Voorwoord van de burgemeester
Beste Kuurnenaar,
Als gemeentebestuur is het onze plicht om al onze inwoners zo goed mogelijk te informeren. Graag
stel ik je dan ook onze splinternieuwe Infogids voor. Het is een overzichtelijke brochure met alle informatie over onze dienstverlening in de gemeente. Van Sociaal Huis tot de bibliotheek, van zwembad tot recyclagepark, van burgerlijke stand tot omgevingsloket, van cultuurzalen tot jeugdinfrastructuur, van natuurparken over wonen tot bestuurszaken. Je vindt er alles in terug.
In tijden van digitale media blijven we met deze gids ook inzetten op een handig papieren overzicht.
Dit handige boekje bewaar je best ergens dichtbij want je vindt er alle praktische info terug voor
2018. Digitaal is de nieuwe trend maar als bestuur staan we voor alle Kuurnenaren. Iedereen mee!
Natuurlijk vind je blijvend de laatste nieuwtjes terug via onze website www.kuurne.be, onze nieuwsbrief en sociale mediakanalen. Maar onze diensten zijn ook telefonisch en rechtstreeks voor de inwoners beschikbaar voor jullie vragen. We blijven ook hard inzetten op ons tweemaandelijkse blad
INFO Kuurne, die alle Kuurnenaren in de brievenbus ontvangen.

VOORWOORD

Kuurne is een dynamische gemeente. We doen koppig door als echte ezels in ons Ezelgem. We leveren niet alleen diensten maar brengen ook mensen samen. Want alleen kan je het nooit. Een verbindende gemeente is zoveel sterker. Daar gaan we met zijn allen voor. Deze infogids is hiertoe een
aanzet. Een probleem, idee of vraag? We zoeken het samen met jou uit.

Veel gebruiksgenot!
Burgemeester Francis Benoit
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Algemene Inlichtingen
GEMEENTE KUURNE
Marktplein 9
8520 Kuurne
www.kuurne.be
info@kuurne.be
Tel: 056 73 71 11
Openingsuren
Ma 8.30 - 12 uur
Din 8.30 - 12 uur
Woe 8.30 - 12 uur
Don 8.30 - 12 uur/ 16 - 19 uur
Vrij 8.30 - 12 uur
elke eerste en derde zaterdag van de maand is Burgerzaken open van 9.30 - 12 uur

ALGEMENE INLICHTINGEN

Tussen 21 juli en 15 augustus is het gemeentehuis op donderdag open tussen 16 en 17 uur.
De derde zaterdag van juli en eerste zaterdag van augustus is Burgerzaken gesloten.

SOCIAAL HUIS KUURNE
Kortrijksestraat 2
8520 Kuurne
www.sociaalhuiskuurne.be
info@sociaalhuiskuurne.be
Tel: 056 73 70 11
Openingsuren
Onthaal loket
Ma 9 - 12 uur/ 14 - 16 uur
Din 9 - 12 uur/ 14 - 16 uur
Woe 9 - 12 uur/ 14 - 16 uur
Don 9 - 12 uur/ 14 - 18.30 uur
Vrij 9 - 12 uur
Sociale Dienst/ OCMW
Ma 9 - 12 uur/ namiddag op afspraak
Din 9 - 12 uur/ namiddag op afspraak
Woe 9 - 12 uur/ namiddag op afspraak
Don 9 - 12 uur/ namiddag op afspraak/ 16 - 18.30 uur - spreekuur
Vrij 9 - 12 uur
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Bestuur en Beleid
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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
Het College van Burgemeester en Schepenen bestaat uit de burgemeester, vijf schepenen en de
OCMW-voorzitter. Het schepencollege zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Om de
werking vlot te laten verlopen, worden de bevoegdheden verdeeld. Iedere dinsdagnamiddag komen
ze samen om beslissingen te nemen. Deze vergaderingen zijn niet publiek. Wens je een gesprek met
de burgemeester of bevoegde schepen, kan je contact opnemen via onderstaande contactgegevens.
Francis Benoit, burgemeester (CD&V)
Bevoegdheden:
Algemeen beleid en algemene coördinatie diensten, politie, brandweer, veiligheid
en cultuur
056 73 71 16, 0486 24 83 64
burgemeester@kuurne.be
Johan Bossuyt, eerste schepen (N-VA)
Bevoegdheden:
Onderwijs, economie, tewerkstelling, kinderopvang en feestelijkheden
0494 61 61 18
johan.bossuyt@kuurne.be

BESTUUR EN BELEID

Francis Watteeuw, tweede schepen (sp.a)
Bevoegdheden:
Mobiliteit, wonen, energie, openbare werken, personeel en arbeidsveiligheid
0495 58 47 90
francis.watteeuw@kuurne.be
Ann Messelier, derde schepen (CD&V)
Bevoegdheden:
Patrimonium, landbouw, burgerzaken, kerkfabriek en planning ruimtelijke omgeving
0494 27 44 31
ann.messelier@kuurne.be
Jan Deprez, vierde schepen (CD&V)
Bevoegdheden:
Financiën, sport, ICT, communicatie en toerisme
0485 07 64 80
jan.deprez@kuurne.be

Chris Delneste, vijfde schepen (CD&V)
Bevoegdheden:
Milieu, jeugd, noord-zuid, internationale samenwerking, sociale economie, gelijke
kansen en vergunningen ruimtelijke omgeving
0499 97 29 30
chris.delneste@kuurne.be
Bram Deloof, voorzitter OCMW - schepen sociale zaken (N-VA)
Bevoegdheden:
OCMW-voorzitter, volksgezondheid, integratie, ouderen en welzijn
056 73 70 11
bram.deloof@sociaalhuiskuurne.be
Veronique Vanhoutte, gemeentesecretaris
056 73 71 24
secretaris@kuurne.be
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GEMEENTERAAD

BESTUUR EN BELEID

Van links naar rechts en van boven naar onder:
Veronique Vanhoutte, Johan Schietgat, Lander Dewaele, Hilde Vanhauwaert, Kirsten Coucke, Eric Lemey, Annelies Vandenbussche, Germain Vandesompele, Fanny Decock, Carl Vereecke, Stijn Vanderbeke, Ann Dendauw-Van Ooteghem, Johan Deylgat,
André Vandenheede
Bram Deloof, Ann Messelier, Johan Bossuyt, Frans Ramon, Francis Benoit, Jan Deprez, Chris Delneste, Francis Watteeuw
Bert Deroo, Rik Bouckaert en Jeroen Dujardin ontbreken op de foto.

De Gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad kiest de schepenen uit
haar eigen leden. De gemeenteraadszittingen vinden (meestal) plaats elke derde donderdag van de
maand om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. In januari en augustus is er geen gemeenteraad. De agenda verschijnt minstens één week op voorhand op de website van de gemeente. De
vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen
gaan, is dit in besloten zitting.
Verslagen kan je vinden op www.kuurne.be/agenda-en-verslagen-gemeenteraad.
Naast het College van Burgemeester en Schepenen zijn dit de gemeenteraadsleden:
Frans Ramon, voorzitter gemeenteraad (frans.ramon@kuurne.be) - Groen
Eric Lemey (eric.lemey@n-va.be) - N-VA
Germain Vandesompele (germain.vandesompele@gemeenteraadkuurne.be) - (H)eerlijk Kuurne
Carl Vereecke (carl.vereecke@west-vlaanderen.be) - (H)eerlijk Kuurne
Rik Bouckaert (rik.bouckaert@isobar.be) - (H)eerlijk Kuurne
Johan Deylgat (j.deylgat@skynet.be) - (H)eerlijk Kuurne
Fanny Decock (fanny.decock@gemeenteraadkuurne.be) - (H)eerlijk Kuurne
Johan Schietgat (johan.schietgat@telenet.be) - CD&V
Annelies Vandenbussche (annelies.vandenbussche@gemeenteraadkuurne.be) - sp.a
Bert Deroo (bert.deroo1@telenet.be) - CD&V
Hilde Vanhauwaert (hilde.vanhauwaert@gemeenteraadkuurne.be) - CD&V
Jeroen Dujardin (jeroen.dujardin@n-va.be) - N-VA
Ann Dendauw-Van Ooteghem (ann.vanooteghem@gemeenteraadkuurne.be) - (H)eerlijk Kuurne
Lander Dewaele (lander.dewaele@n-va.be) - N-VA
Stijn Vanderbeke (stijnvanderbeke@icloud.com) - (H)eerlijk Kuurne
André Vandenheede (andre.vandenheede@skynet.be) - (H)eerlijk Kuurne
Kirsten Coucke (kirsten.coucke@gmail.com) - N-VA
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OCMW-RAAD

BESTUUR EN BELEID

De OCMW-raad bestuurt het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk, beheert de diensten en
instellingen verwant aan het OCMW en bepaalt het beleid hiervan.
De raadszittingen vinden minstens één keer per maand plaats om 19.30 uur in de raadzaal van het
Sociaal Huis. De agenda verschijnt minstens één week op voorhand op de website van het Sociaal
Huis. De vergaderingen van de OCMW-raad zijn openbaar, behalve voor de agendapunten in besloten zitting.

Van links naar rechts en van boven naar onder: Els Persyn, Geert Blomme, Anthony Dewaele, Nele Remmerie, Kirsten Coucke,
Anny Vergote, Geert Veldeman, Kaat Nuyttens, Eveline Van Haverbeke, Bram Deloof

Els Persyn is de secretaris van het OCMW.
tel. 056 73 70 11
els.persyn@sociaalhuiskuurne.be
Bram Deloof, voorzitter OCMW-raad (bram.deloof@sociaalhuiskuurne.be) - N-VA
Geert Veldeman (geert.veldeman@sociaalhuiskuurne.be) - (H)eerlijk Kuurne
Nele Remmerie (nele.remmerie@sociaalhuiskuurne.be) - (H)eerlijk Kuurne
Anthony Dewaele (anthony.dewaele@sociaalhuiskuurne.be) - sp.a
Kirsten Coucke (kirsten.coucke@sociaalhuiskuurne.be) - N-VA
Eveline Van Haverbeke (eveline.vanhaverbeke@sociaalhuiskuurne.be) - CD&V
Geert Blomme (geert.blomme@sociaalhuiskuurne.be) - CD&V
Kaat Nuyttens (kaat.nuyttens@sociaalhuiskuurne.be) - (H)eerlijk Kuurne
Anny Vergote (anny.vergote@sociaalhuiskuurne.be) - N-VA
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ADVIESRADEN
Kuurne telt verschillende adviesraden die het gemeentebestuur adviseren in de verschillende bestuursmateries. Een lid van de adviesraad vertegenwoordigt een bevolkingsgroep, een vereniging of
is deskundig op het werkterrein van de adviesraad.
De adviesraden hebben een coördinerende en stimulerende rol en komen geregeld naar buiten met
eigen initiatieven, activiteiten of events.
Je kan de verschillende raden contacteren via onderstaande contactgegevens.
Milieuraad - jvanaverbeke@naturalsciences.be
Cultuurraad - bernard.noffels@skynet.be
Jeugdraad - defoor.pieter@gmail.com
Sportraad - jacques.deruyter-vandezande@telenet.be
Gecoro - jiri.klokocka@gmail.com
Handelscommissie - alexander.rosseel@skynet.be
Beheersorgaan bibliotheek - marc.vandecasteele-vandewalle@telenet.be
Beheersorgaan culturele infrastructuur - robert.hugelier@skynet.be
Beheersorgaan sportinfrastructuur - jan.deprez-decock@telenet.be

BESTUUR EN BELEID

Noordzuidraad - info@noordzuidraadkuurne.be
Lokaal overleg kinderopvang - piepersnicole@gmail.com
Ouderenraad - marijke.coussens@telenet.be
Verkeerscommissie - carlos.leenknecht@telenet.be
Beheersorgaan jeugdcentra - defoor.pieter@gmail.com
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Gemeentelijke diensten
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GEMEENTELIJKE DIENSTEN
GEVESTIGD IN HET GEMEENTEHUIS
Marktplein 9, 8520 Kuurne

GEMEENTELIJKE DIENSTEN

GELIJKVLOERS

Onthaal
056 73 71 11
Maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur
Donderdag van 16.00 tot 19.00 uur

Omgevingsloket
056 73 71 43
Maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur
Donderdag van 16.00 tot 19.00 uur

Burgerzaken
056 73 71 18
Maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur
Donderdag van 16.00 tot 19.00 uur
1ste en 3de zaterdag van de maand:
van 9.30 tot 12.00 uur
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-1
ICT en communicatie
056 73 71 49
informatiedienst@kuurne.be
Op afspraak

Publieke ruimte
056 73 71 41
omgevingsloket@kuurne.be
Op afspraak of via Omgevingsloket

+1
Secretariaat/onderwijs

GEMEENTELIJKE DIENSTEN

056 73 71 21
secretariaat@kuurne.be

Economie/ondernemersloket
056 73 71 29
ondernemersloket@kuurne.be

Personeelsdienst
056 73 71 17
personeelsdienst@kuurne.be

Gemeentesecretaris
056 73 71 24
secretaris@kuurne.be

Kabinet burgemeester
056 73 71 16
burgemeester@kuurne.be
Maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur
Donderdag van 16.00 tot 17.00 uur

+3
Financiële dienst
056 73 71 31
financien@kuurne.be
Op afspraak
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GEMEENTELIJKE DIENSTEN
GEVESTIGD BUITEN HET GEMEENTEHUIS
Vrijetijdsdienst

Sportdienst

Boomgaardstraat 134
056 36 20 50
vrijetijdsdienst@kuurne.be
www.kuurne.be/vrije-tijd

Nieuwenhuyse 49
056 35 27 71
sportdienst@kuurne.be
www.kuurne.be/sport-0

GEMEENTELIJKE DIENSTEN

maandag, woensdag en vrijdag:
van 9.00 tot 12.00 uur en van 14 tot 18 uur

maandag en dinsdag:
van 8.30 tot 12 uur, van 13.30 tot 21 uur
woensdag: van 8.30 tot 20 uur
donderdag:
van 8.30 tot 12 uur, van 13.30 tot 20 uur
vrijdag: van 8.30 tot 21 uur
zaterdag: van 8 tot 12 uur, van 13.30 tot 18 uur
zondag: van 8 tot 12 uur

Bibliotheek
Boomgaardstraat 85
056 72 68 72
kuurne@bibliotheek.be
www.kuurne.be/bibliotheek-0
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
van 16 tot 19 uur
woensdag: van 14 tot 19 uur
zaterdag: van 9 tot 12 uur

Recyclagepark
Lt.-Gen. Gerardstraat 26
056 73 71 43
milieudienst@kuurne.be
www.kuurne.be/recyclagepark
dinsdag en woensdag: van 14 tot 18 uur
donderdag: van 16 tot 19 uur
vrijdag: van 9.30 tot 12 uur
zaterdag: van 9.30 tot 12 uur, van 13 tot 17 uur
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Diensten Sociaal Huis
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DIENSTEN GEVESTIGD IN HET SOCIAAL HUIS
Kortrijksestraat 2, 8520 Kuurne

GELIJKVLOERS

+1
Secretariaat/ Personeelsdienst/
Financiële dienst/ Communicatie
056 73 70 11
ocmw@sociaalhuiskuurne.be
maandag t.e.m. woensdag:
van 9 tot 12 uur, van 14 tot 16 uur
donderdag:
van 9 tot 12 uur, van 14 tot 18.30 uur
vrijdag: van 9 tot 12 uur

Secretaris OCMW

DIENSTEN SOCIAAL HUIS

056 73 70 11
els.persyn@sociaalhuiskuurne.be

+2
Woonloket
056 73 70 11
woonloket@sociaalhuiskuurne.be

Onthaal
056 73 70 11
info@sociaalhuiskuurne.be
maandag t.e.m. woensdag:
van 9 tot 12 uur, van 14 tot 16 uur
donderdag:
van 9 tot 12 uur, van 14 tot 18.30 uur
vrijdag: van 9 tot 12 uur

Sociale dienst

maandag en dinsdag:
van 9 tot 12 uur, van 14 tot 16 uur
woensdag: gesloten
donderdag:
van 9 tot 12 uur, van 14 tot 18.30 uur
vrijdag: van 9 tot 12 uur
Om wachttijden te vermijden maak je best
een afspraak.

Trajectbegeleiding
056 73 70 11
ocmw@sociaalhuiskuurne.be
Op afspraak - Mensen op doorverwijzing
kunnen er hulp krijgen in hun zoektocht naar
werk.

056/ 73 70 11
ocmw@sociaalhuiskuurne.be
maandag t.e.m. woensdag:
van 9 tot 12 uur, op afspraak in namiddag
donderdag:
van 9 tot 12 uur, van 16 tot 18.30 uur
vrijdag: van 9 tot 12 uur
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DIENSTEN SOCIAAL HUIS

DIENSTEN GEVESTIGD IN DIENSTENCENTRUM
TER GROENEN BOOMGAARD

Dienstencentrum
Ter Groenen Boomgaard
Ter Groenen Boomgaard 23
056 73 70 12
dienstencentrum@sociaalhuiskuurne.be
www.sociaalhuiskuurne.be
Maandag t.e.m. vrijdag:
van 10.30 tot 16.00 uur
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Dienst ouderen en thuiszorg
Ter Groenen Boomgaard 23
Dienst ouderen: 056 73 70 24
eva.vanhaecke@sociaalhuiskuurne.be
Dienst thuiszorg: 056 73 70 10
sarah.claeys@sociaalhuiskuurne.be
www.sociaalhuiskuurne.be
Maandag en dinsdag: van 9 tot 12 uur,
namiddag op afspraak
woensdag: gesloten
donderdag: van 9u tot 12u,
namiddag op afspraak
vrijdag: van 9u tot 12u, namiddag gesloten

Meldpunt
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VRAAG OF MELDING?
Kuurne werkt permanent aan het verbeteren van de dienstverlening. Eén van de acties is een klantvriendelijk, laagdrempelig meldpunt uitbouwen waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen of
meldingen. Gebruik het meldpunt op onze website, efficiënt en gebruiksvriendelijk!

WIL JE IETS MELDEN?
Een losliggende tegel op het voetpad? Een omgewaaide boom in een groenzone? Een verstopte rioolkolk? Onze diensten proberen het
openbaar domein dagdagelijks in topconditie te
houden. Maar inwoners kunnen ons hier een
handje helpen door problemen op het openbaar
domein te melden. Via het meldpunt op onze
site kan je de locatie van het probleem op kaart
aangeven en eventueel een foto uploaden. De
gemeente probeert zo snel mogelijk een oplossing te bieden. Medewerkers kunnen ten allen
tijde de status van een vraag of melding opvolgen. Onze diensten brengen je op de hoogte als
het probleem is opgelost.

MELDPUNT

www.kuurne.be/melding

WIL JE IETS VRAGEN?
Hoe vraag ik een studietoelage aan? Kan ik een
tuinafvalbak huren? Wanneer zijn de zitdagen
van de belastingen? Wat is het aanbod aan
sportactiviteiten voor senioren? Kan ik de Kubox
afhuren voor een benefiet? Stel jouw vraag via
onze website en onze diensten beantwoorden
ze zo spoedig mogelijk. Maar uiteraard kun je
jouw ei ook telefonisch kwijt of breng een bezoekje aan onze diensten tijdens de openingsuren.
www.kuurne.be/vraag
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Kuurne in cijfers
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13 317 inwoners

879 Kukadobonnen

203 stedenbouwkundige
aanvragen

1590 scholieren

17 000 m² vernieuwde asfalt
118 medewerkers gemeente
en 43 medewerkers
Sociaal Huis

KUURNE IN CIJFERS

33 805 zwembadbezoekers

3 200 m² aanleg
fietssuggestiestroken

579 criminele
feiten

2418 e-ID

1 313 zonnepanelen op
publieke gebouwen

1 397 inschrijvingen
speelpleinwerking

3 178 bezoekers
cultuurvoorstellingen

83 praatgroepen
6 ANPR camera’s langs
de toegangswegen

14 181 maaltijden aan huis
578 reispassen

116 gezinnen
voedselpakketten
45 986 bibliotheekbezoekers
(deze cijfers zijn gebaseerd op 2017)
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Kuurne in kaart
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KUURNE IN KAART
De gemeente Kuurne heeft geen deelgemeenten maar wel een aantal woonkernen.

KUURNE IN KAART

In het zuiden, nabij de Leie ligt de historische
kern van Kuurne zelf, Sint-Michiel. Hieruit is
Kuurne als kerkdorp ontstaan en uitgegroeid.
Naast deze oude kern groeide de gemeente
lange tijd vooral uit langs de invalswegen of
nieuwe straten rond de kerk. Vanaf de jaren ‘50
breidde de bebouwing sterk uit door de aanleg
van verscheidene nieuwe wijken.

In het noorden ligt Sint-Katrien. Deze parochie
ligt slechts gedeeltelijk in Kuurne; de kern ligt
op de grens van Lendelede, Heule (deelgemeente van Kortrijk) en Kuurne. Sint-Katrien is
een duidelijk afzonderlijke en landelijke kern.

Iets noordelijker ligt de parochie Sint-Pieter.
Deze kern ontstond ten zuiden van de kruising
van de Brugsesteenweg (N50) en de weg van
Kuurne naar Lendelede. Pas halverwege de
twintigste eeuw breidde deze kern uit en werd
het een aparte parochie.
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KUURNE IN KAART

STRAATNAMENLIJST
A
Abelenstraat ..........................................................H6
Aduatiekenweg ......................................................E7
August Vermeylenstraat ........................................E5
Avondster ...............................................................D5
B
Bavikhoofsestraat ...........................................GHl6-7
Beeklaan .................................................................F8
Beemdenlaan .....................................................H7-l8
Begonialaan ............................................................E8
Beukenlaan .............................................................F8
Bloeiweg ................................................................G6
Bloemenhof ............................................................F8
Bloemistenstraat .....................................................ES
Bonaerde ...........................................................F9-10
Bondgenotenlaan .............................................F9-10
Boomgaardstraat ...........................................EFG 6-7
Bosbessenlaan .......................................................EF8
Brugsesteenweg ..................................................E2-9
Burg. Decoenestraat ...............................................ES
D
Dageraadstraat ......................................................H7
De Mussche ............................................................H6
De Nieuwe Vierschaar ............................................B3
De Vlaskouter ........................................................G7
Doornenstraat ........................................................H8
Dragonweg ............................................................H5
Driekoningenweg ................................................AB3
E
Eburonenweg ......................................................DE7
Edelweiss ..............................................................F7-8
Elfde-julilaan ..........................................................E8
Erf ............................................................................E8
Evariste Carpentierstraat .......................................H6
G
Gasthuisstraat ......................................................FG8
Gasthuisweide ........................................................G8
Gen. Eisenhowerstraat ..........................................G8
Gouden Akker ........................................................E5
Grasbloem .............................................................Hl8
Grashalm .............................................................H7-8
Graskant ...............................................................I7-8
Grasplein ..................................................................I7
Grasveld ...................................................................I7
Grensstraat ............................................................EF3
Grenswachtersweg ..................................................I6
Groenstraat ..........................................................F7-8
Guido Gezellestraat ............................................H7-8
H
Haantjesstraat ...................................................DE2-3
Handboogstraat .....................................................E8
Harelbeeksestraat .................................................Hl8
Hazelaarsstraat .......................................................F5
Heilig-Hartstraat .................................................GH8
Heirweg ...............................................................D7-8
Herfstweelde...........................................................G6
Hoevedreef .............................................................F8
Hoogstraat .............................................................EF3
Hooilaan .................................................................G6
Hulstsestraat .....................................................GH6-7
I
Industrielaan .......................................................D6-7
J
Jan Frans Willemsplein .......................................E5-6
Jean-Baptist Davidstraat .....................................EF6
K
Kapittelstraat ........................................................H6
Kasteelstraat ........................................................F6-7
Katrienwiel .........................................................A3-4
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KUURNE IN KAART

Een stratenplan in groter formaat
kan je gratis verkrijgen aan het
onthaal van het gemeentehuis of
digitaal via www.openstreetmap.org.
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KUURNE IN KAART

Kattebelweg ..........................................................G7
Kattekouter ..........................................................FG7
Katteplein ............................................................F6-7
Kattepul .................................................................G7
Kattestraat ........................................................F6-G7
Kerkstraat ..........................................................G7-8
Kersendreef ............................................................F5
Kiemdreef ..............................................................G6
Kleine Ringlaan ......................................................E9
Koolkappershoek ...................................................F9
Koolakker ...............................................................F9
Kongostraat .........................................................DE5
Koning Albertstraat .........................................GH7-8
Koning Boudewijnstraat ............................FG4-5-6-7
Koning Leopold III-str ........................................H7-8
Koningin Astridlaan ..............................................H7
Koningin Elisabethstraat .......................................G8
Korenbloem ............................................................F5
Korianderplein .......................................................G6
Kortrijksestraat .................................................FG8-9
Kouterstraat ......................................................FG7-8
Krekelsstraat ........................................................I7-8
Krokussenlaan ......................................................EF8
L
Langebeekstraat .....................................................E5
Leiemeersdreef ....................................................FG9
Leiestraat ............................................................H7-8
Lendeleedsestraat ...............................................B2-3
Lentedreef ..............................................................G6
Lijsterbes .................................................................F6
Lijstergalm ...........................................................F5-6
Lijsternest ................................................................F5
Lindenlaan ..............................................................F8
Loverlaan ................................................................E5
Luit-Gen. Gérardstraat ........................................GH8
M
Maaiweg ................................................................G5
Marktplein .............................................................G8
Meersstraat ...........................................................I7-8
Meidoorn ...............................................................H5
Meihoek ..............................................................H5-6
Meikever .............................................................H5-6
Meiklokje ...............................................................H5
Melkweg ..............................................................DE5
Menapiërsstraat .....................................................E7
Merelhoek ..............................................................E8
Mierendreef .............................................................I7
Mimosalaan ............................................................E8
Molendam .............................................................EF4
Molenput ..............................................................EF4
Molensteen .............................................................E4
Molenstraat ............................................................F4
Molenvang ..............................................................E4
Molenwieklaan .......................................................F4
Morgenster ..........................................................DE5
Morinenstraat ......................................................DE7
Muntstraat .............................................................G5
Muldersweg ............................................................F4
N
Nachtegaallaan .......................................................F5
Najaarsweg ............................................................G6
Najaarszon ..........................................................G5-6
Nerviërsstraat .......................................................DE7
Nevelstraat .............................................................H6
Nieuwenhuyse ......................................................EF7
Noordlaan ...........................................................C6-7
Noordster ................................................................E5
O
Oogststraat ..........................................................GH6
Oreganostraat .....................................................GH5
Oud strijderslaan ...................................................H7
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Pachthofweg ..........................................................H7
Papaversstraat ........................................................F5
Parkwijk ..................................................................E5
Pieter Verhaeghestraat .................................B4 C5-6
Pieter Vinckestraat .........................................BCD3-4
Poolster ...................................................................E5
Populierenlaan .......................................................F6
Pouckeweg ............................................................HI6
R
Renbaanlaan .........................................................EF6
Rijksweg ....................................................EFGH3-4-5
Ringlaan ..........................................................CDE8-9
Rodekruisplein ........................................................F8
Roeselaarseweg ...................................................E1-2
Roterijstraat ............................................................F9
Ruitersweg ..............................................................E6
S
Salieweg .................................................................G5
Saffraanweg ...........................................................G5
Schaapsdries ...........................................................H5
Schardauw ..............................................................H6
Seizoenweg .........................................................GH6
Sint-Katrienplein ....................................................A3
Sint-Katriensteenweg .................................BCD3-4-5
Sint-Michielsweg ...............................................E5-F4
Sint-Pietersstraat ...........................................DE3-4-5
Spijker ....................................................................H6
Sprokkelweg ..........................................................H6
Standaardmolen ...................................................EF4
Steenbakkerijstraat .................................................I7
Steenovenstraat .................................................Hl6-7
Sterreweg .............................................................DE5
Stokerijstraat .....................................................CDE4
Stormdreef .............................................................H6
T
Ter Ferrants .......................................................DE8-9
Ter Groenen Boomgaard .......................................F8
Ter Meulne ............................................................EF4
Termietendreef ........................................................I7
Tijmweg ..................................................................H5
Trevierenstraat .....................................................DE7
Twaalfde-Liniestraat ...........................................GH8
Tweegemeentenweg ..............................................I6
V
Veldm. Montgomerystraat .................................F7-8
Veldweg ............................................................DE2-3
Verbindingsweg .....................................................H6
Vijverhoek ............................................................DE6
Vlasbloemstraat ......................................................F7
Vlaskapel .............................................................FG9
Vogelzang ...............................................................F5
Voorjaarsdreef .......................................................G6
Vruchtendreef ........................................................G6
W
Wandelinglaan ....................................................B2-3
Waterhoennest .......................................................E6
Waterkant ...............................................................E6
Waterlelielaan ........................................................E6
Waternimfweg .......................................................E6
Watermolenstraat ..................................................E6
Waternimfweg .......................................................E6
Waterputstraat .......................................................E6
Watertorenstraat .................................................DE7
Watervang ..............................................................E6
Waubrechts ............................................................A3
Weggevoerdenplein ..............................................G8
Weidenstraat .....................................................H7-8
Windmolenlaan ....................................................EF4
Windweg ................................................................H6
Winterweg ...........................................................GH6
Z
Zomerlaan ..............................................................G6
Zweepstraat ............................................................E2

Kuurne historisch
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KUURNE HISTORISCH
WAAR KOMT ‘KUURNE’ VANDAAN?
De vroegst gevonden vermelding van de naam
Kuurne dateert van 1123. In het landboek van
de abdij van Voormezele (Ieper), spreekt men
van een stuk land liggend 'in villa de Curnes'.
Door de tijden heen onderging de naam vele
wijzigingen: Cuerna, Curna, Querne, Kuerne,
Kjeurne, Cuerne.

KUURNE HISTORISCH

Deze laatste benaming bleef een lange tijd ongewijzigd en was zelfs in 1930 nog officieel in
gebruik. Daarna kwam de huidige schrijfwijze
'KUURNE' officieel in gebruik.
Volgens sommigen betekent Cuerne (Kweerne),
handmolen. Of uit het oer-keltisch afgeleid:
Kuere-hana (Kuerna), wat betekent: een veilig
omheinde woonplaats. Anderen beweren dat
het een niet-gegermaniseerde Keltische waternaam is.

KUURNE, EEN EZELSGEMEENTE
In Kuurne wonen de ‘ezels’ of zo worden de inwoners van Kuurne toch genoemd. Dat lijkt op
het eerste zicht misschien niet zo leuk, maar
voor vrolijke feestvierders als de Kuurnenaren
werd deze naam vlug een titel waarrond men
jaarlijks viert.
De oorsprong van de bijnaam ‘ezels’ vind je
terug in het verleden. Vroeger was Kuurne de
groentetuin van Kortrijk. Voor dag en dauw
trokken de Kuurnenaren met ezel en kar, beladen met hun koopwaar, naar de ochtendmarkt
van Kortrijk.
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Het gerammel van de karren en het gebalk van
hun lastdieren maakten de nog slapende Kortrijkzanen wakker, die verontwaardigd hun kamervenster opentrokken en al geeuwend
riepen: “De Kuurnse ezels zijn daar weer!”
De ezel is nu overal in de Kuurnse folklore doorgedrongen: ezelsbier, ezelstaart, ezelsgebraad,
zelfs een Koning Ezel en - niet te vergeten - de
Orde van de Ezel. Begin oktober transformeert
Kuurne in Ezelgem tijdens de kermis. Het Gemeentelijk feestcomité staat in voor dit spetterend weekend.

Kuurne communiceert
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KUURNE COMMUNICEERT
TWEEMAANDELIJKS INFO KUURNE IN
JE BRIEVENBUS

DIGITALE INFOBORDEN
Je vindt ze langs belangrijke invalswegen van
Kuurne en in de onthaalruimtes van heel wat
diensten.

OPENBAARHEID VAN BESTUUR

KUURNE COMMUNICEERT

Voor een gemeente en het OCMW bestaat er actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Er
zijn ook uitzonderingen op de openbaarheid.
Actief: verplichting om haar inwoners of de
betrokken doelgroepen systematisch, correct, tijdig, evenwichtig en op verstaanbare
wijze in te lichten. De overheid neemt zelf
het initiatief om je op de hoogte te brengen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verslagen van de gemeenteraden
(www.kuurne.be/agenda-en-verslagen-gemeenteraad), de gemeentelijke reglementen
en verordeningen (www.kuurne.be/dienstverlening-en-bestuur/bestuur/belastingsreglementen) en de verslagen van OCMWraden (www.sociaalhuiskuurne.be onder
rubriek ‘Over het Sociaal Huis/OCMW’).

ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEVEN
Tweewekelijks ontvang je een nieuwsbrief van
de Gemeente Kuurne in je digitaal postvakje.
Je vindt er tips, weetjes en uitjes in Kuurne.
De gemeente heeft ook een specifieke nieuwsbrief voor bedrijven en een nieuwsflash (dringend nieuws).
Inschrijven kan op www.kuurne.be/nieuwsbrief.
Het Sociaal Huis verstuurt maandelijks een elektronische nieuwsbrief met nieuwtjes rond welzijn en sociale zaken in Kuurne en activiteiten
van het Sociaal Huis.
Inschrijven kan op www.sociaalhuiskuurne.be.

DIGITAAL OP WEG
Je kan Kuurne ook volgen via facebook, twitter
en Instagram. Volg jij ons of vind je ons ook al
leuk?

Gemeente
Facebook: @gemeente.kuurne
Twitter: @GemeenteKuurne
website: www.kuurne.be
#kuurne en #ezelgem

Sociaal Huis
Facebook: Sociaal Huis Kuurne
website: www.sociaalhuiskuurne.be
#sociaalhuiskuurne

MELDPUNT VOOR 1001 VRAGEN
www.kuurne.be/vraag
www.kuurne.be/melding
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Passief: Als burger heb je ook het recht om
te vragen om de bestuursdocumenten in te
kijken, uitleg over te vragen of een kopie te
verkrijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor beslissingen maar ook voor de verslagen van
de adviesraden.

UITINKUURNE
Op 'Uit in Kuurne' vind je een overzicht van alle
activiteiten en evenementen.
www.uitinvlaanderen.be/agenda/alle/kuurne;
www.kuurne.be/agenda/search

SMS-DIENST
Je kan je inschrijven bij het Sociaal Huis om gratis smsjes te ontvangen van het Sociaal Huis,
bibliotheek, sport en vrijetijdsdienst

PAPIEREN NIEUWSBRIEF KUURNSE
60+’ERS
Maandelijks ontvangt elke Kuurnse 60+’er een
nieuwsbrief in zijn/haar brievenbus met interessante weetjes, activiteiten en het menu van het
dienstencentrum.
Contact
Informatiedienst gemeente Kuurne
Marktplein 9
informatiedienst@kuurne.be
056 73 71 49
Communicatie Sociaal Huis Kuurne
Kortrijksestraat 2
ocmw@sociaalhuiskuurne.be
056 73 70 11

Kuurne leeft
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KUURNE LEEFT
Kuurne is een bruisende gemeente waar heel veel te beleven valt. Jaarlijks organiseert en ondersteunt de gemeente tal van evenementen in samenwerking met heel wat verenigingen en comités.
De Vrijetijdsdienst helpt je graag op weg.
Je kan er terecht met vragen over:
Feestelijkheden
Aankondiging van evenementen langs de openbare weg
Erkenning en subsidiëring plaatselijke buurt- en/of wijkcomités
Evenementen
Huur en gebruik culturele infrastructuur
Uitleendienst geluid- en lichtmateriaal
Publicatie op infoborden

VERENIGINGEN

KUURNE LEEFT

Kuurne kent een rijk verenigingsleven. Niet minder dan 140 verenigingen zijn actief in de gemeente.
Daarnaast zetten zich ook nog heel veel mensen in voor activiteiten en evenementen. Per dag worden gemiddeld 4 activiteiten georganiseerd.
Kuurne wenst al haar vrijwilligers te kennen en te informeren. Laat daarom jouw gegevens achter
op www.kuurne.be/vrijwilliger.

Contact
Vrijetijdsdienst
Boomgaardstraat 134
vrijetijdsdienst@kuurne.be
056 36 20 50
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EVENEMENTEN
Onderstaand een overzicht van de belangrijkste feesten, evenementen, culturele happenings, herdenkingen, …

JANUARI
• Eerste zondag van januari

Volksreceptie

FEBRUARI - MAART
• eerste zaterdag van februari
• negende zondag van het jaar
• dinsdag voor aswoensdag

Uitreiking sporttrofee
Wielerwedstrijd “Kuurne-Bussel-Kuurne”
Mardi Gras- Meeting

MEI - JUNI
• 24 mei
• Eind mei - begin juni
• Laatste weekend van juni

Herdenking van de Slag aan de Leie
Zomerbraderie & Art Markt Kuurne
Sint-Pietersfestival

JULI
• Eerste zondag van juli
• Eerste helft van juli
• Midden juli

Rally Old-Timers
Vlaanderen Feest
P’latse Doen

AUGUSTUS

KUURNE LEEFT

• Midden augustus

Kuurne Ommeganck

SEPTEMBER
•
•
•
•
•

Eerste weekend van september
Tweede weekend van september
Tweede zondag van september
Tweejaarlijks in september
Laatste weekend van september

Sente Kermis
Leiehoekkermis
Open Monumentendag
Kinderfoor
Splinters

OKTOBER
• Weekend waarin
eerste zondag van oktober valt

• Eind oktober-begin november
• Tweede zondag van oktober

Kuurne Kermis (Ezelsfeesten)
“De jaarlijkse Ezelsfeesten worden in het centrum van
Kuurne gevierd. Gedurende het hele weekend zijn er tal
van activiteiten: braderie, ezelsworp, optredens, kermisattracties,…
Het feestweekend wordt elk jaar op maandagavond
afgesloten met spetterend vuurwerk.”
Digitale week
Grote prijs Talpe

NOVEMBER
• Rond 11 november
• Midden november
• Eind november

Wapenstilstand
Artykid
Ouderenfeest

DECEMBER
• Midden december
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Ezelskersthappening

Kuurne groeit
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KUURNE GROEIT
ONDERWIJS

VRIJ ONDERWIJS

In Kuurne is een goed scholennetwerk uitgebouwd. Binnen het basisonderwijs vind je kleuterscholen, lagere scholen en basisscholen. Er is
ook een middelbare school. Iedereen is uniek en
heeft bijzondere talenten. Daar maakt elke
Kuurnse school dagdagelijks werk van!
Kuurne heeft 3 onderwijsnetten: het gemeenschapsonderwijs, het gemeentelijk onderwijs en
het vrij onderwijs.
Vanaf schooljaar 2018-2019 is een inschrijvingsbeleid van kracht over de netten heen. Ga naar
www.kieseenschoolinkuurne.be voor meer info.

VBS Sint-Michiel
Gen. Eisenhowerstraat 8 (lager)
Boomgaardstraat 96 (kleuter)
056 71 40 99
vbs.stmichiel@vrijescholenkuurne.be
www.vrijescholenkuurne.be

GEMEENSCHAPSONDERWIJS

VBS Sint-Pieter
St-Michielsweg 2/2 (kleuter en lager)
Hulstsestraat 126 (kleuter)
056 71 48 06
vbs.stpieter@vrijescholenkuurne.be
www.vrijescholenkuurne.be

GO! De Boomgaard
Boomgaardstraat 21
056 71 36 53
bs.kuurne@g-o.be
www.basisschoolkuurne.be

KUURNE GROEIT

GEMEENTELIJK ONDERWIJS
Centrumschool
Gasthuisstraat 30
056 71 10 32
directie@centrumschool.be
www.centrumschool.be
Wijzer
Koning Boudewijnstraat 52
056 71 18 51
info@wijzerschool.be
www.wijzerschool.be
Pienter
Sint-Pietersstraat 20
056 71 19 78
info@pienterschool.be
www.pienterschool.be
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Vrije Kleuterschool
Kortrijksestraat 12/01
056 72 06 04
vks.kuurne@vrijescholenkuurne.be
www.vrijescholenkuurne.be

VBS Sint-Katrien
Heulsestraat 111
8860 Lendelede
056 35 03 28
ba.katrien@telenet.be
www.vbssint-katrien.be

SECUNDAIR ONDERWIJS
Spes Nostra
Koning Albertstraat 50
056 72 74 04
secretariaat@spesnostra.be
www.spesnostra.be

Contact
Secretariaat
Marktplein 9
caroline.deloddere@kuurne.be
056 73 71 21

Kuurne sport
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KUURNE SPORT
GEMEENTELIJKE
SPORTINFRASTRUCTUUR
Kuurne beschikt over heel wat sportinfrastructuur. De sportdienst biedt verschillende activiteiten aan voor kinderen en volwassenen. Een
overzicht vind je op www.kuurne.be/vrijetijd/sport/sportaanbod.
Het Sportpark is een bron van ontspannings- en
rustmogelijkheden. Een greep uit het ruime aanbod: badminton, dansen, duiken, sport voor
mindervaliden, gymnastiek, hengelen, ju-jitsu,
karate, tafeltennis, tennis, (mini)voetbal, volleybal, wandelen, wielrennen, zwemmen, …

KUURNE SPORT

Voor de openingsuren van het zwembad verwijzen wij je graag door naar de website, gezien
deze heel veranderlijk zijn (tijdens schooljaar, tijdens schoolvakanties, zwemclub)
www.kuurne.be/zwembad

Oostende en Waregem. De accommodatie (terreinen, tribunes, zalen, parkings enz) is voorzien
om tijdens de winterperiode professionele draverijen te organiseren. Door de professionelen,
de drafliefhebbers en de bezoekers wordt de
Kuurnse hippodroom als een zeer aangename,
goed uitgeruste en complete infrastructuur ervaren. Het hoogtepunt van het Kuurnse koersseizoen situeert zich in het voorjaar met ‘mardi
gras’ en in het najaar, nl. de 3de zondag van oktober met ‘de Grote Prijs Fernand Talpe’, genoemd naar de bezieler en ook drijvende kracht
bij de oprichting en uitbouw van de Kuurnse
Hippodroom.
www.hippodroom.be

KUURNE-BRUSSEL-KUURNE

Sportaanbod aangeboden door Sportdienst
• Sport Na School
• Sportkampen
• Stay Fit +
• Badminton voor volwassenen
• Yoga
• Sportverenigingen
• Tai Chi
• Kompas - activiteiten
Zwemaanbod
• Aquagym
• Kuurnse Zwemvereniging - Zwemschool
• Zwemabonnement - vakantieperiodes
• Zwemleerlijn vanaf 3,5 jaar
• Zwemlessen voor volwassenen

SPORTVERENIGINGEN
Kuurne telt heel wat sportverenigingen. Een
overzicht vind je op
www.kuurne.be/adressen/sportverenigingen

Elke negende zondag van het jaar organiseert
de vzw Koninklijke Sportingclub Kuurne jaarlijks
de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne. Het
evenement bestaat uit drie onderdelen (eliterenners, de juniores en wielertoeristen) en
vormt de afsluiter van het Vlaamse openingsweekend. De Kuurnse koers groeide uit tot een
krachtig internationaal merk en kwaliteitsvol
evenement. In 2018 vindt de 70ste editie plaats.
www.kuurne-brussel-kuurne.be

HIPPODROOM
Contact
Sportdienst
Nieuwenhuyse 49
056 35 27 71
sportdienst@kuurne.be

Aan de Kattestraat ligt de Hippodroom, één van
de drie West-Vlaamse paardenrenbanen naast
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Kuurne (t)huis
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KUURNE (T)HUIS
Kuurne telt 13 318 inwoners op een oppervlakte
van een grote 10 km². We willen voor iedereen
een warme thuis creëren en helpen je graag verder bij belangrijke stappen in jullie leven bij de
dienst Burgerzaken, het Omgevingsloket en het
Woonloket.

wen, verbouwen, renoveren, verkavelen van
gronden, vragen over milieudossiers, afvalbeheer, natuur- en milieueducatie en socio-economische vergunningen. Daarnaast kan je bij het
omgevingsloket ook met je vragen terecht rond
mobiliteit, wegeniswerken, herstellingen aan
het openbaar domein, de ligging van de openbare rioleringen, …
Omgevingsloket
Marktplein 9
056 73 71 43
omgevingsloket@kuurne.be

KUURNE (T)HUIS

WOONLOKET

BURGERZAKEN
Bij de dienst kan je documenten afhalen zoals
een nieuwe elektronische identiteitskaart of een
rijbewijs. Daarnaast kan je er ook terecht voor
een reispas of uittreksel uit het bevolkingsregister. Als je verhuist, geef je je adreswijziging door
aan de bevolkingsdienst van de nieuwe woongemeente. Je kan er steeds terecht voor informatie inzake wettelijke samenwoning,
orgaandonatie, laatste wilsbeschikking, euthanasie, …
Daarnaast kan je er ook terecht voor de afschriften en uittreksels van de burgerlijke stand en inlichtingen over begrafenis of crematie.
Als laatste kan je er terecht met al je aanvragen
over nationaliteit.
Voor sommige administratieve verrichtingen kan
je terecht op het e-loket (www.kuurne.be/eloket).
Dienst Burgerzaken
Marktplein 9
8520 Kuurne
056 73 71 28
burgerzaken@kuurne.be

OMGEVINGSLOKET
Het omgevingsloket helpt je verder met vragen
over publieke ruimte, technische dienst en milieu.
Aan het omgevingsloket kan je terecht met al je
vragen over de omgevingsvergunning. Hieronder vallen alle vragen met betrekking tot bou-
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In het Sociaal Huis vind je het woonloket. Aan
dit loket begeleiden we inwoners bij hun zoektocht naar premies, huur- of verhuurproblemen,
woonkwaliteit, energieleningen, enz. Daarnaast
werkt Kuurne actief samen met Woonwijs, onze
intergemeentelijke samenwerking en een netwerk van partners die geheel of gedeeltelijk
werken rond wonen.
Woonloket
Kortrijksestraat 2
056 73 70 11
woonloket@sociaalhuiskuurne.be
Meer info over (ver)bouwen, (ver)huren, lenen,
premies rond wonen en milieu, verhuizen, de
woningkwaliteit, woonbeleid, leegstand en renovatiebegeleiding vind je op
www.kuurne.be/wonen.

Kuurne onderneemt
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KUURNE ONDERNEEMT
Kuurne kent een sterk divers economisch klimaat. Zowel kleinhandel, zelfstandigen als grote
industriële bedrijven zijn in onze gemeente te
vinden. Naast de Handelscommissie, zijn er binnen de gemeente een aantal handelsverenigingen die de belangen van vele handelaars
bundelen.

Braderiecomité
Het belangrijkste doel van het comité bestaat
erin Kuurne als ‘koopcentrum’ te profileren vanuit verschillende sectoren en de samenwerking
tussen de handelaars te stimuleren. Daarnaast is
het comité ook een volwaardige gesprekspartner om bij besprekingen met het gemeentebestuur de algemene belangen van de handelaars
te verdedigen.

KUURNE ONDERNEEMT

Unizo
Ook in Kuurne staat een groep zelfstandige ondernemers in voor het behartigen van hun belangen. Zij vertegenwoordigen de zelfstandige
ondernemers, de milieuraad, de gemeentelijke
commissie ruimtelijke ordening, ... Deze groep
richt ondernemingsgerichte informatieavonden
in en organiseert acties ter bevordering van het
zelfstandig ondernemen in de gemeente.

Handelscommissie
De handelscommissie behartigt alle activiteiten
van de middenstand, verleent advies en bestudeert de problemen van lokale economie die
rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloed worden
door het gemeentebeleid. Meer info over hun
werking kan je terugvinden op
www.kuurne.be/economie/ondernemen/handelscommissie

Bedrijvenpark Kortrijk-Noord
Het regionale bedrijventerrein Kortrijk-Noord is
het grootste én oudste bedrijventerrein van het
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arrondissement Kortrijk. Met de recente uitbreiding beslaat het bedrijventerrein een oppervlakte van 222 hectare. De eerste bedrijven
streken er neer begin de jaren ‘60. Vandaag zijn
er meer dan 160 ondernemingen actief, goed
voor meer dan 6000 werknemers. Heel wat sites
kregen al een herinvulling, denken we maar aan
de voormalige Pradosite aan de toegangspoort
van het bedrijventerrein. Dat maakt van Kortrijk-Noord een kernspeler in de regio op het gebied van werkgelegenheid.

KUKAFEE
KuKafee, kort voor ‘Kuurne Netwerk Kafee’, is
twee maal per jaar een ontmoetingsplaats voor
mensen die professioneel actief zijn binnen
groot Kuurne in diverse niches. Dit treffen is een
initiatief van de Kuurnse Handelscommissie
waar zowel de gemeente, bedrijvenpark Kortrijk-Noord, het Braderiecomité als Unizo vertegenwoordigd zijn.

WEKELIJKSE MARKT
Op woensdagvoormiddag heeft de wekelijkse
markt plaats op het centraal gelegen marktplein
van Kuurne tussen 7u30 en 13u. Op deze aantrekkelijke 'koopmarkt' bieden de marktkramers
kwaliteitsvolle producten aan, in een ruim aanbod en met grote verscheidenheid. Wie op de
markt koopt, maakt bovendien kans op een
prachtige prijs.
Contact
Ondernemersloket
Marktplein 9
056 73 71 29
ondernemersloket@kuurne.be

Kuurne sociaal

40

KUURNE SOCIAAL
ONTHAAL
De medewerkers van het onthaal in het Sociaal
Huis helpen je graag met jouw administratieve
vragen en vragen rond premies, pensioen, parkeerkaart voor personen met een handicap en
heel wat toelagen (vb. sociaal pedagogische toelage, zorgtoelage, logopedietoelage…). Ook
voor meer info rond kinderopvang, Noordzuidthema’s, speel-o-theken kan je hier terecht.

SOCIALE DIENST

KUURNE SOCIAAL

Bij de sociale dienst kan je terecht voor budgetbeheer, budgetbegeleiding, collectieve schuldenregeling, leefloon, steun en steun aan
vreemdelingen. Daarnaast ook voor minimale levering gas en elektriciteit, energiescans en budgetmeter, tussenkomst in rusthuiskosten,
opvang asielzoekers binnen het lokaal opvanginitiatief, tewerkstelling, voedselpakketten, psychosociale hulpverlening en vrijetijdskorting.

TRAJECTBEGELEIDING
Mensen op doorverwijzing kunnen er hulp krijgen in hun zoektocht naar werk.

DIENSTENCENTRUM TER GROENEN
BOOMGAARD
In het dienstencentrum ben je aan het goede
adres voor recreatieve activiteiten (vb. brei- en
naaiclub, dansmiddag, bingo), ontspanning en
ontmoeting (vb. genieten van een drankje of
een stukje taart, wafelenbak, ’s middags een
warme maaltijd nuttigen), vormende activiteiten
(vb. computercursussen, bloemstukje maken),
voedings- en dieetadvies en medische voetverzorging.

DIENST OUDEREN EN THUISZORG
De Dienst Ouderen helpt je graag met cursussen
op maat van ouderen, valpreventie, buurtnamiddagen, gezondheidspreventie voor ouderen.
De dienst ondersteunt ook ouderen op administratief vlak en biedt altijd een luisterend oor.
Wil je geheel vrijblijvend iets doen voor iemand
in je buurt of als vrijwilliger aan de slag?
Dan kan je bij deze dienst terecht voor allerlei
info. Het vrijwilligerswerk is heel ruim: dit kan
gaan van een bezoekje aan een eenzame oudere, iemand naar de dokter brengen, deelnemen aan de praatgroepen Nederlands,
huiswerkbegeleiding, helpen bij buurtwerking
Spijker& Schardauw. Je kan ook je gegevens invullen op een formulier op www.sociaalhuiskuurne.be/ietsbetekenenvooriemandinjebuurt.
Bij de Dienst thuiszorg kan je terecht voor thuiszorgcoördinatie, poetshulp, maaltijden aan huis
en mantelzorgwerking.
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KUURNE ONTDEKKEN
Natuur en groen
Ondanks het feit dat Kuurne een sterk verstedelijkte gemeente is, hebben we toch heel wat interessante groendomeinen:
Heulebeekdomein: vochtige valleigronden
langs de Heulebeek met een oppervlakte van
ongeveer 2 ha

Vlaspark
Dit ongerept stukje groen van 14 000 m² zit
verstopt tussen het recyclagepark, de pastorij
en taverne De Leiemeersen. De Heulebeek
kronkelt doorheen het domein. De gemeente heeft de ambitie om dit uniek plekje
aan de Leie te ontwikkelen met aandacht
voor toerisme, recreatie, ecologie en het vlaserfgoed. In het voorjaar komen er paden en
speelelementen. Het Vlaspark zal een nieuw
elan geven aan de Leieboorden in Kuurne.
Kuurne is van oudsher al verbonden met het
water. Het Vlaspark zal de Leie opnieuw
voelbaar en zichtbaar maken tot in het centrum.

KUURNE ONTDEKKEN

KUURNE HEEFT HEEL WAT TE BIEDEN

Groene Long: educatief natuurontwikkelingspark met een oppervlakte van ongeveer
7 ha, nabij het centrum van de gemeente.
Het park omvat een verscheidenheid aan
kleine biotopen en half-natuurlijke landschapselementen die de bezoeker via een
uitgebreid netwerk van comfortabele wandelpaden een beeld geven van de ruime verscheidenheid die de natuur te bieden geeft.
Je vindt er waterpartijen, hooilanden, een
hoogstamboomgaard met schapen, poelen
en grachten, hagen en houtkanten, knotwilgenrijen, bos en struweel, moeras, rietkragen, een holle weg, een vleermuizenkelder,
een ezelsweide, een ijsvogelwand, een observatiehut, …
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KUURNE ONTDEKKEN

De Leie en haar jachthaven

Routes

Het centrum van Kuurne leunt aan bij de Leie.
Met de Kuurnse jachthaven biedt de gemeente
ook mogelijkheden voor watersporttoerisme.

Je kan Kuurne ook ontdekken per fiets of met
de auto aan de hand van de Goedendagroute,
de Langeafstandsfietsroute of de Streuvelsroute.

Erfgoed

Info

Kuurne heeft heel wat interessant materiaal en
cultureel erfgoed. Denken we maar aan de Stokerijmolen, Hoeve Vande Walle … In het voorjaar van 2018 maakt Kuurne werk van een
nieuwe erfgoedroute doorheen de gemeente.

www.kuurne.be/vrije-tijd/toerisme/bezienswaardigheden
www.toerisme-leiestreek.be
Een film over Kuurne kan je vinden via de website www.kuurne.be/film.
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KUURNE IN NOOD

POLITIE
Politiezone Vlas
Weggevoerdenplein 1-01 8520 Kuurne
Alarm: 101
Tel: 056 36 58 60
kuurne@pzvlas.be
www.pzvlas.be
Openingsuren:
maandag t.e.m. vrijdag: van 8.30 tot 12 uur
donderdag: van 16 tot 19 uur
zaterdag: van 9 tot 12 uur

HUISARTS
Wachtdienst dokters, 056 72 92 39
De wachtdienst vangt aan, telkens op zaterdagmorgen om 8 uur tot maandagmorgen 8 uur.
Via dit centraal telefoonnummer word je doorgeschakeld naar de huisarts met wachtdienst.
•

•

•

•

•

•
Wijkagenten
• Centrum:
Matton Skrällan - 0498 90 97 84
• St.-Katrien:
Steven Maus - 0498 90 97 40
• Industriezone:
Cindy Verhelst - 0498 90 98 04
• St.-Pieter:
Tom Deschoemaeker - 0498 90 97 38
• Leiehoek/Spijker:
Debora Vandaele - 0498 90 97 59
• Seizoenwijk:
Debora Vandaele - 0498 90 97 59

BRANDWEER
Brandweer Kuurne
Weggevoerdenplein 8 8520 Kuurne
Alarm: 112
Info en adviezen: 056 23 99 70
Wespen: 056 22 44 44

ZIEKENHUIZEN

•

•

•

APOTHEEK
Wachtdienst apothekers, 0903 99 000,
geowacht.be of INFO Kuurne
De wachtdienst vangt aan om 22 uur ’s avonds
tot 9 uur ’s morgens.
•

•

Ziekenhuis AZ Groeninge
Adres: Pres. Kennedylaan 4 8500 Kortrijk
Tel: 056 63 63 63
Spoed 056 63 61 12

Sint-Jozefskliniek Izegem
Ommegangstraat 7 8870 Izegem
Tel: 051 33 41 11
Spoed 051 33 40 31

Baekelandt F. / Cappon S./Degroote M.
(Koning Albertstraat 64)
056 72 37 10
Dekoster L. / Delaere J./Coture A.
(Watertorenstraat 40)
056 37 27 54
Devos Mia
(Brugsesteenweg 303)
056 71 27 22
Dewaele Kristien
(Koning Boudewijnstraat 75)
056 71 60 56
Goethals Geert
(Veldm. Montgomerystraat 21)
056 70 57 12
Nuytten Gilbert
(Koning Boudewijnstraat 170)
056 71 78 65
Soenen Philip
(Leiestraat 96)
056 72 88 18
Veldeman Geert
(Koning Boudewijnstraat 75)
056 71 60 56
Wildemauwe Joke
(Elfde-julilaan 39)
056 35 66 39

KUURNE IN NOOD

Als je in nood bent, bel je naar het noodnummer 112 voor dringende hulp van brandweer
en/of een medisch team of naar 101 voor dringende politiehulp. Je geeft de nodige informatie aan een operator of calltaker in een
noodcentrale. Op basis daarvan bepalen zij
welke soort hulp je nodig hebt en sturen zij een
medisch team, de brandweer en/of de politie om
je te komen helpen.

•

•

•

Apotheek Accou
(Kon. Elisabethstraat 1)
056 71 13 56
An Verplaetse
(Gen.Eisenhowerstraat 63)
056 71 19 33
De Cuypere Christine
(Brugsesteenweg 96)
056 35 30 07
Multipharma
(Kerkstraat 80)
056 71 95 70
Seurinck Piet
(Brugsesteenweg 305)
056 71 33 09
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TANDARTS
Wachtdienst tandartsen, 056 22 06 25
De wachtdienst vangt aan, telkens op zaterdag
vanaf 10 uur tot zondagavond 18 uur. Via dit
centraal telefoonnummer wordt u doorgeschakeld naar de tandarts met wachtdienst.
•

•

•

Mortier P.
(Boomgaardstraat 2/02)
056 35 47 49
Tandartsenpraktijk Vandecandelaere
(Vlaskouter 2)
056 70 22 38
Verstraete C.
(Boomgaardstraat 86/02)
056 35 69 40

EANDIS
•
•
•

Defecte straatverlichting, 0800 63 535
Elektriciteits- en gaspanne, 078 35 35 00
Gasreuk, 0800 65 065

KUURNE IN NOOD

WATER
•

Vlaamse Maatschappij voor water voorziening (Kortrijk), 056 23 17 11

NOODNUMMERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aidstelefoon, 078 15 15 15
Anonieme Alcoholisten West-Vlaanderen,
03 239 14 15
Antigifcentrum, 070 245 245
Brandweer dringende hulp, 112
Brandweer niet dringende hulp, 056 22 44 44
Cardstop, 070 344 344
Child Focus, 116 000
Dringende medische hulpverlening, 112
Druglijn, 078 151 020
Kankerlijn, 0800 35 445
Politiehulp dringende oproepen, 101
Politiepost Kuurne, 056 36 58 60
SOS incest België, 02 646 60 73
Tele-onthaal, 106
Vlaams meldpunt ouderenmis(be)handeling,
078 151 570
Zelfmoordlijn, 1813

Dienstverlening van A tot Z
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DIENSTVERLENING VAN A TOT Z
Aankomstverklaring

Adreswijziging

Wanneer een vreemdeling (niet EU-burger) voor
een kort verblijf (maximum 90 dagen) als toerist
of voor familiebezoek naar België komt en in de
gemeente verblijft, heeft hij/zij een aankomstverklaring nodig.

Als je verhuist, moet je jouw nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst
Burgerzaken van jouw nieuwe stad of gemeente. Ook als je binnen dezelfde gemeente
verhuist, moet je dit aangeven.
Als er een minderjarige verhuist, gelden er specifieke regels wat de toestemming van de
ouder(s) betreft. Deze verschillen naargelang er
wel of geen uitspraak is over het hoederecht
van het kind.
Voorwaarden
Je kan de verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Aankondiging van evenementen langs de
openbare weg
Vaak worden voor de aankondiging van evenementen (fuif, circus, feest, ...) overal bordjes, affiches en wegwijzers geplaatst. Deze
aankondigingen mag je enkel plaatsen als je
daarvoor toelating van het College van Burgemeester en Schepenen hebt.
Voorwaarden
• Deze aankondigingsborden mogen niet geplaatst worden op vluchtheuvels of op rotondes.
• Ze mogen niet aan verkeersborden, verkeerslichten, wegwijzers, bomen of struiken vastgemaakt worden.
• Ze mogen in geen enkel geval de verkeersveiligheid in het gedrang brengen.
• Op de borden moet een verantwoordelijke
uitgever vermeld worden.
• De borden moeten na afloop van de manifestatie onmiddellijk worden verwijderd.
Vrijetijdsdienst

Aanvraag PIN en PUK voor de eID &
Kids-ID
Voor de aanvraag van een nieuwe PIN en PUK
kan je jou aanmelden op de website van de federale overheid met jouw rijksregisternummer.
De codes worden toegestuurd aan de dienst burgerzaken van jouw gemeente. Van zodra deze
beschikbaar zijn, zal je uitgenodigd worden om
je aan te melden met jouw identiteitskaart.
Dienst Burgerzaken

Administratieve hulp Sociaal Huis
Aan het Onthaal van het Sociaal Huis helpen we
je graag op administratief vlak:
• We leggen uit wat er in een brief staat.
• We controleren samen met jou of facturen
juist zijn.
• We helpen met het invullen van aanvraagformulieren van allerlei premies.
• We bellen voor jou een dienst op om meer
informatie te vragen (Vb. Pensioendienst).
• ...
Onthaal Sociaal Huis

Dienst Burgerzaken

Aquagym
Op woensdagavond gaat de aquagym door. Het
meeslepende ritme van de muziek moedigt je
aan je grenzen te verleggen. Oefeningen in het
water die zowel versoepelend, spierversterkend,
conditieopbouwend als ontspannend werken. Er
is geen lichamelijke conditie vereist.
Voorwaarden
Je hoeft niet vooraf in te schrijven. Je kan instappen op elk moment van het jaar. De minimumleeftijd is 16 jaar.
Sportdienst

Badminton voor volwassenen
Volwassenen en senioren kunnen op dinsdagnamiddag van 14 tot 16 uur recreatief komen badmintonnen. Het spelplezier staat steeds centraal.
De activiteit wordt georganiseerd voor personen
die 50+ zijn.
Sportdienst

Tegemoetkoming Hulp aan bejaarden
Wie ouder is dan 65 jaar heeft vaak extra kosten
om zichzelf te kunnen behelpen (vb. hulp om
eten te maken, vervoer, onderhoud woning). De
bejaarde kan onder bepaalde voorwaarden een
extra tussenkomst krijgen wegens vermindering
van de zelfredzaamheid.
Onthaal Sociaal Huis

Belgisch paspoort
Een Belgisch paspoort is een document om jouw
identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de
Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat.
Ook kinderen jonger dan twaalf jaar hebben
meestal een paspoort nodig. Met een paspoort
kan je naar alle landen ter wereld reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa.
Het Belgisch paspoort bevat ook biometrische
gegevens: naast de gegevens over jouw identi-
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Dienst Burgerzaken

teit en nationaliteit, jouw handtekening en
jouw foto bevat het ook jouw vingerafdrukken.
Het paspoort is:
• zeven jaar geldig voor volwassenen
• vijf jaar geldig voor minderjarigen.
Dienst Burgerzaken

Belgische nationaliteit
Een bewijs van nationaliteit is een document dat
officieel bevestigt dat je Belg bent. Dat bewijs
wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de
Belgische nationaliteit door de wet is vereist.
Dienst Burgerzaken

DIENSTVERLENING VAN A TOT Z

Bewijs van leven
Het bewijs van leven is een attest waarmee een
inwoner kan aantonen dat hij nog in leven is,
zonder dat hij zich persoonlijk bij een andere instantie moet aanmelden.
Voorwaarden
Betrokkene moet zich persoonlijk aanmelden bij
het loket van de dienst Burgerzaken. Indien je
een uittreksel nodig hebt van een ander persoon moet je het belang hiervan kunnen aantonen.
Dienst Burgerzaken

Bewijs van woonst
Dit is een getuigschrift waarbij de gemeente bevestigt dat iemand zijn hoofdverblijfplaats in de
gemeente heeft. Het getuigschrift vermeldt een
aantal persoonlijke gegevens zoals:
• naam en voornamen
• plaats en datum van geboorte
• adres
• burgerlijke staat
• nationaliteit
• de datum sinds wanneer je in de gemeente
woont
Dienst Burgerzaken

Bewonerskaart
Alle bewonersvergunningen dienen aangevraagd te worden via www.parko.be,
info@parko.be of in de parkeerwinkel in de Koning Albertstraat 17 in Kortrijk.

sante uitstap. Een begeleid bezoek aan een museum, stokerij of stad, een wandeling, een fietstocht… Uiteraard kun je ook steeds op eigen
houtje iets ondernemen.
Telt voor jou enkel het varen op zich, en een
goede ambiance aan boord? Reserveer dan snel
een ticket op één van onze nocturnes: eten,
drinken, live muziek.
Buiten het toeristisch seizoen (juli en augustus)
kun je ook steeds rechtstreeks contact opnemen
met de diverse rederijen voor het organiseren
van een boottocht.
De toeristische brochures zijn gratis te verkrijgen
bij de vrijetijdsdienst.
Vrijetijdsdienst

Bouw- en verkavelingsdossier
Van particuliere gebouwen waarvoor bij de
bouw of een verbouwing een bouwvergunning
moet worden aangevraagd, heeft de gemeente
bouwdossiers aangelegd. Een bouwdossier
bevat bijvoorbeeld een aanvraag tot bouwvergunning, bouwtekeningen en berekeningen of
de toekenning of afwijzing van een vergunning.
Omgevingsloket

Bovengemeentelijke premies bouwen,
verbouwen of renoveren
Je kan terecht bij het woonloket voor info of
hulp bij aanvragen van bovengemeentelijke premies, zoals de Vlaamse renovatiepremie. Voor
de verschillende premies is een infofiche en aanvraagformulier beschikbaar.
Woonloket

Brandpreventie in de woning
Om (woning)brand te voorkomen, verleent de
brandweer gratis advies over brandpreventie
aan particulieren en verenigingen.
De brandpreventieadviseur geeft je praktische
tips om via eenvoudige ingrepen jouw woning
brandveiliger te maken.
Opgepast, dit advies vervangt niet het
advies/verslag dat de brandweer verleent bij de
aanvraag van een bouw- of milieuvergunning of
dergelijke.
Brandpreventie Hulpverleningszone Fluvia

Boottochten op de Leie - brochure

Brochures

In de zomermaanden juli en augustus kun je
naar hartenlust meevaren tijdens onze zomerboottochten op de Leie, de Schelde en de kanalen. De rode draad in het verhaal is de Leie, die
de Franse en de Vlaamse Leiestreek verbindt.
Daarnaast kun je aan Vlaamse kant ook op ontdekking op de Schelde, het kanaal RoeselareLeie en het kanaal Bossuit-Kortrijk.
Tijdens het varen kun je steeds genieten van een
hapje of een drankje, en op de plaats van bestemming zorgen we ook nog voor een interes-

Volgende brochures worden ter beschikking gesteld:
• Ouderengids
• Ouderenverenigingen
• Gids omtrent overlijden
• Wegwijs in de thuiszorg
• Huis van het kind
• Kinderopvang
• …
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Onthaal Sociaal Huis +
dienstencentrum Ter Groenen Boomgaard

Budgetbegeleiding

Conformiteitsattest

Voor wie geen zicht meer heeft op zijn inkomsten en uitgaven, betalingsmoeilijkheden heeft
en advies wil om weer orde op zaken te brengen. Je beheert zelf je inkomsten, maar de
maatschappelijk werker van de sociale dienst
houdt toezicht op de uitgaven. Het uiteindelijke
doel is om na verloop van tijd opnieuw zelfstandig je budget te beheren.

Elke (huur)woning moet voldoen aan de normen uit de Vlaamse Wooncode zodat elke woning veilig en gezond is om in te wonen.
Voor woningen die voldoen aan de normen uit
de Vlaamse Wooncode kan een conformiteitsattest worden uitgereikt. Dit attest is 10 jaar geldig.
Woonloket

Sociale dienst

Het doel van budgetbeheer is zorgen dat de belangrijkste kosten betaald worden en je voldoende geld overhoudt om noodzakelijke
dingen te kopen. Ondertussen leer je jouw inkomsten en uitgaven beheren. De maatschappelijk werker beheert jouw inkomsten.
Sociale dienst

Budgetmeter
Via een budgetmeter betaal je vooraf voor je
gas en elektriciteit. Je kan enkel het opgeladen
bedrag verbruiken. Een budgetmeter wordt pas
geplaatst als je geen contract meer hebt bij een
gewone leverancier en je achterstallige facturen
hebt bij de netbeheerder (Eandis). Het is Eandis
die dan gratis een budgetmeter zal installeren
bij je thuis. Je kan je budgetmeterkaart opladen
in het Sociaal Huis of bij Eandis in Kortrijk.
Onthaal Sociaal Huis

Buurtwerk Spijker en Schardauw
Buurtwerk wil bewoners vanuit de buurt zoveel
mogelijk betrekken bij hun leefomgeving en
hen ondersteunen om die leefomgeving zelf te
organiseren. Op die manier worden grote en
kleinere problemen aangepakt. In Kuurne stuurt
het Sociaal Huis het buurtwerk aan.
Sociale dienst

Collectieve schuldenregeling
Collectieve schuldenregeling kan enkel aangevraagd worden als je kan bewijzen dat je grote
schulden hebt, die je zeer moeilijk of misschien
wel nooit zal kunnen afbetalen. Er moet een
verzoekschrift neergelegd worden bij de Arbeidsrechtbank. In dit verzoekschrift worden
alle schulden opgenomen, alsook alle inkomsten, tegoeden, roerende en onroerende goederen, enz...
Sociale dienst

OCMW Kuurne heeft een woning, een studio en
een appartement ter beschikking die bestemd
zijn voor mensen die zich in een noodsituatie
bevinden. Een noodsituatie kan bijvoorbeeld
zijn: een woningbrand, een onbewoonbaarverklaring, huishoudelijk geweld, een uithuiszetting,...
Een crisiswoning of doorgangswoning wordt
voor korte tijd verhuurd. Tijdens deze periode
moeten de huurders een andere woning zoeken. Het is steeds de OCMW-raad of de voorzitter bij dringende steun die beslist of een
doorgangswoning gebruikt kan worden.
Sociale dienst

Dementievriendelijke gemeente
Het Sociaal Huis en de Gemeente Kuurne engageerden zich om zich in te zetten voor deze
groep mensen. Het aantal mensen met dementie zal in Vlaanderen tegen 2020 aangroeien
met zo'n 30 procent. Tegen 2050 zal hun aantal
verdubbeld zijn. Deze prognose plaatst het beleid voor enorme uitdagingen. Van daaruit
groeide de idee om een werkgroep te vormen
met een integrale aanpak.
De leden van deze werkgroep hebben elk hun
expertise en knowhow om Kuurne "dementievriendelijker" te maken.
Schepen van Welzijn, referentieverpleegkundigen van de woonzorgcentra, expertisecentrum
dementie Sophia, huisartsen,... zijn maar enkele
van de mensen die deel uitmaken van deze
groep.
Dienst thuiszorg

Dienstencentrum
Ter Groenen Boomgaard
Je kan er alle dagen van de week terecht om andere mensen te ontmoeten, voor een gezellige
babbel, om een kaartje te leggen... Maar ook als
je met een concrete vraag of een netelig probleem zit, vind je bij ons een luisterend oor. Ben
je op zoek naar wat ontspanning of een bezigheid samen met leeftijdsgenoten, dan is dit een
greep uit ons aanbod:
• Warme maaltijden (elke werkdag)
• Internet-, TV- en leeshoek
• Handwerkclub
• Voetverzorging (medische pedicure)
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Crisisopvang
Budgetbeheer

•
•

Computerlessen
Voordrachten en infosessies (voorbeeld: over
gezonde voeding, over palliatieve zorgen…)
• Creatieve en thematische cursussen (voorbeeld: aperitiefhapjes maken, taalles…)
• Bewegingsactiviteiten (voorbeeld: tai chi,
yoga…)
• We hebben een petanqueveld ter beschikking
Vraag onze nieuwsbrief om het programma te
volgen
Elke werkdag open van 10.30 tot 16.00 uur.

DIENSTVERLENING VAN A TOT Z

Digitale infoborden
De digitale infoborden hebben tot doel informatie voor de bevolking over te brengen naast
de reeds bestaande kanalen. Elke passant kan
op een korte periode de beschikbare info lezen.
Activiteiten die worden georganiseerd kunnen
zodoende een breder publiek bereiken. Het gemeentebestuur biedt aan de gebruikers van de
culturele infrastructuur en organisatoren van
evenementen op het grondgebied van de gemeente Kuurne de mogelijkheid om hun activiteit gratis aan te kondigen op deze digitale
infoborden.
Vrijetijdsdienst

Drankvergunning
Een drankvergunning wordt aangevraagd voor
de (her)opening van een vaste of reizende
drankslijterij of voor het verstrekken van sterke
drank in een vaste drankslijterij.
Ondernemersloket

Echtscheidingsakte - uittreksel
Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis
van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door
de Griffie van dezelfde rechtbank. De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de
huwelijksplaats.
De betrokkene of een bijzondere gemachtigde
(advocaat, notaris...) kan zelf een afschrift van
de echtscheidingsakte aanvragen. Eventueel kan
je deze documenten ook aanvragen voor jouw
echtgeno(o)te (vorig huwelijk), grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.
Dienst Burgerzaken

Elektronische identiteitskaart (eID)
Een identiteitskaart is het bewijs van inschrijving
in het bevolkingsregister. Met jouw identiteitskaart kan je ook jouw nationaliteit en identiteit
bewijzen in het buitenland. Vanaf 15 jaar ben je
verplicht om jouw identiteitskaart altijd bij te
hebben.
Elke Belg krijgt automatisch een identiteitskaart
uitgereikt op de leeftijd van 12 jaar.
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De elektronische identiteitskaart (eID) is 10 jaar
geldig. De identiteitskaart voor jongeren van 12
jaar tot 18 jaar is 6 jaar geldig, de identiteitskaart voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig.
Dienst Burgerzaken

Elektronische vreemdelingenkaart verlenging aanvragen
De elektronische vreemdelingenkaart vervangt
de papieren verblijfsvergunning van zowel EUburgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook personen met een andere nationaliteit toegang tot
toepassingen van e-government en kunnen ook
zij documenten elektronisch ondertekenen.
Dienst Burgerzaken

Elektronische vreemdelingenkaart A aanvraag verlenging
Een A kaart is een bewijs van inschrijving in het
vreemdelingenregister, geldig voor een tijdelijk
verblijf. Om dat tijdelijk verblijf te verlengen,
moet er een aanvraag ingediend worden tussen
de 45ste en 30ste dag vóór het vervallen van de
huidige A kaart. Die aanvraag hangt vaak samen
met het binnenbrengen van documenten.
De aanvraag en de binnengebrachte documenten worden door de Dienst Andere Nationaliteiten opgestuurd naar de Dienst
Vreemdelingenzaken in Brussel. Zij nemen een
beslissing en sturen instructies naar de Dienst
Andere Nationaliteiten. Deze nodigt jou dan
persoonlijk uit op afspraak om je nieuwe kaart
aan te maken.
Dienst Burgerzaken

Erkenning van een kind
De erkenning van een kind is een verklaring
waarbij je duidelijk maakt dat er een band van
vaderschap, moederschap of mee-moederschap
bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind
te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten
ten opzichte van jouw kind als jouw partner.
Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de
partner van de moeder als vader.
Dienst Burgerzaken

Evenementenfiche
De begeleiding die de vorm kan aannemen van
een advies, een voorafgaandelijke veiligheidscontrole, politioneel toezicht... gebeurt steeds in
samenspraak met de verantwoordelijke(n) voor
de organisatie. Om het veiligheidsrisico op een
solide basis te kunnen inschatten, dient elke organisator van een publiek evenement dit voorafgaandelijk te melden bij de Vrijetijdsdienst ten
laatste 60 kalenderdagen voor het evenement.
Vrijetijdsdienst

Het is verboden, zowel op de openbare weg als
op private domeinen, binnenplaatsen en op alle
plaatsen die palen aan de openbare weg, om
het even welk vuurwerk af te steken.
In de nacht van 24 op 25 december en van 31
december op 1 januari, alsook op kerstdag en
nieuwjaarsdag, mag zonder voorafgaande
machtiging feestvuurwerk afgestoken worden.
Het gebruik van ontploffend feestvuurwerk en
het oplaten van wensballonnen is altijd verboden in Kuurne.
Omgevingsloket

Financiële hulp
Als je geen of een te laag inkomen hebt, kan je
een recht hebben op een basisinkomen dat het
leefloon heet. Je krijgt dit echter niet zomaar,
het OCMW verwacht hiervoor iets van jou terug.
Zo zal het OCMW je begeleiden naar een opleiding of, indien mogelijk, een job die bij je past.
Naast het toekennen van leefloon of gelijkaardige steun, kan je ook steun aanvragen als je al
een vorm van inkomen hebt maar het hiermee
niet redt. Na een grondig sociaal onderzoek zal
de OCMW-raad hierover een beslissing nemen.
Je moet je natuurlijk in een behartenswaardige
situatie bevinden waarbij het OCMW zal oordelen of je deze aanvullende steun effectief nodig
hebt en zonder die steun je menselijke waardigheid in het gedrang zou komen.
Sociale dienst

Fundels gaan mobiel!
Fundels staat voor ‘bundels vol fun'! Het concept bestaat uit prentenboeken, aangevuld met
een interactieve online variant, met als doel het
taalgevoel van jonge kinderen te stimuleren.
Het prentenboek zelf wordt gedigitaliseerd tot
een soort e-boek voor kinderen, vergezeld van
spelletjes, didactische hulpmiddelen en oefeningen. Via een RFID-sticker in het boek en een
RFID-lezer, aangesloten op de computer, kunnen
kinderen eenvoudig zelf aan de slag. Kinderen
kunnen Fundels verkennen in de bib tijdens de
digitale week. Vanaf dan kunnen ze de boekjes
ook ontlenen, samen met een RFID-lezer, die
toegang geeft tot de interactieve online versie.
Fundels bieden kinderen een rijke ervaring
waarbij lezen, spelen, boeken en het internet elkaar versterken.
Bibliotheek

Geboorteaangifte
Een geboorteaangifte is de registratie van de
geboorte bij de dienst burgerzaken van de geboorteplaats van jouw kind. Dit moet bij elke
geboorte gebeuren, ten laatste vijftien dagen
na de bevalling.
Dienst Burgerzaken

Geboorteakte - uittreksel
De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de
geboorteplaats. In een geboorteakte vind je alle
gegevens over de geboorte van een persoon.
Een uittreksel van een geboorteakte is een verkorte versie van de aktetekst die enkel de
hoogstnoodzakelijke gegevens bevat zoals
naam, voornamen, plaats en datum van geboorte.
Dienst Burgerzaken

Geluid- en lichtmaterialen
De gemeentelijke jeugdraad van Kuurne stelt
audiovisueel materiaal ter beschikking voor ontlening.
Vrijetijdsdienst

Gemachtigd opzichter
Veilig naar school … dankzij de gemachtigd opzichters !
Je kent ze wellicht, de gemachtigd opzichters.
Op 9 plaatsen in onze gemeente helpen ze de
kinderen bij het oversteken van drukke of gevaarlijke plaatsen.
Verkeersonveiligheid in de schoolomgeving en
op de schoolroutes weerhoudt heel wat ouders
ervan om hun kinderen zelfstandig naar school
te sturen. De kinderen zelf met de wagen brengen, lijkt veiliger. Het gevolg hiervan is dat
steeds meer kinderen met de wagen worden gebracht. Hierdoor neemt het autoverkeer in de
schoolomgeving enorm toe en dat zorgt voor
onveilige situaties.
De gemachtigd opzichters spelen een belangrijke
rol. Door ze in te zetten, krijgen de ouders de mogelijkheid om hun kinderen toch op een veilige
manier te voet of per fiets naar school te laten
gaan. Een ploeg vrijwilligers zorgt dagelijks dat
jouw kinderen veilig naar school kunnen.
Omgevingsloket

Gemeentelijk feestmateriaal
Het gemeentebestuur stelt feestmateriaal ter
beschikking van het socioculturele verenigingsleven voor hun activiteiten die plaatsvinden op
het grondgebied van de gemeente Kuurne.
Vrijetijdsdienst
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Feestvuurwerk algemene politieverordening
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Gemeentelijke culturele infrastructuur
De gemeente Kuurne stelt heel wat culturele gebouwen ter beschikking voor allerhande activiteiten. Belangrijke voorwaarde: de activiteiten
moeten steeds voor het brede publiek toegankelijk zijn.
Je kan één van de volgende gebouwen huren:
• KUBOX: de grote zaal, de verkleinde grote
zaal (iets meer dan de helft) en de foyer
(kleine zaal)
• Sint Pieterszaal: de feestzaal (benedenverdieping) en de vergaderzaal (bovenverdieping)
• Hoeve Vandewalle: Hoeveschuur, Stallingen,
Wagenhuis, Woonhuis, (repetitieruimte) en
Vertelzolder
• Oud gemeentehuis: tentoonstellingsruimte
(benedenverdieping) en de vergaderzaal 2
(eerste verdieping)
• Natuureducatief Centrum 't Slot in de
Groene Long, Oudstrijderslaan
• Buurthuis De Krekel in de Steenovenstraat
• Jeugdcentrum Sint Michiel: de Centrale
Ruimte, Lokaal 21 en keuken
• Jeugdheem Sint Pieter: Wit Heem
• Buurthuis 't Senter: Sint-Katrienplein 14
(Contactadres: buurthuis.tsenter@gmail.com)
Vrijetijdsdienst

Gemeentelijke renovatiepremie
De gemeentelijke renovatiepremie beoogt het
verbeteren van woningen van eigenaar-verhuurders en eigenaar-bewoners. Het accent ligt op
basiscomfort, veiligheid en energiezuinigheid.
De voorwaarden en categorieën van werken
zijn verschillend voor eigenaar-bewoners en
eigenaar-verhuurders.
Woonloket

Glasbollen
In de gemeente Kuurne staan verschillende glasbollen opgesteld. Het glasafval kan je daarin deponeren. Er zijn twee afzonderlijke fracties: wit
glas en gekleurd glas.
Omgevingsloket

Grafconcessies en concessies voor
columbaria
Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie
aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria mogelijk.
Een concessie kan dienen voor:
• de aanvrager
• zijn echtgenoot
• zijn bloed- of aanverwanten
• en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.
Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat
ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de
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overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag
ook worden ingediend ten behoeve van een
derde en van diens familie.
In Kuurne kan men een concessie van 30 of 50
jaar aanvragen.
Dienst Burgerzaken

Greppels, voetpaden en
voetpadaanpassingen
Beschadiging van het voetpad of wegdek wordt
door de dienst publieke ruimte afdeling Wegen
en Water hersteld.
Je kan het voetpad en/of boordstenen ook opnieuw
laten aanleggen of aanpassen tegen betaling.
Omgevingsloket

Groendak - aanvraag premie
Een groendak of een daktuin is zoals de naam al
laat vermoeden een dak waarop vegetatie
groeit (vetplanten, mos-, gras- en/of kruidendak). Het betreft een daksysteem waarbij minstens een drainagelaag en een vegetatielaag
aanwezig zijn. Indien het dak hellend is, is een
drainagelaag niet noodzakelijk.
Een groendak weerhoudt het regenwater, beter
bestand tegen hitte en geluid en het heeft tevens een veel langere levensduur dan asfalt. Je
kan hiervoor een premie aanvragen bij het omgevingsloket.
Omgevingsloket

Grof vuil - ophaling
Alle grove afval, uit de huishouding of van de
normale werking van het huisgezin dat niet in de
gewone vuilniszakken kan, op voorwaarde dat
het qua volume en gewicht door 2 personen kan
behandeld en opgeladen worden. Dit wil zeggen:
matrassen, tapijten, meubelen, fietsen,…
Breng ze naar het recyclagepark in de Lt. Gen.
Gérardstraat of contacteer IMOG en maak een
afspraak voor ophaling aan huis. Zij halen tegen
betaling grof vuil op elke eerste dinsdag van de
maand.
IMOG

Hakselmachine - aanvraag subsidie
Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan
het College van Burgemeester en Schepenen
een subsidie verlenen voor de aankoop van een
hakselmachine voor snoeihout.
Omgevingsloket

Huisvuilophalingen
Restafval, PMD en papier en karton zijn deelverzamelingen van huisvuil.
PMD staat voor Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons. Je depo-

Omgevingsloket

Huiszwaluw - aanvraag subsidie
Het gaat niet echt goed met de huiszwaluw. Een
dikke twintig jaar geleden doken deze kwieke vogeltjes nog talrijk dartel naar beneden in hun gekende, onvoorspelbare vliegstijl. Vandaag zijn ze
af en toe nog eens op te merken in onze gemeente.
Het gemeentebestuur wil iets aan deze scheve situatie doen en heeft in 2008 ‘een plan voor het
behoud van de huiszwaluw in het centrum van
Kuurne’ goedgekeurd op advies van de milieuraad. Het plan trad in werking samen met het ‘gemeentelijk subsidiereglement voor
instandhouding van bewoonde nesten voor Huiszwaluwen’.
Omgevingsloket

Huiswerkbegeleiding
Huiswerkbegeleiding is een samenwerking tussen het Sociaal Huis, de schepen van onderwijs
en de Kuurnse lagere scholen. In 5 scholen gaat
1 keer per week een vrijwilliger langs die kinderen begeleidt bij het maken van hun huistaak.
De scholen leiden de kinderen uit het lagere onderwijs toe. Het Sociaal Huis zorgt voor de omkadering van de vrijwilligers (werving,
verzekering,...).
Sociale dienst

Huuraangelegenheden - info en
bemiddeling
Het huren en verhuren van woningen is geregeld door de huurwetgeving. Zowel huurders als
verhuurders kunnen terecht in het Woonloket
voor vragen omtrent deze huurwetgeving. Dit
kan gaan over de inhoud van een huurcontract,
het correct opzeggen van een huurcontract, indexering van de huurprijs, huurwoningen die
van eigenaar veranderen, geschillen tussen
huurder(s) en verhuurder(s),…
Woonloket

Huwelijksakte - uittreksel
Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het
huwelijk van een persoon. De huwelijksakte
wordt bewaard in de gemeente waar je in het
huwelijk treedt.
Een uittreksel of afschrift van de huwelijksakte
wordt aangevraagd door een van de huwelijkspartners zelf of door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...). Eventueel kan je
deze documenten ook aanvragen voor jouw
grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.
Dienst Burgerzaken

Inname openbaar domein
Iedereen die een deel van de openbare weg (rijbaan, fietspad, voetpad) wenst te gebruiken
voor verhuis of verbouwing, heeft hiervoor een
toelating nodig.
Wens je een stelling te plaatsen, een container
voor bv. bouwafval op de openbare weg, een
pallet met bouwmaterialen op het voetpad, ...
dan moet je een vergunning voor 'Inname openbaar domein' aanvragen.
Omgevingsloket

Inkomensgarantie ouderen (IGO)
Wie over een laag of over geen pensioen beschikt, kan een inkomensgarantie voor ouderen
(IGO) aanvragen. De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een opleg die de Rijksdienst voor
Pensioenen (RVP) toekent. Vooraleer je een IGO
kan krijgen, worden eerst alle andere inkomens
onderzocht. Er zijn ook voorwaarden in verband
met leeftijd, nationaliteit en woonplaats.
Onthaal Sociaal Huis

Inkomensvervangende - en
integratietegemoetkoming
•

•

Inkomensvervangende tegemoetkoming
Mensen met een beperking kunnen niet altijd een voldoende inkomen verwerven. Zij
hebben recht op een minimuminkomen. Het
bedrag hangt af van de gezinssituatie.
Integratietegemoetkoming
Mensen met een beperking hebben soms
extra kosten om zichzelf te kunnen behelpen. Daar krijgen ze extra financiële hulp
voor. Hoe moeilijker de persoon met een beperking het heeft om zichzelf te behelpen,
hoe meer financiële hulp hij of zij krijgt.
Onthaal Sociaal Huis

Huwelijksaangifte

Jubileum - viering

De huwelijksaangifte is een registratie bij de
burgerlijke stand van het voornemen om te
trouwen. De aangifte kan gebeuren ten laatste
2 maanden voor de geplande huwelijksdatum
tenzij anders overeengekomen.

Het vieren van een gouden (50 jaar gehuwd),
een diamanten (60 jaar gehuwd), een briljanten
(65 jaar gehuwd) of een platina (70 jaar gehuwd) jubileum wordt nog feestelijker als dit
gepaard gaat met een officiële ontvangst op het
gemeentehuis, of er komt een delegatie van het
gemeentebestuur ten huize.

Dienst Burgerzaken
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neert het in de blauwe PMD-zak of brengt het
naar het recyclagepark.
Bundel het papier en karton netjes samen en zet
het de avond voordien buiten. Je kan er ook
mee terecht op het recyclagepark.
PMD, Papier en karton wordt tweewekelijks aan
de deur opgehaald. Huisvuil wordt wekelijks opgehaald.

Ook 100- en meerjarige, kloosterjubileum (50,
60 en 65 jaar) en priesterjubileum (50, 60 en 65
jaar) worden gevierd.
Vrijetijdsdienst

DIENSTVERLENING VAN A TOT Z

Juridisch advies
In het Sociaal Huis kan je terecht bij de dienst
rechtshulp voor tal van vragen : echtscheidingsgeschillen, onderhoudsgeld, huurproblemen, erfenisrecht, beslag op loon,...
Een jurist geeft je gratis informatie en advies en
verwijst indien nodig door naar gespecialiseerde
diensten(advocaat, notaris, vakbond, ...)
Het gaat om een eerste advies en bijstand. De
jurist zal je zaak niet verder opvolgen of afhandelen. De bedoeling is dat je een eerste idee
krijgt van je rechten en plichten over alle mogelijke juridische materies. Elke inwoner van
Kuurne en cliënten van het OCMW kunnen elke
3e dinsdag van de maand terecht in het Sociaal
Huis tussen 9.30 u en 11.00 u.
Dienst rechtshulp

KADANZ (Kuurne Aandacht Aanvullend
Netwerk Zorg)
KADANZ is een initiatief van het Sociaal Huis
Kuurne in samenwerking met de ouderenraad.
KADANZ biedt steun aan ouderen en personen
met een zorgvraag, zodat ze met voldoende
kwaliteit thuis kunnen blijven wonen. Deze
steun omvat volgende activiteiten:
• hulp in en om het huis
• bezoekje brengen
• hulp bij administratie
• klein vervoer binnen de gemeentegrenzen
• boodschappen
• verjaardagsbezoeken
• telefoonster
Dienst ouderen

Kinderopvang
Ben je op zoek naar kinderopvang voor je baby?
Wil je weten waar vrije plaatsen zijn? Welke
openingsuren heeft een opvang en wat is het
adres? Wat is de kostprijs?
Al de antwoorden vind je terug op deze website:
www.meldpuntkinderopvang.be/meldpunt/kuurne
Onthaal Sociaal Huis

Klachtenformulier
Als je ontevreden bent over de dienstverlening,
de wijze waarop je bent behandeld, de termijn
waarbinnen iets werd afgeleverd, of iets dat niet
uitgevoerd is, dan kan je daarover een klacht indienen bij het gemeentebestuur of Sociaal Huis.
Secretariaat
Sociaal Huis
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KomPAS
In het thema van een komPAS raakt het jonge
volkje wegwijs in alle activiteiten die in hun vrije
tijd georganiseerd worden (sport, jeugd, cultuur
en bib).
Zowel de kleuters als de kinderen van de lagere
school krijgen deze pas en kunnen een stempel
verzamelen als ze aan een activiteit deelnemen.
2 stempels levert al een gratis zwembeurt op en
met 3 stempels voor de kleuters en 6 voor de lagere school kinderen valt er een cadeautje te
verdienen. Wat reken- en telwerk levert ongetwijfeld een fijne combinatie op.
De vrijetijdspassen worden verdeeld via de scholen. Wie niet in Kuurne school loopt, kan uiteraard ook deelnemen en een pas ophalen in de
bib, de sportdienst of de vrijetijdsdienst.
Sportdienst
Vrijetijdsdienst

Kukadobon
Kukadobon, de Kuurnse geschenkcheque.
De ideale oplossing voor een geschenk onder familie, vrienden en kennissen. Een initiatief van
de gemeente Kuurne in samenwerking met de
Gemeentelijke Handelscommissie.
De bonnen worden uitgeschreven in coupures
van 5, 10 of 20 euro of een combinatie ervan.
Onthaal
Vrijetijdsdienst
Bib

Kuurnse Zwemvereniging - Zwemschool
De zwemclub is bedoeld voor kinderen die al kunnen zwemmen en zich er ook willen in verdiepen.
Tijdens variërende trainingen leren ze hun techniek te verbeteren en zo sneller zwemmen.
De Kuurnse Zwemvereniging wordt in 4 groepen
opgesplitst, zodat iedere zwemmer op zijn eigen
tempo kan leren en groeien in het zwemmen.
Sportdienst

Kwaliteitslabel voor private
huurwoningen
Een erkenning voor energiezuinige en kwalitatieve private huurwoningen. Dit voor alle eigenaars van een private huurwoning op
grondgebied Kuurne.
Woonloket

Laatste wilsbeschikking
Iedereen kan tijdens zijn leven een vrijwillige
schriftelijke bekendmaking van zijn laatste wilsbeschikking over de wijze van lijkbezorging (begraving of crematie) en uitvaartplechtigheid
richten tot de ambtenaar van de burgerlijke
stand van zijn gemeente.
Personen onder de 16 jaar worden vertegenwoordigd.

Dienst Burgerzaken

Logo Gemeente Kuurne - gebruik
Het logo is de exclusieve eigendom van de Gemeente Kuurne.
Het gebruik mag geen verband houden met
doelen, activiteiten of evenementen die onverenigbaar zijn met de Gemeente Kuurne. Het gebruik mag ook geen verband houden met
commerciële doeleinden.
De gebruiker verbindt zich ertoe de visuele afbeelding van het logo te respecteren. Wijzigingen zijn niet toegestaan, tenzij het College van
Burgemeester en Schepenen uitdrukkelijk toestemming verleent. De gebruiker mag het logo
niet combineren met een handelsmerk, dienstmerk, symbool, ontwerpnaam of handelsnaam.
Informatiedienst

Logo Sociaal Huis - gebruik
Het logo is de exclusieve eigendom van het Sociaal Huis Kuurne.
Het gebruik mag geen verband houden met
doelen, activiteiten of evenementen die onverenigbaar zijn met het Sociaal Huis Kuurne. Het
gebruik mag ook geen verband houden met
commerciële doeleinden.
De gebruiker verbindt zich ertoe de visuele afbeelding van het logo te respecteren. Wijzigingen zijn niet toegestaan, tenzij het Sociaal Huis
uitdrukkelijk toestemming verleent. De gebruiker mag het logo niet combineren met een handelsmerk, dienstmerk, symbool, ontwerpnaam
of handelsnaam.
Communicatie Sociaal Huis

Logopedietoelage
De gemeente Kuurne geeft een toelage aan gezinnen voor de kosten van logopedie.
Medische voorwaarden: een attest van de behandelende logopedist waaruit blijkt dat de persoon logopedie volgt.
Verblijfsvoorwaarden: de aanvrager moet op 1
januari van het betreffende jaar in Kuurne gedomicilieerd zijn.

Lokaal opvanginitiatief
Een LOI is een vorm van opvang voor asielzoekers, georganiseerd door het OCMW en gesubsidieerd door de federale overheid (Fedasil). Deze
vorm van opvang ontstond in 1999 toen de minister besliste dat asielzoekers niet langer financiële steun konden krijgen, maar materiële
steun. Geen geld dus, maar tijdelijke opvang.
Sociale dienst

Maaltijden aan huis
Als je om tijdelijke of permanente redenen zelf
geen volwaardige maaltijd kan klaarmaken of je
niet kan verplaatsen naar een restaurant, kan je
een bereide maaltijd aan huis bestellen in het
Sociaal Huis. Indien nodig kan de maaltijd afgestemd worden op jouw behoeften op vlak van
bereiding vb. zoutarm, diabetes, maag-en darmbesparend, gemixt,…
Dienst thuiszorg

Mantelzorg
Het Lokaal Steunpunt Thuiszorg organiseert om
de vier maand een bijeenkomst voor thuisverzorgers. Via deze bijeenkomsten willen wij de
mantelzorgers laten kennis maken met elkaar
en met thuiszorgdiensten en voorzieningen.
Dienst thuiszorg

Meldingskaart
Wil je iets melden?
Een losliggende tegel op het voetpad? Een omgewaaide boom in een groenzone? Een verstopte rioolkolk? Onze diensten proberen het
openbaar domein dagdagelijks in topconditie te
houden. Maar inwoners kunnen ons hier een
handje helpen door problemen op het openbaar
domein te melden. Via het meldpunt op onze
site kan je de locatie van het probleem op kaart
aangeven en eventueel een foto uploaden. De
gemeente probeert zo snel mogelijk een oplossing te bieden. Medewerkers kunnen ten allen
tijde de status van een vraag of melding opvolgen. Onze diensten brengen je op de hoogte als
het probleem is opgelost.
www.kuurne.be/melding
Wil je iets vragen?
Hoe vraag ik een studietoelage aan? Kan ik een
tuinafvalbak huren? Wanneer zijn de zitdagen
van de belastingen? Wat is het aanbod aan
sportactiviteiten voor senioren? Kan ik de Kubox
afhuren voor een benefiet? Stel jouw vraag via
onze website en onze diensten beantwoorden
ze zo spoedig mogelijk. Maar uiteraard kun je
jouw ei ook telefonisch kwijt of breng een bezoekje aan onze diensten tijdens de openingsuren.
www.kuurne.be/vraag

Onthaal Sociaal Huis
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In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven:
• of je kiest voor een traditionele begrafenis of
een crematie
• volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
• in welke gemeente jouw laatste rustplaats
zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
• in welk land jouw laatste rustplaats zal zijn
• en of je een uitvaartcontract hebt.
Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de
overledene een laatste wilsbeschikking heeft
laten registreren. Als dat het geval is, gaat de
gemeente na of de nabestaanden de wens van
de overledene respecteren.

Militiegetuigschrift
Dit is een attest dat bewijst dat je jouw legerplicht hebt voldaan. Hoewel de dienstplicht sedert 1994 is afgeschaft, kan je nog
militiegetuigschriften in verband met vroegere
militaire verplichtingen en de militaire toestand
(onbepaald verlof, definitief verlof ...) aanvragen.
Het militiegetuigschrift kan uitgereikt worden
aan mannen die geboren zijn voor 1 januari
1976. Ben je geboren na 1 januari 1976 dan kan
je een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat je
niet onderworpen was aan de legerdienst.
Dienst Burgerzaken
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Moni worden - speelpleinwerking
Vanaf 16 jaar kan je als moni inschrijven voor
onze speelpleinwerking in de schoolvakanties.
Ben je nog geen 16? Als 15-jarige mag je je ook
aanmelden. Wanneer er moni’s tekort zijn, kan
jij bijspringen.
Vrijetijdsdienst

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning verenigt en vervangt
de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.
Er kunnen vanaf 1 januari 2018 geen milieuvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen meer aangevraagd worden, maar beide
vergunningen worden geïntegreerd in één
nieuwe procedure, namelijk die van de omgevingsvergunning.
Omgevingsloket

Ontwikkelingssamenwerking Noord-Zuid
Het bestuur wil zich niet alleen inzetten voor de
zwakkeren in onze gemeente, maar ook voor
mensen elders in de wereld. De problemen die
we hier kennen zijn niet meer los te zien van de
problemen elders in de wereld: armoede, vluchtelingenproblematiek, migratiestromen, ..
We moeten ook lokaal actie ondernemen om op
wereldvlak zaken te kunnen veranderen.
Het gemeentelijk beleid rond Wereldburgerschap en Noordzuid-verhoudingen werkt hiervoor nauw samen met andere partners : de Drie
Wijzen, Kuurnse verenigingen, de Provincie, andere gemeenten,…
De welzijnsdienst zet je op weg om je gemeentelijke subsidieaanvraag in te dienen of om een
project in het Zuiden vorm te geven. Ze wijzen
je op eventuele andere subsidiemogelijkheden
of kansen op samenwerking bij het opzetten
van een activiteit gerelateerd aan Wereldburgerschap.
Onthaal Sociaal Huis

Openbare verlichting - gedeeltelijk doven
Op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagnacht zijn de straatlampen uit tussen 23.30
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en 4.30 uur. Er wordt enkel in de woonwijken
gedoofd, de verbindingswegen worden net
zoals de toegangswegen naar de woonwijken
niet gedoofd.
Omgevingsloket

Openbare verlichting - verplaatsen
verlichtingspunt
Wanneer je bouwt of verbouwt kan een openbaar verlichtingspunt plots de doorgang versperren naar een oprit of voordeur. Voor het
verplaatsen van dit verlichtingspunt kan je terecht bij het gemeentebestuur.
Omgevingsloket

Opleiding computer, tablet,
smartphones,…
Heel regelmatig worden er computercursussen
georganiseerd voor 55-plussers. Informatie hierover vind je in onze nieuwsbrieven, website,
INFO Kuurne, …
Dienst ouderen

Opleiding reanimeren en defibrilleren
De Gemeente Kuurne en Sociaal Huis Kuurne organiseren jaarlijks 5 opleidingen reanimeren en
defibrilleren. Deze opleidingen worden georganiseerd in samenwerking met de Brandweer en
het Rode Kruis van Kuurne.
Je leert hoe je iemand helpt met een hartstilstand door in de eerste plaats te leren reanimeren en in de tweede plaats leer je werken met
een AED-toestel (Automatische Externe Defibrillator). Dit is een draagbaar toestel waarmee je
een elektrische schok kan geven aan iemand die
een hartstilstand krijgt.
Onthaal Sociaal Huis

Orgaandonatie - wilsbeschikking
Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel
patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de
laatste mogelijke behandeling.
Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen jouw organen gebruikt worden om levens
te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al
over nadenkt en je registreert als donor.
Dienst Burgerzaken

Overlijdensakte - Uittreksel
Je kan een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij het gemeentebestuur
waar de akte van overlijden is ingeschreven.
De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente in kwestie stuurt de akte daarna door
naar de gemeente waar de overledene woonde.
Dienst Burgerzaken

De Gemeente Kuurne geeft een premie aan palliatieve thuispatiënten als tussenkomst in de geneeskundige verzorging, verzorgingsmiddelen
en hulpmiddelen.
Onthaal Sociaal Huis

Parkeerkaart voor personen met
een handicap
Met een parkeerkaart voor personen met een
handicap kan je parkeren op voorbehouden
plaatsen. Dat kan zowel als chauffeur of als passagier. Zowel volwassenen als kinderen kunnen
recht hebben op een parkeerkaart.
Onthaal Sociaal Huis

Parkeerplaats voor personen met
een handicap
Je kan bij de gemeente een parkeerplaats voor
andersvaliden aanvragen in de buurt van jouw
woning. De parkeerplaats kan nooit privatief
gebruikt worden. De parkeerplaats is open voor
alle houders van een specifieke parkeerkaart.
Omgevingsloket

Pensioen
Wanneer je op de wettelijke pensioenleeftijd
van 65 jaar met pensioen gaat, moet je geen
pensioenaanvraag indienen. De Rijksdienst voor
Pensioenen doet automatisch al het nodige om
je pensioen te berekenen en tijdig te betalen.
Als je vóór je 65ste met pensioen wilt gaan, kan
je je aanvraag ten vroegste 1 jaar en ten laatste
1 maand vóór de ingangsdatum die je in gedachten had, indienen aan het onthaal van het
Sociaal Huis. Je moet wel voldoen aan bepaalde
voorwaarden inzake leeftijd en loopbaan.
Personen die ooit in het buitenland hebben gewerkt en hierdoor recht hebben op een buitenlandse pensioenuitkering, moeten regelmatig
een document invullen als bewijs dat men nog
in leven is. Dit geldt ook voor de overlevende
echtgenoot/echtgenote. Bij ontvangst van het
formulier kom je langs in het Sociaal Huis.
Onthaal Sociaal Huis

Persoonlijk dossier bij het rijksregister toegang
Mijn dossier is een online toepassing die toegang geeft tot jouw dossier in het Rijksregister.
Via de toepassing Mijn Dossier kan je:
• jouw gegevens in het Rijksregister checken
• zien wie jouw gegevens de laatste 6 maanden geraadpleegd heeft
• bepaalde attesten raadplegen, downloaden
of afdrukken
Deze documenten hebben dezelfde wettelijke
waarde als het document dat je bij de dienst
burgerzaken kan afhalen. Mijn Dossier maakt
het dus mogelijk om deze van thuis uit aan te
vragen. Je hoeft je dan niet langer naar het ge-

meentehuis te verplaatsen. Het document is ook
geldig in het buitenland en hoeft niet gelegaliseerd te worden. Volgende attesten zijn beschikbaar:
• Attest van inschrijving
• Attest van gezinssamenstelling
• Attest van leven
• Attest van nationaliteit
• Attest van woonst
www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier

Petanque - infrastructuur
Op het sportpark zijn 3 petanquevelden beschikbaar. Deze zijn vrij te gebruiken. Je hoeft niet
vooraf te reserveren. Je dient in het bezit te zijn
van jouw eigen materiaal. De sportdienst stelt
dit niet ter beschikking.
Sportdienst

Poetshulp
Je krijgt thuis poetshulp wekelijks of om de 14
dagen, gedurende 4 uur. Betaling gebeurt met
dienstencheques.
Dienst thuiszorg

Polio-vaccinatie
In België is de polio-vaccinatie (kinderverlamming) de enige verplichte vaccinatie voor kinderen. Elk kind moet vier vaccinaties krijgen voor
de leeftijd van 18 maanden, tenzij er neven- of
tegenwerkingen zijn. Het bewijs hiervan moet
binnen gebracht worden in het Sociaal Huis.
Onthaal Sociaal Huis

Pré-en postnatale consultaties
In het Sociaal Huis kan je terecht voor een gratis
supplementaire consultatie bij een docente en
een derdejaars studente vroedkunde van de katholieke hogeschool VIVES. Bij zwangere vrouwen gebeurt er een uitwendig verloskundig
onderzoek. De bloeddruk wordt gecontroleerd
en de hoogte van de baarmoeder wordt gemeten. Daarnaast worden de harttoontjes van de
baby beluisterd. Volg een babymassage na de
bevalling. Dit is een uitstekende manier om een
goed contact op te bouwen met je baby.
De vroedvrouw geeft ook tips over voeding,
darmkrampjes, verzorging van de baby en nog
veel meer.
Onthaal Sociaal Huis

Recyclagepark
Het recyclagepark is opgedeeld in 2 delen, betalen en niet-betalend. De aanvoer is enkel toegelaten door personenwagens, tweewielers of te
voet.

Referentieadres
Postadres voor personen zonder vaste verblijfplaats. Het referentieadres kan enkel toegekend
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Palliatieve toelage

worden voor een woonplaats op het grondgebied van de gemeente.
Dit is het geval voor personen die geen eigen
vast adres hebben zoals schippers, kermisreizigers en militairen. Of personen die naar het
buitenland vertrekken voor studie- of zakenreizen en voor maximum 1 jaar. Personen die,
doordat ze geen of niet langer een verblijfplaats
hebben, beroep doen op de diensten van het
OCMW, komen in aanmerking voor inschrijving
op het adres van het OCMW.
Dienst Burgerzaken
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Reistoelating voor minderjarigen
Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop je als
ouder toelating geeft aan jouw minderjarig kind
om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het
minderjarig kind alleen reist, of reist in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s).
Wanneer het kind reist met één ouder, staat het
de ouders vrij om het akkoord van de andere
ouder op papier te zetten.
Dienst Burgerzaken

Samenstelling van het gezin
Een samenstelling van het gezin of een attest
gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die
deel uitmaken van eenzelfde gezin.
Je kan het document enkel aanvragen voor je
eigen gezin.
Dienst Burgerzaken

Schoolfietsroutekaart
In samenwerking met het Provinciebestuur, Spes
Nostra en de politie heeft het gemeentebestuur
een schoolfietsroutekaart opgemaakt voor de
eerste graad van het secundair onderwijs. Deze
schoolfietsroutekaart wijst de leerlingen de weg
naar school. Deze kaart is opgemaakt na analyse
van de enquêtes en de fietsongevallen.
Een schoolfietsroutekaart moet de leerlingen
helpen om veilig van en naar school te fietsen.
Met dit initiatief wil het provincie- en gemeentebestuur nog meer leerlingen en ouders overtuigen om de verplaatsing van en naar school
met de fiets te maken.
www.schoolfietsroutekaart.be

SMS-dienst
Renovatiebegeleiding
Renovatiebegeleiding biedt je ondersteuning bij
het uitvoeren van renovatiewerken zodat een
woning conform en energiezuiniger wordt. De
begeleiding omvat een kwaliteitsonderzoek en
eventueel energiescan in de woning. Je wordt
ondersteund bij het opvragen van offertes en
het uitvoeren van de nodige werken. De begeleiding wordt uitgevoerd door de renovatiebegeleiders van vzw De Poort, in nauwe
samenwerking met het Woonloket en het
OCMW van Kuurne.
Woonloket

Repetitieruimte huren
In het woonhuis in de Hoeve Vande Walle is 1
repetitieruimte ter beschikking voor actieve muziekbeoefening. De repetitieruimte beschikt
over drie opbergruimtes die apart afgesloten
kunnen worden.
Het gebruik van het woonhuis wordt toegestaan
voor actieve muziekbeoefening, met de nadruk
op oefenen en repeteren in groepsverband. De
repetitieruimte staat ter beschikking van
Kuurnse muziekgroepen. Minstens een derde
van de leden van de muziekgroep woont in
Kuurne.
Vrijetijdsdienst

Rijbewijs-Europees
Er zijn 3 types rijbewijzen, het Europees, internationaal en voorlopig rijbewijs. De aanvraag
gebeurt in de gemeente waar je woont.
Dienst Burgerzaken
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Gratis sms-dienst om burgers te informeren over
onze activiteiten en dienstverlening.
Onthaal Sociaal Huis

Sociaal telefoontarief
Het sociaal telefoontarief is een korting op de
telefoonrekening of op het GSM-abonnement.
Deze korting wordt toegekend door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).
Onthaal Sociaal Huis

Sociale Bouwmaatschappij
Eigen Gift Eigen Hulp vind je in de Luit.-Gen. Gérardstraat 6 (tel 056 73 81 11)
Woonloket

Specifieke gezondheidstoelage
De gemeente Kuurne geeft een toelage aan personen met specifieke gezondheidsproblemen.
Je kan een toelage krijgen wanneer je:
• aan incontinentie lijdt
• stomapatiënt bent
Onthaal Sociaal Huis

Speelkisten
Een speelkist is een grote houten kist gevuld
met allerlei buitenspeelmateriaal. Dit materiaal
mag je gratis gebruiken om mee te spelen. De
kisten staan gedurende het zomerverlof verspreid over verschillende locaties.
Vrijetijdsdienst

De speel-o-theek is een uitleendienst voor speelgoed, zoals de bib.
Elke woensdag kan je terecht in het buurthuis,
Schardauw 3 van 13 tot 16 uur en in Erf 7 van 16
tot 19 uur.
Onthaal Sociaal Huis

Speelpleintjes
Kuurne is verschillende (wijk)speelpleintjes rijk.
Overal kan vrij en naar hartelust gespeeld en geravot worden.
Vrijetijdsdienst

Speelpleinwerking
De speelpleinwerking in Kuurne is er tijdens de
paasvakantie en de zomervakantie voor kinderen van het 1e kleuter tot en met het 6e leerjaar.
Er wordt gewerkt in verschillende leeftijdsgroepen. Elke groep wordt begeleid door vrijwillige
monitoren.
Vrijetijdsdienst

Speelspeurtochten
Een uitgestippelde route boordevol zoekopdrachten en spelletjes. Onderweg passeer je
langs leuke kinderplekken en speelpleintjes.
Elke tocht is bedoeld voor jong en oud, ideaal
om er op een vrije dag even op uit te trekken.
Er zijn 2 verschillende speelspeurtochten van telkens ongeveer 2,5 kilometer. De stappers hebben een uur of twee nodig om te stappen en
alle opdrachten uit te voeren.
Speelspeurtocht 1 start aan het zwembad. Speelspeurtocht 2 start aan de kerk van Sint-Pieter.
Vrijetijdsdienst

Speelstraat
Een speelstraat kan ingericht worden tijdens
schoolvakanties, op woensdag en tijdens het
weekend, telkens op vaste, zelf te bepalen tijdstippen.
Je straat kan een speelstraat worden als
• er een overheersend woonkarakter heerst
• je er maximum 50 kilometer per uur mag rijden
• er geen openbaar vervoer passeert
• de helft van de bewoners akkoord is dat er
een speelstraat komt
Vrijetijdsdienst

Sport Na School
Als het kriebelt na de lessen, moet je SNS-en.
Ben jij een jongere die graag van alles wat doet?
Of wil je gewoon eens een andere sport proberen? Dan is de SNS-pas zeker iets voor jou.
SNS is een sportpas voor leerlingen van het secundair onderwijs. Met deze pas kan je na de
schooluren deelnemen aan verschillende sport-

activiteiten. Je kiest zelf wat, wanneer en hoe
vaak je wil sporten. In verschillende sportclubs,
sportcentra’s en bij sportdienst van Kuurne kan
je terecht met deze sportpas.
Sportdienst

Sportkampen
Elk jaar in de krokus-, paas- en zomervakantie
gaan er sportkampen door op het sportpark.
Deze kampen zijn er voor kinderen vanaf het
tweede kleuter t.e.m. het zesde leerjaar. Elke vakantie opnieuw worden kampen georganiseerd
met diverse thema’s. De sportkampen worden
bekend gemaakt samen met de inschrijfdatum
door middel van een folder die via de scholen
verdeeld wordt.
Sportdienst

Standplaats openbaar domein
(kippen- en pizzakramen)
Voor het plaatsen van een kippen- en pizzakraam op het openbaar domein dient men een
schriftelijke aanvraag te richten aan de dienst
lokale economie.
Je moet beschikken over:
• een geldige machtiging ambulante handel
(de vroegere leurkaart)
• een geldig keuringsbewijs voor het verkoopkraam
De kostprijs van de standplaats wordt bepaald
door het retributiereglement.
Ondernemersloket

Stay Fit +
Stay Fit + is een actieve sportsessie voor 50+ ‘ers
die nog graag in groep sporten. Soms is het
moeilijk nog mee te doen in een reguliere sportclub, maar ben je nog te fit om mee te doen met
de seniorensport. Voor die mensen is Stay Fit +
opgestart zodat ze kunnen sporten op hun nog
vaak hoge niveau.
Sportdienst

Stedenbouwkundige inlichtingen
Stedenbouwkundige inlichtingen (of notariële
inlichtingen, vastgoedinformatie…) zijn inlichtingen over een bepaald perceel, voornamelijk
op het vlak van ruimtelijke ordening en milieu.
Deze inlichtingen worden over het algemeen
aangevraagd door de notaris voor een akte verleden wordt, of door een vastgoedmakelaar bij
het te koop / te huur stellen van een goed. Ook
een particulier kan de inlichtingen over zijn eigendom aanvragen, al gebeurt dit slechts zelden.
Het dossier van stedenbouwkundige inlichtingen bevat:
• een uittreksel uit het gemeentelijk plannenregister
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•

een uittreksel uit het gemeentelijk vergunningenregister
• een aanvullend inlichtingenformulier waarop
oa. informatie voorkomt inzake milieu, huisvesting en bepaalde gemeentebelastingen.
Het dossier van stedenbouwkundige inlichtingen betreft steeds een momentopname en heeft
een louter informatieve waarde.
GIS
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Stemmen bij verkiezingen
Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar heeft
stemplicht ook al bevindt hij zich in het buitenland.
Als Belg ben je stemgerechtigd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
• Je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op
de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde).
• Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van
het kiesrecht.
• Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van jouw gemeente, ten laatste op
de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten
(inschrijvingsvoorwaarde).
In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat je je, om uiteenlopende redenen, op
de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kunt begeven om jouw stem uit te brengen. In dat geval kan je toch stemmen door een
volmacht te geven aan een andere kiezer.
Burgerzaken

Stemmen bij volmacht
Om de 6 jaar zijn er gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen en om de 5 jaar federale
wetgevende en Europese verkiezingen.
In België geldt de stemplicht vanaf 18 jaar. De
oproepingsbrief wordt opgestuurd door de
dienst burgerzaken van jouw woonplaats of van
jouw voorafgaande woonplaats bij een recente
verhuis.
Wanneer men geen oproepingsbrief gekregen
heeft kan men een duplicaat afhalen bij de
dienst burgerzaken. Op de dag van de verkiezingen zelf moet je je tijdens de kiesuren begeven
naar het voor jou bestemde kieslokaal in het
bezit van jouw identiteitskaart en oproepingskaart.
Een kiesgerechtigde kan een andere kiezer
machtigen om in zijn naam te stemmen.

Strafregister - uittreksel (vroeger bewijs
van goed gedrag en zeden)
Het uittreksel uit het strafregister is een officieel
document waarin de eventuele strafrechtelijke
veroordelingen die op naam van de betrokkene
staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt
de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij
het getuigschrift gevoegd.
Het uittreksel uit het strafregister vervangt het
vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.
Dienst Burgerzaken

Studietoelage/schooltoelage
Naar school gaan kost geld. Studeren ook.
Schooltoelagen en studietoelagen van de
Vlaamse overheid helpen om de kosten te dragen. Een schooltoelage kan je aanvragen vanaf
de eerste kleuterklas. Het Sociaal Huis helpt burgers om online de studietoelage aan te vragen.
Onthaal Sociaal Huis

Subsidie evenementen
Organiseer je een activiteit die al meer dan 2
keer eerder georganiseerd werd en voldoet aan
een aantal algemene en bijkomende voorwaarden die aantonen die je activiteit als een evenement kan bestempeld worden, dan kan je een
evenementensubsidie ontvangen.
Vrijetijdsdienst

Subsidie projecten
Een activiteit die voor de eerste of tweede keer
georganiseerd wordt in Kuurne, wil de gemeente mee ondersteunen door een projectsubsidie toe te kennen die je nieuwe activiteit mee
helpt lanceren.
Vrijetijdsdienst

Subsidie kleine en middelgrote
activiteiten
Een activiteit die al niet meer nieuw is en die
eerder op een projectsubsidie kon rekenen, is
niet altijd voldoende groot om als evenement
bestempeld te worden. Die kleinschaligere activiteiten kunnen toch nog rekenen op financiële
ondersteuning in de vorm van een subsidie voor
kleine en middelgrote activiteiten.
Vrijetijdsdienst

Burgerzaken

Stookolietoelage
De stookolietoelage is een tussenkomst door het
OCMW in de verwarmingsfactuur van stookolie.
Je moet wel voldoen aan bepaalde inkomensvoorwaarden.
Onthaal Sociaal Huis

Subsidie straat- en buurtfeesten
Wie een feestje of activiteit organiseert voor een
straat, meerdere straten of een deel van een straat,
kan een financieel duwtje in de rug krijgen.
Meer info over o.a. de voorwaarden om bovenstaande subsidies te kunnen ontvangen, lees je
op www.kuurne.be/algemeen-subsidiesysteemorganisatoren
Vrijetijdsdienst
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Voor het uitbaten van een taxibedrijf is een vergunning noodzakelijk. Het gemeentebestuur
Kuurne levert de vergunning af.
Omgevingsloket

Ten laste neming - verbintenis
Wanneer een vreemdeling voor kort verblijf
(maximum 90 dagen) als toerist of voor familiebezoek naar België komt, en zelf niet beschikt
over voldoende bestaansmiddelen, kan iemand
zich garant stellen. Een burger neemt dan de
verplichting op zich om financieel garant te
staan en verbindt zich ten opzichte van de Belgische Staat, van elk bevoegd OCMW en van de
ten laste genomen persoon om zijn kosten van
gezondheidszorgen, verblijf en repatriëringskosten ten laste te nemen.
Burgerzaken

Tennisinfrastructuur
Op het sportpark zijn 2 tennisterreinen rubbercoating beschikbaar voor tennisliefhebbers.
Het seizoen start in april en eindigt in oktober.
Sportdienst

• Nieuwenhuyse (parking)
• Luit.-Gen. Gérardstraat (recyclagepark)
• Mierendreef
Containers “Vlaams Inzamel Centrum Textiel
bvba”.
• Ringlaan 9
• Brugsesteenweg 100
• Vruchtendreef (parking school)
• Ter Ferrants 13
• Brugsesteenweg 250
• Gen. Eisenhouwerstraat 51
• St Katrienplein
Huis-aan-huis inzameling
“Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen vzw”
zamelt 1 keer per jaar op het gemeentelijk
grondgebied textielafval huis-aan-huis in. Data
worden vermeld op de afvalkalender.
Omgevingsloket

Trajectbegeleiding
De trajectbegeleider begeleidt de werkzoekende intensief bij het zoeken naar een duurzame tewerkstelling. Trajectbegeleiding is er
enkel voor mensen die doorverwezen werden
door de sociale dienst. Doorheen deze begeleiding is er op regelmatige tijdstippen overleg
met de sociale dienst.
Sociale dienst

Ter beschikking stelling van de
sportinfrastructuur
In Kuurne kan je volgende sportlocaties huren,
deze zijn allen gelegen op het Kuurnse sportpark, Nieuwenhuyse 49:
• Sporthal
• Turnzaal
• Judobeuk
• Voetbalvelden
• Tennisterreinen
• Kleedkamers
Voorwaarden
De sportinfrastructuur kan enkel gehuurd worden in functie van sportactiviteiten. Per locatie
kunnen er specifieke voorwaarden vastgelegd
worden.
Sportdienst

Textielinzameling
Huishoudelijk textielafval wordt ingezameld
met als voornaamste doel producthergebruik en
recyclage ervan. Met huishoudelijk textielafval
wordt bedoeld alle niet verontreinigde kledij
(textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen,
beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten), lompen …. waarvan de inwoners zich wensen te ontdoen.

Tussenkomst in rusthuizen
De maandelijkse rusthuisfactuur loopt soms erg
hoog op en niet iedereen kan het verblijf van
het rusthuis blijven betalen. Die mensen kunnen
eventueel beroep doen op het OCMW voor een
tussenkomst in deze maandelijkse factuur. Kom
langs bij de sociale dienst om deze tussenkomst
aan te vragen.
Sociale dienst

UiTPAS
UiTPAS zuidwest is een vrijetijdspas waarmee iedereen die in Zuid-West-Vlaanderen wil genieten van vrije tijd zoals cultuur, sport en
jeugdactiviteiten punten kan sparen en inruilen
voor leuke voordelen.
UiTPAS zuidwest staat op naam en is er voor iedereen vanaf 3 jaar. UiTPAS zuidwest is ook beschikbaar voor mensen met een laag inkomen.
Kosten
Voor een UiTPAS betaal je 3,00 euro.
Sportdienst
Vrijetijdsdienst
Bib
Sociaal Huis

Containers “Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen vzw”:
• Vijverhoek
• Brugsesteenweg (Sint-Pierterskerk)
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Taxivergunning

Vacatures - werken bij de gemeente
Kuurne
Openstaande vacatures worden steeds aangekondigd in de regionale en lokale pers en op
onze website. Tijdens de zomer werft het gemeentebestuur jobstudenten aan. Dit wordt
ruim op voorhand aangekondigd in de lokale
pers en op onze website.
Geïnteresseerden kunnen ook spontaan solliciteren door een e-mail te sturen aan
personeelsdienst@kuurne.be.
Personeelsdienst
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Hulp bij valpreventie
Om de risico’s op vallen te vermijden, kunnen er
bij jou thuis kleine werkjes uitgevoerd worden
vb. antislipmatje voorzien, plaatsen van allerlei
steunen en/of grepen (bad, toilet, deur, …).
Grote en gevaarlijke werken worden niet gedaan; daarvoor verwijzen we door naar andere
gespecialiseerde diensten.
Met deze dienstverlening richten we ons in de
eerste plaats naar de 65-plussers uit Kuurne. Indien je denkt dat jij of iemand in jouw nabije
omgeving baat heeft bij een bezoek van onze
dienst, neem dan contact op met onze dienst. Je
zal altijd een offerte krijgen alvorens we overgaan tot uitvoering. Op die manier weet je ten
allen tijde wat de kostprijs van onze dienstverlening zal zijn.
Dienst ouderen Sociaal Huis

Verhuis buitenland
Als je naar het buitenland verhuist, moet je dit
melden aan jouw gemeente. Je doet dit ten
laatste de dag voor jouw vertrek naar het buitenland.
Dienst Burgerzaken

Verkeerspark
Het doel van dit mobiel verkeerspark is in de
eerste plaats de stap te vergemakkelijken naar
veilig stappen en fietsen in een reële verkeerssituatie. En dit zowel voor kleuters als voor leerlingen van de lagere school.
Het verkeerspark heeft een dubbele functie:
Bepaalde gedragingen aanleren en nagaan wat
de kinderen nog niet (juist) kunnen. Daarom
moet het parcours een beperkt aantal kruispunten en straten bevatten. Dan is het bruikbaar
voor 4 -12 jarigen. De leerlingen verplaatsen
zich te voet of met de fiets, want dat zijn de verkeersrollen die ze moeten aanleren.
Omgevingsloket

Vestiging in België
Voor een verblijf van meer dan 3 maanden,
dient de niet-Belg zich persoonlijk aan te melden op de dienst burgerzaken in de gemeente
Kuurne.
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Voorwaarden
Gezien de complexiteit van de wetgeving en de
recente hernieuwing ervan vragen wij aan betrokkene persoonlijk te komen, zodat ook de
correcte informatie kan overgemaakt worden.
Dit kan enkel op afspraak bij de dienst burgerzaken.
Dienst Burgerzaken

Visvijver - infrastructuur
Op het sportpark is een visvijver gelegen met
een buitenomtrek van 330 m.
Iedere visser dient steeds in het bezit te zijn van
een geldige en vooraf ingevulde dagpas. De
dagkaarten zijn enkel verkrijgbaar aan het onthaal van het zwembad of bij een controleur aan
de visput. Deze dagpas is persoonlijk, geldt voor
een ganse dag en kan enkel gebruikt worden op
de datum van aankoop. Daarnaast kan je je ook
een visvergunning aanschaffen. De visvergunning is geldig vanaf de 3de zondag van januari
en is 1 jaar geldig. Vissen mag gans het jaar en is
toegelaten met één of twee hengels (max. 2
hengels per hengelaar).
Sportdienst

Vlaamse energielening
De Vlaamse energielening is een goedkope of
renteloze energielening voor het uitvoeren van
energiebesparende werken.
Het betreft een consumentenkrediet en komt
niet in aanmerking voor belastingvermindering.
Het gaat over een woning, gebruikt als hoofdverblijfplaats.
Er zijn geen inkomensvoorwaarden. De lening
aan 2% staat voor iedereen open. Er wordt wel
onderzocht of er voldoende mogelijkheden zijn
om de lening terug te betalen.
Woonloket

Voedings- en dieetadvies
Voor deskundige ondersteuning en professioneel voedingsadvies op maat van je specifieke
klachten en aandoeningen, kan je om de veertien dagen op woensdagnamiddag en vrijdagvoormiddag in het dienstencentrum terecht. Je
wordt geholpen met de opbouw van een evenwichtig en gezond voedingspatroon, ongeacht
bij welk ziekenfonds je bent aangesloten. Maak
een afspraak in het dienstencentrum.
Dienstencentrum

Voedselbonnen
Wie beperkt leefgeld heeft om menswaardig te
leven, kan beroep doen op voedselpakketten.
De pakketten kunnen enkel afgehaald worden
met een bon vanuit het Sociaal Huis. Na ontvangst van de voedselbon kan je het voedselpakket afhalen bij “De Brug”.
Sociale dienst

Je kan in het dienstencentrum terecht voor medische pedicure (= voetverzorging, geen schoonheidsbehandeling)
Dienstencentrum

Voorschotten op sociale uitkeringen
Het kan gebeuren dat je een aanvraag ingediend hebt voor een sociale uitkering (werkloosheidsuitkering, ziekteuitkering, kinderbijslag,...),
maar dat je hierop een tijdje moet wachten
omdat nog heel wat onderzocht moet worden.
Als je hierdoor in de financiële problemen zou
komen, kan je bij de sociale dienst een voorschot op deze uitkering vragen.
Sociale dienst

Vrijetijdskorting
Ontspanning is vaak duur. Daarom kan je via het
Sociaal Huis een tussenkomst krijgen voor allerlei vormen van ontspanning. We denken hierbij
bijvoorbeeld aan sportclubs, individuele sporten,
abonnementen, muziekschool, jeugdbewegingen, ... . De tussenkomst bedraagt maximaal
€ 120 per persoon en per jaar en is afhankelijk
van het inkomen.
Sociale dienst

Vrijwilliger worden
Heb je nog wat tijd vrij en wil je graag iets doen
voor anderen uit je buurt?
Dan ben jij de vrijwilliger die we zoeken!
Je bepaalt zelf wat je wilt doen en hoeveel tijd
je hiervoor wil inzetten. Boodschappen, vervoer,
een wekelijkse babbel aan de telefoon of bij de
ouderen thuis, een handje helpen tijdens een
buurtnamiddag, huiswerkbegeleiding,… .
Spreekt het je aan? Geef gerust een seintje
Dienst ouderen

gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.
Je kan wettelijk samenwonen met iemand als je
een woning met hem of haar deelt. Dat geldt
niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele
partners. Je kan ook wettelijk samenwonen met
familieleden zoals een broer, een zus, een ouder
of een kind of met iemand anders waarmee je
geen seksuele relatie hebt.
Dienst Burgerzaken

Wettigen handtekening
Als documenten naar een overheidsdienst of
een andere instantie opgestuurd worden, wordt
dikwijls gevraagd de handtekening te laten legaliseren. Dat betekent dat degene die het document ontvangt, zeker wil zijn dat de
handtekening door de bedoelde persoon geplaatst werd.
Dienst Burgerzaken
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Voetverzorging

Wilsverklaring inzake euthanasie
Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan zijn wil over het levenseinde en zijn eventuele weigering van
medische zorg uitdrukken in een zogenaamde
wilsverklaring, voor het geval hij niet meer in
staat is om zijn wil duidelijk kenbaar te maken,
bijvoorbeeld door een coma.
Dienst Burgerzaken

Woningkwaliteit - klacht huurwoning
Elke (huur)woning moet voldoen aan de normen uit de Vlaamse Wooncode, zodat elke woning veilig en gezond is om in te wonen.
De gemeente volgt de kwaliteit van de woningen op zijn grondgebied op. In het woonloket
kunnen mensen terecht met klachten met betrekking tot woningkwaliteit.
Woonloket

Wekelijkse markt

Woonzorgcentra

Wekelijkse markt Kuurne: WOENSDAG =
MARKTDAG
Op woensdagvoormiddag van 7.30 tot 13 uur
vindt de wekelijkse markt plaats op het centraal
gelegen marktplein van Kuurne.
Wie op de markt koopt, maakt bovendien kans
op een prachtige prijs. Om de drie maanden is
een fiets of tv te winnen, geschonken door de
Gemeentelijke Handelscommissie.

In Kuurne vind je twee woonzorgcentra: Heilige
Familie in de Gasthuisstraat 24 (tel 056 73 18 11)
en Ervarist Carpentier in de Doornenstraat 12
(056 65 08 50)

Ondernemersloket

Wettelijk samenwonen
Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor
de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun
gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming
op het gebied van eigendom van goederen, de

Dienst ouderen en thuiszorg

Yoga
Op maandagvoormiddag van 10 tot 11.15 uur
gaan er lessen yoga door.
Tijdens deze lessen wordt er uitleg gegeven over
de werking en versterking van je rug, je gewrichten worden soepeler en de spieren sterker.
Na één uur oefenen volgt een kwartier ontspannen aan de hand van meditatie.
De lessen lopen over gans het jaar behalve tijdens de vakanties en op feestdagen.
Het aantal plaatsen is beperkt.
Sportdienst
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Zelfstandigen - hulp

Zwemabonnement - vakantieperiodes

Dyzo zet een uitgebreide sociale dienstverlening
op voor natuurlijke personen die omwille van
een zelfstandige activiteit met moeilijkheden
geconfronteerd worden of er dreigen mee geconfronteerd te worden. De vzw zorgt voor een
combinatie van psychosociale ondersteuning, juridisch, sociaal en economisch advies, bemiddeling en begeleiding.
Dyzo werkt op afspraak, hun dienstverlening is
volledig gratis. Je kan hen bereiken via:
info@dyzo.be of telefonisch 0800 111 06

Jongeren tot 18 jaar hebben de kans om een vakantieabonnement voor het zwembad aan te
kopen.
Het komt er op neer dat de jongeren in bezit
van die kaart gedurende een heel jaar tijdens
elke schoolvakantie met het abonnement kunnen komen zwemmen.
Het abonnement kan enkel gebruikt worden tijdens schoolvakanties (krokusvakantie, paasvakantie, grote vakantie, herfstvakantie en
paasvakantie).
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Zorgcoördinatie
Bij complexe thuiszorgsituaties en/of een gebrek
aan een sociaal netwerk kan de thuiszorgcoördinator de zorgbemiddeling en de zorgcoördinatie op zich nemen. Via info en advies,
inschakeling van professionele hulp, zorgafstemming via overleg, opvolging via een zorgenplan
en communicatieschrift, evaluatie en bijsturing
komen we tot een zorg op maat van de hulpbehoevende persoon en zijn mantelzorgers.
Dienst thuiszorg

Zorgtoelage
min 21-jarigen
De Gemeente Kuurne geeft een zorgtoelage als
ondersteuning aan een persoon die instaat voor
de opvoeding van een zorgbehoevende jongere
(= jonger dan 21 jaar).
Onthaal Sociaal Huis
plus 21-jarigen
De Gemeente Kuurne verleent een zorgtoelage
als ondersteuning aan een persoon die in een
zorgsituatie verkeert.
Beide toelagen worden jaarlijks uitbetaald. Aanvragen in het Sociaal Huis.
Dienst thuiszorg

Zorgverzekering
Zwaar zorgbehoevenden kunnen zware kosten
hebben. Sommige van deze kosten worden terugbetaald, andere niet. Deze niet-terugbetaalde kosten zijn vaak deze die gekoppeld zijn
aan de niet-medische zorgen (= een verzamelterm voor professionele thuiszorg, niet- medische producten, professionele residentiële zorg
of mantelzorg). Dankzij de zorgverzekering worden deze kosten wel gedeeltelijk vergoed. Voor
mantelzorg betekent dit bijvoorbeeld dat de
zorgbehoevende de familie of vrienden zal kunnen vergoeden voor hun zorgen.
Aanvraag indienen in het Sociaal Huis.
Dienst thuiszorg
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Sportdienst

Zwemabonnement 5-jarige
Elke 5-jarige die in Kuurne zijn domicilie heeft
op het moment van zijn verjaardag krijgt van de
sportdienst een uitnodiging om een jaarabonnement op te halen.
Het abonnement is geldig vanaf de dag van de
5de verjaardag tot de dag van de 6de verjaardag.
Bij afhaling van het abonnement dien je de ontvangen uitnodigingsbrief en een pasfoto van
jouw zoon/dochter mee te brengen.
Sportdienst

Zwemleerlijn vanaf 3,5 jaar
Deze leerlijn is een praktische aanpak om kinderen waterveilig te maken en een leidraad van
waterwennen over leren zwemmen tot zwemsport. ‘Kunnen zwemmen’ wordt gedefinieerd
als ‘zich doelmatig kunnen voortbewegen in het
water waarbij evenwicht, verplaatsen en coördinatie efficiënt worden gecombineerd met als
doel waterveilig te zijn in variabele omstandigheden’. In de leerlijn volgen brevetjes elkaar op.
We starten bij eendje, zeepaardje, pinguin en
zeehond in de watergewenning. Hierna gaan
we door naar waterschildpad en dolfijn waarin
de kinderen schoolslag leren en eindigen in de
otter, haai en orka om beter te zwemmen.
Sportdienst

Graag jouw suggesties - Colofon
GRAAG JOUW SUGGESTIES
Beste Kuurnenaar,
Het is heel belangrijk dat wij over de meest recente informatie beschikken. Door het constant wijzigen van gegevens is het onvermijdelijk dat in deze Infogids foutjes slopen.

GRAAG JOUW SUGGESTIES - COLOFON

Wij stellen het op prijs als je wijzigingen, opmerkingen of suggesties bezorgt aan de Informatiedienst.
Informatiedienst
Marktplein 9
8520 Kuurne
informatiedienst@kuurne.be
056 73 71 49
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