Benieuwd naar ons meerjarenplan?

2020  - 2025

Neem eventjes tijd
om te zien hoe jouw gemeente ruimte creëert
voor een Kuurne, klaar voor de toekomst!

8
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PROJECTEN

8

FIGUREN

maak kennis met

Pieter, Lucky, Tess,
Jeroom, Bent, Hedwig,
Lizzy en Heather!
… allemaal Kuurnenaren!

Kuurne focust

Kuurne boomt

Onze drie kernen vormen de identiteit van
Kuurne. Na de heraanleg van Sente, krijgt
het centrum vanaf 2020 een facelift. Het
bruisend karakter van ons handelscentrum
blijft behouden, maar de fietser en voetganger
krijgen een prominentere plaats. We zorgen
voor bijkomende ondersteuning van onze lokale
handelaars en ondernemers.

Natuur moet meer kansen krijgen. Het
klimaat is ook onze zorg. Dit doen we
op verschillende domeinen: meer
groen, nieuwe groene verbindingen
ontwikkelen, meer en nieuwe groene
speelzones. Dat vraagt en veronderstelt
samenwerking met inwoners én
bedrijven.

Het Vlaspark brengt het hart van onze gemeente
dichter bij de Leie. Een langdurig strategisch project!

Fietsen en wandelen wordt gestimuleerd
door aangepaste paden, investeren in
deelfietsen en de bouw van een mobi-punt.
Daarnaast willen we ademruimte geven door de
CO2-uitstoot te verminderen dankzij hernieuwbare
energie en woningrenovatie.

Pieter Sente van ’t Center is content!

Kundig Kuurne
Klant is koning(in) in Kuurne. Dat betekent
werken aan een efficiënte, performante
organisatie ten dienste van inwoners. Daarom
investeren we in slimme oplossingen en
denken we op lange termijn. Een breed
spectrum dus: inspelen op nieuwe
digitale evoluties, het verduurzamen
van ons gemeentelijk patrimonium, een
eigentijds HR-beleid voor medewerkers
en informatiedoorstroming die snel en
kundig iedere inwoner bereikt.

Bent Efficiënt werkt!

Kijk op Kuurne
Inwoners maken Kuurne. Dat is zeker. De kwaliteit van onze
publieke ruimte is evengoed een aantrekkingspool voor onze
gemeente. Ons erfgoed is belangrijk: Hoeve Vandewalle en de
Stokerijmolen worden aangepakt. Externe spelers krijgen
kansen om bepaalde buurten op te waarderen: Spijker
en Schardauw en Nieuwenhuyse worden
gerenoveerd, om en rond het gemeentehuis
wordt een Vlastuin aangelegd. We kijken nog
verder: Kuurne 2035 wordt een kader om de
kwaliteit van ruimte in de drie kernen van Kuurne
te verhogen.

Lizzy Visie kijkt goed!

Tess van den Ess bloeit!

Kuurne gelukt!
Mensen verbinden brengt geluk. Daarom krijgen sociale en sportieve
initiatieven meer ontwikkelingskansen. De sportinfrastructuur wordt
aangesterkt met een nieuw kunstgrasveld en de voetbaltribune wordt
gerenoveerd. De sporthal wordt
onder handen genomen.
Ondersteuning van het
verenigingsleven en
straat- en buurtcomités
stimuleert gelukkig(er) leven
in Kuurne. Armoedebestrijding
is een basisopdracht. Daarom een
waaier aan initiatieven: een sociale
kruidenier, groene speelplekken
en ondersteuning van kinderopvanginitiatieven in de
centrumschool.

Lucky Luk is gelukkig!

Kuurne droomt
De hippodroom is een droom van een
site met enorm veel kansen voor elke
Kuurnenaar. Uiteraard blijft het een plaats
voor paardenliefhebbers. Maar hier kan
meer gebeuren. Wij spreken over een
multifunctionele hotspot in onze gemeente.
We onderzoeken de site voor de mogelijke
nieuwbouw van de scholen Pienter en Wijzer.
De site biedt ook kansen voor de bouw van
een multifunctionele sporthal en een vooren naschoolse opvang.

Jeroom Hippodroom is wakker!

Kuurne met open vizier

Kuurne, merk waardig

Veiligheid kent veel dimensies: verkeer, brandveiligheid, sociale
veiligheid, preventie op het vlak van criminaliteit. Zo wordt
de politiepost Kuurne gemoderniseerd en investeren
we in het buurtnetwerk BIN, brandpreventie,
gemeenschapswachten en de uitrol van een
cameranetwerk. Een Safe Party Zone zorgt
voor veilig feesten in Kuurne. De uitrol van het
STOePprincipe (Stappen – Trappen – Openbaar
Vervoer – Elektrisch rijden – Privévervoer) vormt
de basis van meer verkeersveiligheid.

Kuurne is een sterk merk. Dat willen
we uitdragen. Creatief, divers, samen
zijn we in Kuurne. INFOKuurne wordt
een echt magazine. Events mogen
niet ontbreken: vrijetijdsevenementen,
zomerconcerten, streetartfestivals,… Jouw
idee telt mee. Geef maar gas (of vlas?)!
Wij promoten inspraak via verenigingen,
adviesraden ofwel buurtcomités,...
Samen Kuurne maken.

Hedwig Veilig
kijkt tevreden toe!

De Kuurtest op deze folder is
een uitgangspunt. Bespreek het
samen, bekijk je profiel. Reageer.
Uiteindelijk is niets leuker dan samen
werken aan een plaats waar het
goed en gelukkig(er) leven is.

Heather Together
geeft stem!
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Centrumvernieuwing: een strategisch meerjarenproject. In 2020 starten nutsbedrijven met aanpassingen.
Uitbreiding Vlaspark / site Sabbe
Beleidsondersteuning voor
handelaars en lokale ondernemers

Tijden veranderen. Kuurne wil een beleid voeren dat én
eigentijds is én ook tijd geeft en heeft voor haar inwoners.

2021

Kuurne gelukt

Opstart speelpleinplan

Kunstgrasveld / tribune

Tijd maken voor elkaar, tijd om een samenleving moment per

Optimaliseren van kansen voor mensen in (kans)armoede

moment te maken, tijd voor onthaasting, tijd om de combinatie
Herwerking werkingssubsidies
verenigingen

arbeid-gezin-vrije tijd dichtbij huis te vinden. Een tijdsgeest
omzetten naar beleid vraagt evengoed tijd. Tijd om goede

Nieuw dak sporthal

Nieuwe vloer sporthal

Opwaarderen centrumschool

plannen te realiseren en dat ook in fases aan te pakken. Timing
is belangrijk. Niet alles kan direct. Maar niet alles kan uitgesteld

Optimaliseren Kubox werking

900 JAAR KUURNE

Opstart sociale kruidenier

worden. De tijdslijn hiernaast geeft een overzicht van wat
wanneer wordt opgestart.

Kuurne boomt

Deelfietsen / fiets- en voetpaden / uitbreiding groenareaal
Stimuleren renovatiedynamiek particuliere woningen

Een meerjarenplan: gespreid in tijd

Kuurne droomt

Nieuwbouw school

Hotspot hippodroom

Plannen begint met een beginpunt

Toekomstvisie
kerkgebouwen

Duurzaam investeren = werken op lange termijn
Kwali-tijd van leefbaarheid

De gemeenteraadzaal als digitaal
forum. Snel, toegankelijk, online.

Kundig Kuurne

Kwali-tijd om samen te leven

Sterke Kuurnse organisatie

Kwali-tijd van werken
De toekomst start nu: Kuurne 2035!

Kuurne met open vizier

Uitrol camerasysteem / verledding openbare verlichting / renovatie politiepost

Kijk op Kuurne

voor

Technologische innovatie

Vlastuin/Hoeve Vandewalle

Renovatie Stokerijmolen

Nieuwe Info Kuurne / ondersteuning culturele events

Kuurne merk waardig

RUIMTE

Stokerijmolen
Hippodroom

Kuurne maakt tijd voor ruimte. Want hier is onze ademruimte,

Vlastuin

leefruimte, speelruimte, woonruimte, bewegingsruimte. Dat
willen we in dit beleidsplan een plaats geven. We zien het

Gemeentehuis & Sociaal Huis

ruim: schotten doorbreken en samenwerking met diensten
en raden, verenigingen en inwoners realiseren. Dat vraagt
ook financiële ruimte. Een noodzakelijke voorwaarde om van

Sente

Kuurne een sterk merk te maken, met toekomst! Vandaar een
ambitieus beleidsplan om van onze gemeente een fantastische
leefruimte te maken, ook voor de volgende generaties.

8 diverse icoonprojecten

Sint-Pieter
Sporthal
& Jeugdcentrum

	Financiële ruimte : 28 miljoen EUR investeren voor Kuurne
en Kuurnenaren
Openheid voor inspraak en participatie
Toegankelijkheid van gemeentelijke dienstverlening
Omgeving maken voor menselijke warmte
	Veiligheid brengt rust en geeft kansen tot ontmoeting

Hoeve Vandewalle

	Grensdoorbrekend denken: we zijn allemaal Kuurnenaren!

Roterij Sabbe
& Vlaspark

Sint-Michiel

Doe de Kuurtest!
Welke Kuurnenaar ben jij?
Pieter? Lucky? Tess? Jeroom?
Bent? Hedwig? Lizzy? Heather?

Scan de QR-code of ga naar www.kuurne.be/kuurtest
	Je vindt er 6 meerkeuzevragen. Per vraag kan je één antwoord
aanvinken. Je vinkt aan wat best bij jou past.
	Er zijn geen foute antwoorden: het gaat om een keuze waar jij meest
achter staat.
Verzend je antwoorden.
	Kort daarop krijg je een persoonlijk rapport: zo weet je wat jouw
nieuwe naam wordt de komende 5 jaar!
Tip: J e kan de test persoonlijk invullen. Maar ook in jouw vereniging,
de raad waarin je zetelt, een buurtkring, een wijkwerking, onder
collega’s in Kuurne… kan je samen de test invullen. Zo weet je ook
wie jouw mascotte wordt de komende legislatuur! Dat kan best een
plezante discussie worden.

