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Een sterke frisse, faire maar 
felle ploeg voor Kuurne

Francis Benoit trekt als lijsttrekker naar de verkiezingen in 
2012. Met de nodige dynamiek en een nieuwe politieke stijl 
wil hij vanuit en midden de mensen onze gemeente krach-
tig verder besturen. Na zes jaar gemeenteraadslid, vijf jaar 
schepen en de nodige beroepservaring bij minister Hilde 
Crevits beschikt hij over de nodige ervaring om dit verfris-
send te blijven doen. 

Lees het hier, op pagina 4!

Welkom 
Nieuw Jaar

Beste wensen voor het komende 
jaar 2012! Wat ik u vooral wens is 
een jaar zonder zorgen en zonder 
angst voor de crisis die overal om 
zich heen slaat. Met een beetje 
Europese politieke moed moet 
deze crisis overwonnen worden. 
Laat ons er samen op rekenen 
dat de Europese politici eindelijk 
het nodige doen om de financiële 
markten tot rust te brengen en zo 
de economie te herstellen.
Ook onze politici in Brussel moe-
ten hun pleinvrees overwinnen om 
de eigen partijbelangen te over-
stijgen en het algemeen belang en 
welzijn voorrang te geven.
Onze voorzitter Wouter Beke 
durfde dat bij de communautaire 
onderhandelingen, het is nu aan 
anderen om hetzelfde te doen bij 
de verdere besprekingen.
Dit brengt mij naadloos bij de 
gemeentepolitiek, waar in de ko-
mende jaren de crisis zich ook zal 
doen voelen. In de bijna voorbije 
bestuursperiode bewees CD&V 
de verkiezingsbeloften van 2006 te 
respecteren.
In de komende bestuursperiode 
willen we dit opnieuw en nog beter 
doen, in oktober 2012 kunt u ons 
daarbij helpen.
Voor het zo ver is, maak ik u nog-
maals mijn beste wensen over voor 
een ondanks alles sprankelend 2012 
met veel persoonlijk geluk voor elk 
van u. Hou alvast uw agenda vrij 
voor onze nieuwjaarsreceptie op 
zondag 5 februari 2012!

Etienne Vancoppenolle
Voorzitter CD&V Kuurne
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Oud lijf maar... 
fris gemoed en open geest

Maar wij staan ook niet te springen 
voor de commerciële glamour-pro-
feten die de mond vol hebben van 
gezegende leeftijd, vitale kracht, de 
periode van zelfvervulling, welver-
diende rust, geestelijke en emotio-
nele fitness.

Wij hebben oog voor de realiteit 
in de maatschappij waarbij diverse 
ouderen voorkomen elk met hun 
identiteit geput uit hun biologische 
afstamming en kracht, hun geslacht, 
opvoeding en werk, hun sociale 
klasse en de gemeenschap waarin zij 
leefden.Wij houden niet van karika-
turen, profielen en categorieën, wij 
verkiezen mensen. 

De CD&V respecteert het unieke 
in elke mens die in volle vrijheid 
en verantwoordelijk de grenzen 
van zijn openheid en engagement 
vastlegt. Wij waarderen ouderen die 

in een solidair team werken 
en voldoende autonomie 

en gezag opbrengen om een 
beleid uit te stippelen en te 

implementeren. Van de sofa of  de 
rolstoel ...naar de adviestafel en in 

de beleidszetel. Dit is wat ik noem 
ge-activeerde participatie.

In Kuurne leven +/- 27% personen 
boven de 65 jaar. Bij de verkiezin-
gen volgend jaar betekent dat de 
ouderen een derde zullen uitmaken 
van het korps en bij de uitslag vorm 
en inhoud van het beleid zullen 
bepalen. Wij staan paraat.

De Ouderenraad schat de toestand 
goed in en legt weldra een poltiek 
memorandum, met hun wensen en 
eisen, aan de verschillende politieke 
partijen voor. De CD&V zal daad-
werkelijk met de adviezen rekening 
houden. Maar wij zullen daarbij 
onze politeke visie, onze prioriteiten 
te kennen geven en een geïntegreerd 
sociaal-ouderenbeleid
opstellen en uitvoeren.

Duidelijk de Kuurnse CD&V 
senioren zullen de klemtoon op de 
persoonlijke zorg, de preventie, het 
wonen,de inter-generatiewerking , 
de participatie en de sociale ethiek 
bij het ouder aan de kiezers voorleg-
gen.

Concreet geformuleerd wat 
wij be-ogen
Voor alle ouderen is de eerste eis 
het aanpassen van de seniorpensi-
oenen aan de Europese norm en 
geïndexeerd.
De Christen-Democratische senio-
ren wensen een blijvende aandacht 
voor de zorg: de preventie (val, 
diabetes, kanker enz.), de onder-
steuning door zorgverlenende en 
thuisdiensten, investeringen voor 

thuisaangepaste en-vervangende 
woningen(flats, kangoeroes- en 
assistenwoningen). Wanneer zal de 
gemeente en het OCMW zelf  ini-
tiatieven nemen in het domein van 
de Rust -en Verzorgingsinstellingen 
gegeven dat de modale Kuurnenaar 
seffens niet meer bij machte zal zijn 
de dagprijzen van de niet-publieke 
instellingen te betalen?

Voor ons is in deze maatschap-
pij van vervlakking, vergrijzing en 
verkleuring de “inter-generatie-
werking het centrale thema. Het 
ouderdomsprobleem is niet louter 
de betaalbaarheid van de pensioe-
nen, de gezonheidszorg en van de 
woonzorgcentra. De cruciale vraag 
vandaag is: Hoe de SOLIDARI-
TEIT in stand houden tussen de 
sociale standen, de leeftijdsklassen 
en de ethnische groepen? Het is dus 
niet voldoende dat Oma met het 
kleinkind naar de Zoo gaat. Echt 
generatiebeleid is de onderlinge 
verbondenheid tussen jong en oud 
die wil instaan voor een solidaire 
gemeenschap waarbij een kwalita-
tief  ouderenbeleid een centrale rol 
speelt.

Als Christen-Democraten blijven 
wij bekommerd om de sociale pro-
tectie voor ouderen met geheugen-
verlies, depressie en dementie. Naast 
de medicale en zorgenbehandeling 
blijft de waardering voor de eigen-
heid van de menselijke persoon, 
respect voor het leven en de vrijwa-
ring van de pallatieve zorgen in al 
haar sereniteit. 

Het is aan de kandidaten en de kie-
zers om daarover na te denken.

Marc Benoitend

De CD&V-senioren verzet-
ten zich met klem tegen de 
klaagliederen waarbij de 
ouderen in hokjes gestoken 
worden met labels bovenop 
als ziek, versleten, afgemat, 
klagend, bijstand verlan-
gend, sociaal uitgespeeld 
en politieke toeschouwers. 
Deze opportunistische 
etikettenklevers worden 
weldra geconfronteerd met 
een nieuwe generatie van 
65-jarigen: opgeleid , be-
reisd, ruim denkend en die 
nu nog vlot popt en rockt 
met de Beatles en de Sto-
nes. Wat dan?
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een sterke frisse, faire maar felle ploeg voor kuurne

Maar ik kan het niet alleen. Samen 
met een heel team en gesteund door 
mijn familie werken we keihard 
aan de toekomst. Ik wil straks naar 
de kiezer met een felle, frisse en 
faire lijst. Een groep met respect 
en midden de mensen. Heel wat 
mensen geloven in ons project om 
Kuurne te veranderen ten goede. 
Onze groep van CD&V zijn niet 
de mensen die van de zijlijn toe-
kijken maar stuk voor stuk sociaal 

geëngageerde mensen die weten wat 
het is. In het verenigingsleven, in 
het ondernemen , in het dagelijkse 
leven. Ze kennen de problemen en 
uitdagingen van Kuurne omdat ze er 
zelf  actief  deel van uit maken. 
Terwijl het crisistijden zijn , zul-
len we dit ook de komende jaren 
in onze gemeente voelen. Straks 
hoeven we geen droomfabriek te 
zijn van wilde ideeën maar echter de 
bouwers van een Kuurne die leef-
baar is en blijft voor iedereen. De 
tering naar de nering zetten zonde 
aan kwaliteit in te boeten. Creatief  
omgaan in tijden van crisis en dur-
ven te kiezen. Beslissingen durven 

te nemen en desnoods ook harde 
noten kraken. Dit kan ik niet alleen 
maar enkel met ene sterke ploeg die 
weten waar de klepel hangt.
Ik stel me dan ook als lijsttrekker 
en aldus kandidaat burgemeester 
omdat CD&V ervan uitgaat dat we 
klaar zijn om sterker op het beleid 
te wegen. En dit kan ik niet alleen , 
ik kan het enkel met een frisse ,felle 
en faire ploeg ! En natuurlijk een 
enthousiast Kuurne die de dynamiek 
hoog in het vaandel draagt!

Francis Benoit
Eerste schepen

Straks trek ik als lijsttrek-
ker naar de verkiezingen 
in 2012. Met de nodige 
dynamiek en een nieuwe 
politieke stijl wil ik vanuit 
en midden de mensen onze 
gemeente krachtig verder 
besturen. Na zes jaar ge-
meenteraadslid ,vijf jaar 
schepen en de nodige be-
roepservaring bij minister 
Hilde Crevits ben ik ervan 
overtuigd over de nodige 
ervaring te beschikken om 
dit verfrissend te blijven 
doen. 

Inhuldiging
Pol de Octopus werd ingehuldigd 
tijdens de zwembaddagen in het 
weekend van 18-19-20 november. 
Pol de Octopus werd aangekocht 
van Deerlijk die haar zwembad 
recent moest sluiten. Het was een 
vraag van de kindergemeenteraad 
om meer speelelementen te hebben 
in het zwembad. Met deze aankoop 
werd aan de vraag van de kinder-
gemeenteraad voldaan die dan ook 
werd uitgenodigd om feestelijk het 
lint door te knippen en Pol voor de 
eerste maal in ons zwembad te be-
groeten. De zwembaddagen waren 
in elk geval een voltreffer.
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Met de start van het nieuwe 
schooljaar vestigde ‘Vrouw 
& Maatschappij’, de vrou-
wenbeweging van CD&V 
Kuurne, tijdens de wekelijk-
se marktdag op woensdag 
31 augustus de aandacht 
op een veilig schoolbegin. 
Er werden postkaarten met 
tips en oranje fluo-veters 
uitgedeeld.

Samen naar school

vetercampagne

Met deze campagne wilde Vrouw 
& Maatschappij haar bezorgdheid 
onderlijnen om kinderen veilig naar 
school te brengen en af  te halen. 

We geven graag nog eens de vijf  
tips mee:
- Vertrek op Tijd – niet te vroeg, 
niet te laat
- Ouders, kinderen leren van jullie, 

geef  het goede voorbeeld
- Zoek een veilige parkeerplaats, 
niet voor de schoolpoort maar in 
de buurt 
- Gemachtigde opzichters staan 
klaar voor u 
- Laat uw kind zien – fluo is COOL

Onder een stralende zon moch-
ten wij er heel wat mama’s, papa’s, 
oma’s, opa’s en kinderen begroeten. 
De kinderen werden aangemoe-
digd om de fluo – veter ergens aan 
te knopen, kwestie van gezien te 
worden. V&M mocht ondervinden 
dat de bezorgdheid rond veiligheid 
en mobiliteit gedeeld wordt door 
vele Kuurnenaren en hoopt dan 
ook dat hier in de toekomst verder 
aandacht aan wordt besteed door 
het gemeentebestuur, politie- en 
veiligheidsmensen.

Kaat Debruyne
V&M Kuurne

Op 18 november vond de eerste 
SAMEN IS SUPERQUIZ plaats. 
Dit was een organisatie van JONG 
CDENV.
Er kwamen 13 ploegen op af. We 
werkten met een nieuwe quizmas-
ter en het was meteen een schot in 
de roos. Iedereen was heel tevre-
den over de sfeer van het nieuwe 
concept. NV-A won de quiz. Alle 
afwezigen hadden ongelijk. Wellicht 
tot volgend jaar ?

Sudoku
Binnen te brengen bij : Jan Deprez – Kattebelweg 8 – 8520 Kuurne
Winnaars van vorige edtie krijgen een taart geschonken door ‘BLADER-
DEEG VANMARCKE’: - Valentine Moenens - Kattebelweg 9, Wim Guil-
lemyn - Waterlelielaan 9, Ann-Sophie Lebon - Roterijstraat 46
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