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Ocmw Kuurne: even voorstellen

O.c.m.w.’s hebben een zeer belangrijke taak te vervullen 
in onze gemeenten en dus ook in Kuurne. 
Veerle Hellyn, Hilde Vanhauwaert  en Dirk Deroo, de drie 
Ocmw-raadsleden van cD&V, hebben hierbij een zeer 
belangrijke inbreng in het lokale sociaal beleid en een 
verantwoordelijke stem bij de sociale dossiers.
Lees het hier, op pagina 4!

Binnen de lokale politiek duiken de 
eerste tekenen van verkiezingskrie-
bels op en CD&V wil zich grondig 
en goed voorbereiden. Tijd om uit te 
kijken naar de volgende gemeentelijke 
verkiezingen in 2012.
De eerste en belangrijkste stap is het 
vormen van een sterke ploeg die als 
één man/vrouw naar buiten komt 
en de Kuurnse burger kan overtui-
gen dat onze ploeg de beste garantie 
is voor de verdere uitbouw van een 
levendig Kuurne. En ik wil hier de 
nadruk leggen op het woord ‘ploeg’ 

in de betekenis van een hecht en een-
drachtig team onder aanvoering van 
een sterke lijsttrekker. Dit is wat ons 
de komende maanden te doen staat:  
goede mensen aantrekken binnen 
onze huidige groep, maar ook men-
sen van buiten onze traditionele vis-
vijver om een vernieuwd en vernieu-
wend team te vormen. De bedoeling 
is en blijft om ook na 2012 deel uit 
te maken van de meerderheid om het 
opgestarte werk voort te zetten.
Onze twee schepenen Francis Benoit 
en Ann Messelier leveren goed werk 
in een sfeer van opbouwende sa-
menwerking met de burgemeester en 

schepenen van Kartel. De gemeen-
teraadsleden en OCMW-raadsleden 
werken in eenzelfde spirit. Natuurlijk, 
alles kan beter en er is nog veel werk 
aan de Kuurnse winkel, maar we 
kunnen de voorbije vier jaar alleen 
maar positief  evalueren. In verdere 
bijdragen vindt u daarvan concrete 
voorbeelden.

Etienne 
Vancoppenolle

Voorzitter CD&V 
Kuurne 

Samen is super!



4

Ocmw Kuurne: even voorstellen

O.C.M.W. Kuurne heeft veel sterke 
punten. Wij zijn actief  op veel 
levensdomeinen en bieden hulp 
op maat. Zo moet er ook goed 
worden samengewerkt met part-
nerorganisaties op de gemeente en 
als zusterbestuur van de gemeente 
maakt het O.C.M.W. het lokale 
beleid mee en legt hierin de sociale 
accenten.
Onlangs werd door de O.C.M.W. 
raad het vroegere restaurant “Ter 
Groenen Boomgaard” gehuurd, 
met een optie tot aankoop en 
er zal op deze locatie een lokaal 
dienstencentrum worden uitge-
bouwd. Momenteel bevinden zich 
nu reeds enkele diensten in dit 
gebouw zoals de thuiszorgdiensten 
(maaltijden aan huis, poetsdienst, 
kinderopvang, enz.) en ook het se-
niorenbeleid met zijn brede waaier 
aan activiteiten zoals valpreventie, 
klusjesdienst, GSM- en computer-
cursussen, enz.
Het O.C.M.W. Kuurne heeft dan 

ook een Lokaal Sociaal Beleids-
plan opgemaakt aan de hand van 
een bevraging bij de bevolking via 
een wijkenonderzoek. Dit beleids-
plan was onlangs aan een tussen-
tijdse evaluatie toe en we mogen 
zeggen dat er reeds heel wat van 
het plan werd gerealiseerd en dat 
in de toekomst nog veel realisaties 
zullen bijkomen. 

Om toch even een overzicht te 
geven van dit Lokaal Sociaal Be-
leidsplan kunnen wij u de negen 
prioriteiten voorstellen van dit 
plan waar een zeer enthousiaste 
personeelsgroep van het Sociaal 
Huis, samen met de O.C.M.W. 
raad aan werkt.
Verdere uitbouw van een integraal 
beleid waarin het Sociaal Huis 
centraal staat, met een kwalitatieve 
dienstverlening naar alle mogelijke 
cliënten.

- communicatie met wijkpolitie 

en overleg met 
huisartsen en 

apotheken.
Informatie en 

Communicatie in het 
Sociaal Huis  staan 

centraal bij alle acties.
- tijdige aanpassing web-

site en regelmatig hernieu-
wen van deelfolders.

Start en uitbouw van een 
woonloket  en aanpak noden 

sociale huisvesting in Kuurne.
- uitvoeren energiescans in wo-
ningen en projectondersteuning 
“levenslang wonen”.
Uitbouw van een innovatief  en 
veelzijdig zorg- en seniorenbeleid.
- aanvullende dienst zorg en huis-
houden + zorgnetwerk KADANZ 
verder uitbouwen.
Uitbouw van een volwaardig be-
leid inzake sociale economie.
- werkwinkelpunt in het Sociaal 
Huis en periodiek overleg ge-
meente, O.C.M.W. , Waak en de 
Regenboog. 
Uitbouw van een buurtwerking 
met een buurtwerker als schakel 
tussen de mensen en de diensten.
- regelmatige evaluatie buurtwer-
king en start wijkwerking in Hoe-
vewijk en Kasteelhoek
Verdere uitbouw overleg kinder-
opvang.
- uitbreiding aanbod kinderopvang 
en integratie speel-o-theek in de 
bibliotheek.
Oog hebben en acties onderne-
men tegen armoede en vereenza-
ming.
- dienstverlening aan zelfstandigen 
in moeilijkheden en huiswerkbege-
leiding voor kinderen van kwets-
bare gezinnen.
Bewaren en bevorderen van de ge-
zondheid der Kuurnse bevolking 
dmv gezondheidsacties.
- steunen project Hartveilig en 

Het O.c.m.w. wordt altijd het eerst met het nieuwe ge-
zicht van de armoede geconfronteerd: meer en meer 
jongere mensen, meer alleenstaande vrouwen met kinde-
ren, meer mensen met schulden, meer mensen met psy-
chische problemen; kortom meer en meer mensen die op 
vandaag hulp nodig hebben en beroep moeten doen op 
het O.c.m.w.
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Kuurne opnieuw fairtrade maken

promotiecampagne Globaal Me-
disch Dossier.

Dit was een overzicht van wat 
onze mandatarissen bezighoudt bij 
het O.C.M.W. en waar volop wordt 
aan gewerkt.
Als u met een of  ander sociaal 
probleem geconfronteerd wordt, 

aarzel niet om ons te contacteren 
en wij verwijzen u naar de dien-
sten die u kunnen bijstaan.

Veerle Hellyn
Marktplein 24 bus 4    

8520 Kuurne 
0497/24.53.38

Hilde Vanhauwaert 
Bavikhoofsestraat 167  

8520 Kuurne
056/64.81.67

Dirk Deroo 
Weidenstraat 59

8520 Kuurne  
056/71.96.67

CD&V schepen van Ontwik-
kelingssamenwerking Francis 
Benoit :” Kuurne is zijn titel van 
Fair Trade Gemeente kwijt. We 
vinden dit een spijtige zaak maar 
willen niet bij de pakken blijven 
zitten. Daarom gaf  ik de op-
dracht om een onderzoek uit te 
voeren. We hebben hiervoor de 
studenten van de Arteveldehoge-
school uit Gent gecontacteerd. 
We wilden duidelijk onderzoeken 
of  er voldoende draagvlak in 
onze gemeente is om opnieuw 
Fair Trade Gemeente te worden.  
De studenten voerden in de peri-
ode oktober-december 2010 een 
grootschalig onderzoek uit in de 
gemeente. Het onderzoek leert 
ons dat Kuurne graag fairtrade-
gemeente wil zijn. Ook moeten 
we de juiste vrijwilligers vinden. 

“Als gemeentebestuur moeten 

we duidelijk investeren om “Fair 
Trade” nieuw leven in te blazen. 
In de eerste plaats moeten we op 
zoek gaan naar trekkers die een 
werkgroep Fair Trade in de ge-
meente willen bezielen. Vrijwil-
ligers kunnen contact opnemen. 
Daarnaast moeten we de horeca, 
verenigingen en bedrijven blijven 
sensibiliseren. Hiervoor moeten 
we de suggestie van het rapport 
volgen. De  Fair Trade produc-
ten veel ruimer open stellen. Fair 
Trade is meer dan de goederen 
van de Wereldwinkel. Ook am-
bachtelijke, biologische produc-
ten uit de streek zijn duurzaam 
en moeten we mee betrekken. 
Een event of  de wekelijkse 
markt kan Fair Trade onder de 
aandacht brengen.   Bedrijven 
moeten we benaderen vanuit hun 
perspectief  en marketingtechnie-
ken gebruiken in de plaats van 

de betuttelende vinger van “ge 
zult Fair Trade’ respecteren. We 
moeten het positief  stellen met 
maar één doel : “Kuurne moet 
opnieuw Fair Trade Gemeente 
worden”

Wij willen ook, als plaatselijke af-
deling van CD&V, de uittredende 
secretaris André Vandenheede 
bedanken voor zijn 20 jaar trouwe 
inzet bij het O.C.M.W. en wensen 
hem een verdiende en weldoende 
pensionering toe.
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Sudoku

winnaars vorige editie : 
Mady Seynhaeve
St.MIchielsweg 15
Kuurne

Raf  Vanhaverbeke
Beeklaan 19
Kuurne
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Als nieuwe schepen van 
onderwijs werd Ann mes-
selier al meteen geconfron-
teerd met het niet behalen 
van het minimum verplicht 
aantal leerlingen in de Bou-
dewijnschool.  De dreiging 
van sluiting van de school 
was een realiteit.  

Er werd een jaar lang hard ge-
werkt om tot een oplossing te 
komen voor een leefbare Boude-
wijnschool en om een blijvend 
aanbod van onderwijs in die regio 
te waarborgen op lange termijn en 
steeds in respect en overleg met 
de andere onderwijsnetten.  Het 
belang van het kind, de tewerk-
stelling en de organisatie in de 
school stonden steeds voorop.  

Eind maart 2011 lag een voorstel 
van beslissing op tafel om via een 
samenwerking met de Centrum-
school een stapsgewijze herstruc-
turering door te voeren, maar deze 
bleek net voor de beslissing moest 
genomen worden, wettelijk niet 
mogelijk na een verkeerd advies 
aan de inrichtende macht.   Op 
de vergadering van het College 
van Burgemeester en Schepenen 
van 12 april 2011 werd beslist dat 
er per 1 september 2012 wordt 
gestart met een kleuterafdeling in 
de Boudewijnschool.  Er wordt 
gestreefd naar een samenwerking 
met het vrij onderwijs, dat meteen 
werd ingelicht van de keuze van 
het gemeentebestuur om tot een 
volwaardige basisschool in die 
regio te komen, alwaar de Boude-

wijnschool tot op vandaag enkel 
lagere school is en de afdeling in 
de Hulstsestraat enkel een kleuter-
afdeling is. De verplichte adviezen 
op dit voorstel worden ingewon-
nen om tot een formele gemeente-
raadsbeslissing te komen.

Start kleuterafdeling in de Boudewijnschool


