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SOCIAAL WONEN
IS BELANGRIJK

OCMW-raadslid Dirk Deroo, gemeenteraadslid Johan 
Schietgat en schepen Francis Benoit zijn lid van de raad 
van bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij Ei-
gen Gift, Eigen Hulp in Kuurne. Samen zetten ze in voor de 
belangen van 400 huurders en leveren inspanningen naar 
nieuwe projecten zoals op vandaag in de Gasthuisstraat. 
Uitgangspunt: sociaal en betaalbaar wonen in onze ge-
meente.
Lees het hier, op pagina 4!

De toekomst
luistert

14 oktober zijn voor CD&V Kuurne 
de verkiezingen van de bevestiging: 
onder leiding van onze eerste schepen 
Francis Benoit en met een enthousi-
aste groep kandidaten en medewer-
kers moeten we erin slagen een goed 
resultaat neer te zetten en bewijzen 
dat CD&V in Kuurne een onmisbare 
schakel is voor een goed beleid. 

Vorige keer was onze doelstelling in 
het beleid te raken, deze keer is onze 
doelstelling in het beleid te blijven om 
een goed beleid voort te zetten onder 
het motto “de toekomst luistert.” 
We moeten het voorbeeld zijn voor de 
toekomstige generatie, ons inleven in 
de wereld van jongeren om vandaag 
beslissingen te nemen voor later. 

Ondernemen is toekomstgericht. We 
ondernemen immers om een meer-
waarde te creëren. Die meerwaarde kan 
materieel zijn door nieuwe producten 
of  diensten te lanceren die het leven 
makkelijker maken. Maar die meer-
waarde kan ook betekenen dat mensen 
zich beter voelen. 

CD&V is een partij van overleg. We 
willen mensen verbinden & mensen 
versterken. Daarom is dialoog erg 
belangrijk. Zo houden we de vinger 
aan de pols. Met oog op de toekomst 
is dit van groot belang. Via facebook 
kan iedereen mee discussiëren, ideeën 
lanceren en ons laten kennismaken met 
wat leeft. Ik roep dan ook ieder van 
jullie op om enthousiast mee te
werken aan ons
lokaal project. Etienne

Vancoppenolle,
voorzitter

CD&V Kuurne

Johan Schietgat: “Bijna zes jaar gele-
den trad ik in de voetsporen van mijn 
vader als bestuurder van de sociale 
bouwmaatschappij ‘Eigen gift-eigen 
hulp’. Dit als vertegenwoordiger van 
de CD&V fractie. Wat ik vermoedde 
werd ook bewaarheid: de bouwmaat-
schappij heeft een grote taak en ver-
antwoordelijkheid in onze gemeente. 
Vaak zijn ze het eerste aanspreekpunt. 
Dat het niet vanzelfsprekend is om 
de toevloed van mensen van vreemde 
nationaliteit te woord te staan en te 

helpen staat buiten kijf. Ook moet 
gezorgd worden voor de Kuurnse 
mensen en een goede spreiding. Dat 
er ook een grote relatie is met andere 
sectoren van onze maatschappij is 
overduidelijk. Denken we maar aan  
tewerkstelling en  onderwijs (Boude-
wijnschool , Hulstsestraat). Dit laatste 
wordt een belangrijke uitdaging naar 
de toekomst toe.”

lees verder op p.4
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vervolg p.1

Dirk Deroo is actief  als OCMW 
–raadslid maar zetelt al een tiental 
jaar in de maatschappij vanuit zijn 
privaat persoon: “Ik heb vooral 
oog voor het sociale en financiële 
aspect. De maatschappij moet toe-
zien op een goed financieel beheer 
voor al hun huurders en nieuwe 

investeringen. Ook de bewoners 
met woonnoden moeten terecht 
kunnen bij Eigen Gift, eigen Hulp. 
De woonnood is groter dan het 
aanbod. Maar de samenwerking 
met het sociaal huis groeit waar-
door we ook sociaal kunnen inspe-
len op bepaalde vragen.

Francis Benoit is als vertegen-

woordiger ook schepen van 
wonen. “Ik maakte samen met 
het gemeentebestuur een duidelijk 
woonplan op voor de gemeente. 
Er moet gewerkt worden aan de 
woonkwaliteit en we moeten oog 
hebben op projecten die nog kun-
nen gerealiseerd worden binnen 
nieuwe verkavelingen. Kuurne 
moet betaalbaarder worden.”

Goedgemutst het nieuwe jaar in: 
De toekomst luistert!

Het werd CD&V tussen 
veel mensen, want u kwam, 

ondanks het mindere weer, zeer 
talrijk opdagen! In een knappe, 

vlotte en verzorgde organisatie van 
het Braderiecomité konden een mix 

van verenigingen en handelaars elk op 
hun manier hun ding doen in sfeer-
volle tentjes. Het werd andermaal een 
ware ontmoetingsplaats voor heel wat 
Kuurnenaren.
CD&V Kuurne sloot aan op de 
nationale actie ‘Music for Life’ van 
Studio Brussel en verkocht wc-papier 

aan veel mensen van goede wil. De 
actie focuste dit jaar op de strijd tegen 
diarree, een uitdaging waar in verre 
streken jaarlijks nog steeds vele kin-
deren aan sterven. Maar: ‘You do give 
a shit’… en tegen middernacht was 
alles aan de man/vrouw gebracht.
Bedankt voor uw steun en de vele 
hartverwarmende babbels en reacties!

Goede herinneringen aan 
de sfeer op de vorige 
Ezels-Kerstmarkt-editie 
-sneeuw maakte het toen 
helemaal af- haalden de 
Kuurnse CD&V-equipe over 
de streep om deze keer ook 
zelf mee te werken. 

CD&V Nieuwjaarsreceptie
groot succes

De vrouwen van CD&V Kuurne 
toverden op 5 februari de Sint-Pie-
terszaal om tot een gezellig samen-

zijn. Tijdens een lekker hapje en 
drankje genoten de 100 aanwezi-

gen van de nieuwjaarswensen van 
voorzitter Etienne Vancoppenolle. 
Lijsttrekker van CD&V Kuurne 
Francis Benoit blikte vooruit naar 
de verkiezingen en stelde al vast dat 
een frisse, felle en faire ploeg onze 

gemeente wil versterken. Gast-
spreker was staatssecretaris voor 
ambtenarenzaken en modernisering 
van de openbare diensten Hendrik 
Bogaert. Hij schetste de belangrijke 
uitdagingen voor de toekomst op 
economisch vlak! Een sterk bestuur 
op alle vlakken is meer dan nodig.
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Actie op de Woensdagmarkt
CD&V bevraagt Kuurne voor de toekomst

Bij een verkiezing hoort 
een goed programma. 
CD&V kiest om de inwoner 
daarbij te betrekken. Via 
Unizo zijn er twee denk-
avonden naar ondernemers. 
CD&V Kuurne kwam met 40 
symathisanten samen om 
na te denken over de toe-
komst. Via de mojito-actie 
van ACW werden 621 Kuur-
nenaars bevraagd. Dit via 

de marktactie, een 
avond op de jeugd-

raad, via verenigingen 
en een website. 

De Kuurnenaren kozen voor di-
verse concrete voorstellen.Een top 
10 werd opgemaakt:
1.Fiets- en voetpaden: 
2.Betaalbare energie voor iedereen: 
3.Betaalbare koop- en huurwonin-
gen
4.Betaalbare en kwalitatieve opvang 
voor ouderen en zorgbehoevenden
5.Thuiszorgdiensten op maat van 
iedereen
6.Steun aan vrijwilligerswerk
7.Openbaar vervoer toegankelijk 

voor iedereen
8.Goed en veilig uitgerust wegennet
9.Veilige speel- en hangplekjes voor 
kinderen en jongeren
10.Een veilig netwerk van trage 
wegen voor verplaatsingen te voet 
of  per fiets

De Top 3 thema’s in Kuurne zijn:
1.Wonen 
2.Mobiliteit
3.Armoede en welzijn 

CD&V Kuurne zal rekening houden 
met deze voorstellen. In de periode 
april-mei neemt ze nog initiatieven 
voor een goed programma. Inspraak 
telt want de toekomst is belangrijk

zaterdag 25 maart om 17.00u

Film met Wim Helsen, Frank 
Focketeyn, Sien Eggers, Peter van 
den Begin,Adriaan Van den Hoof, 
Maaike Neuville in een regie van 
Pieter van Hees. Na een ongeval 
verandert de verlegen Diego in 
de stoere Tony T, na onderzoek 
blijkt dat hij aan het “frontaal syn-
droom” lijdt. Hij wordt dan ook 
de observatiecase bij uitstek voor 
de neurologe Jana. Diego’s omge-

ving hoopt op een snelle genezing, 
buiten Diego zelf. Hij voelt zich 
herboren en de wereld ligt aan zijn 
voeten. Een zwarte komedie over 
haantjesgedrag en wangedrag, over 
liefde en neurologische doortas-
tendheid.

Sint-Pieterszaal Kuurne 
FILM : DIRTY MIND 
Inkom: 5 euro

Veiligheid

CD&V stelt veiligheid voor de 
kinderen prioritair. Al jaren was 
de vrije basisschool op Sint- Ka-

trien (Sente) vragende partij 
voor verkeerspalen aan hun 

schoolomgeving die zij als enige 
school niet hadden. Schepen Ann 
Messelier heeft dit dossier ter 
harte genomen zodat sedert begin 
januari de ‘Julie palen’ ervoor 
zorgen dat de aandacht van de 

automobilisten gaat naar overste-
kende kinderen. De kleutertjes 
poseerden dan ook maar al te 
graag en de school bedankte het 
gemeentebestuur.
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Werk mee aan de toekomst van onze gemeente
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Johan Schietgat
(johan.schietgat@telenet.be)
www.kuurne.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

Ook in de centrumschool!

Denkavond

In de gemeentelijke Centrum-
school was er al een tijdje de 

vraag om de organisatie van de 
voor- en naschoolse opvang te 
kunnen uitbreiden. Een veilige en 

kwalitatieve opvang is uiteraard 
een noodzaak. Vandaar werden 
meer begeleiders voorzien om 
aanwezig te zijn tijdens de piek-
momenten van de opvang.

Op 11 januari organiseerde 
CD&V een denkavond in de stal-
lingen van de Hoeve Vandewalle. 
Heel wat aanverwante organisa-
ties konden hun mening uiten. 
Het werd een groot succes.

Sudoku
Knip je mooi 
ingevulde sudoku 
uit en stuur naar:

CD&V Kuurne 
p/a Jan Deprez 
Kattebelweg 8 
8520 Kuurne.

U maakt kans op 
3 waardebonnen 
bij bladerdeeg Vanmarcke.

7 3 2
4 1 9
5 2 9

2 1 5 7

9 4 7 8
7 4 8

3 2 5
9 3 1


