter te dienen

1

2

Hoe
stem je
geldig ?

Rechten en plichten 
integratie opvolgen

Pionier zijn in klimaatbeleid 
aanleg trottoirtuintjes, volkstuintjes, 
energiebesparende maatregelen����…

INSPRAAK
JONGEREN

IN ALLE NIEUWE
BELEIDSDOMEINEN

Brandweer kazerne 
moet in Kuurne blijven

Stemmen bij volmacht�?
In België bestaat de opkomstplicht. 
Wie ziek is, in het buitenland verblijft 
of moet werken op de dag van de 
verkiezingen, kan bij volmacht stemmen. 
Vraag dit eenvoudig, én tijdig, aan bij 
de gemeente.

Bij de naam van één of 
meerdere kandidaten 
van dezelfde lijst.
Dit is een voorkeurstem of 
naamstem. Om geldig te 
stemmen moet men
in elk geval binnen 
één lijst blijven.

Bovenaan een lijst. 
Dit is een lijststem of 
kopstem. Daarmee geef 
je aan dat je voor die lijst 
stemt en dat je akkoord 
bent met de volgorde van 
de kandidaten op die lijst. 
Wij verkiezen natuurlijk 
dat je op alle kandidaten 
van onze lijst stemt en in 
het bijzonder voor onze 
lijsttrekker.

Opgelet�!
Stemmen op twee 
verschillende lijsten is 
ongeldig�! Ook wanneer 
je op je stembrief schrijft 
of er iets op aanbrengt, 
maak je je stem ongeldig. 
Vul je de stembrief niet 
in, dan stem je blanco. 
Zo een blanco stem 
is niet ongeldig, maar 
telt niet mee bij de 
zetelverdeling.

Toegankelijkheid
Marktplein en
centrum
vernieuwing 
verderzetten

Versnelling
hoger voor
meer
snelheidscontroles
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23 wakkere burgers 
staan voor je klaar

1   Francis Benoit, 45 jaar, burgemeester, Pachthofweg  2   Ann Messelier, 44 jaar, advocaat en schepen, Pieter Vinckestraat  3   Robbe Bleuzé, 30 jaar, jeugdwerker, Bavikhoofsestraat  4   Jan Deprez, 54 jaar, bankier en schepen, Kattebelweg  5   Chris Delneste, 53 jaar, boekhouder en schepen, Weidenstraat

6   Hilde Vanhauwaert, 60 jaar, bediende en gemeenteraadslid, Bavikhoofsestraat  7   Eveline Van Haverbeke, 38 jaar, directiesecretaresse en lid OCMW-raad, Molenwieklaan  8   Bert Deroo, 46 jaar, kantoorbediende en gemeenteraadslid, Lijstergalm  9   Corry Deltour, 55 jaar, bediende, Gasthuisstraat

10   Julie De Bleeckere, 42 jaar, tuinarchitect, V. Montgomerystraat  11   Geert Blomme, 50 jaar, vertegenwoordiger en lid OCMW-raad, Burg. Decoenestraat  12   Christophe Deleu, 43 jaar, teamleader, Oogststraat  13   Carine Debrouwere, 56 jaar, CM-consulente, Jan Frans Willemsplein

14   Rita Van Hecke, 66 jaar,  op rust, Schardauw  15   Stefanie Bouckaert, 27 jaar, leerkracht lager onderwijs, Rijksweg  16   Paulien Breemeersch, 18 jaar, student, Menapiërsstraat  17   Sil Vandenbogaerde, 23 jaar, kinderverzorger, Ter Groenen Boomgaard  18   Willem Vanwynsberghe, 21 jaar, student, Weidenstraat

19   Marc Plets, 62 jaar, op rust, Molenput 20   Shirley Nuytten, 49 jaar, verpleegster, Luit. Gen. Gérardstraat  21   Kaat Debruyne, 59 jaar, psychiatrisch verpleegkundige, Leiestraat  22   Jean-Paul Algoet, 64 jaar, op rust, Beemdenlaan  23   Johan Schietgat, 60 jaar, schooldirecteur en gemeenteraadslid, Najaarsweg
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Wil je meer
over ons 
weten�?
Surf naar 
waarligtkuurnewakkervan.be

Wil je meer over 
ons programma 
weten�?
Surf naar 
waarligtkuurnewakkervan.be
of check onze Facebookpagina
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