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N-VA Kortrijk stelt vijf concrete maatregelen voor die de veiligheid 
en het imago van de stad moeten opkrikken.

Eén van de tien engagementen uit het Plan 
Nieuw Kortrijk luidt ‘veiligheid en netheid’, 
met een doortastende aanpak van de stads-
criminaliteit. Het stadsbestuur zet effectief 
in op intelligente camera’s. Zo werden er 
nog maar pas nieuwe veiligheidscamera’s 
geïnstalleerd op de Houtmarkt. Daarnaast 
werkt zij aan de hervorming en versterking 
van de politie. “Nu er extra is geïnvesteerd 
in camerabewaking moeten we verder 
durven denken. De N-VA werkt enkele 
voorstellen uit”,  aldus Axel Ronse, voorzit-
ter van N-VA Kortrijk.

  Burgerschap en burgerzin. We willen 
actief  burgerschap promoten, vanuit het 
onderwijs maar ook via jeugd- en sport-
verenigingen, speelpleinwerking en de 
jeugdhuizen. Jongeren moeten naast hun 
rechten vooral ook hun plichten kennen. 

  Integratie en werk. Inburgeringstra-
jecten zorgen voor een begeleide stap 
naar integratie. Echte integratie verloopt 
via jobs, verenigingsleven, omgang in 
de buurt. Kennis van het Nederlands is 
daarbij cruciaal.

  Het OCMW speelt een belangrijke rol 
en draagt uiteraard een grote ver-
antwoordelijkheid op het gebied van 
inburgering. We sturen aan op een 
grondig onderzoek van steuntrekkers of 
kandidaat-steuntrekkers. Anderstalige 
kandidaat-steuntrekkers moeten ver-
plicht een cursus Nederlands volgen.

  We willen sterk inzetten op preventie 
van criminaliteit. Sensibilisering en  
informatieverstrekking op scholen en in 
buurten is belangrijk. Verder wijzen we 
op de verplichting voor sociaal  
werkers om alle informatie over poten-
tieel terroristische misdrijven meteen 
door te geven aan het parket.

  Ten slotte willen we burgerinitiatieven 
zoals BIN (buurtinformatienetwerken) 
en SAVE (Samen Actief voor VEilig 
verkeer) en netwerken zoals het WIN 
(winkelinformatienetwerk) versterken. 
Hierbij denken we heel  
concreet aan het herinvoeren van de 
hold-up knop. We bekijken of we dit 
kunnen realiseren via het digitaal plat-
form voor handel en horeca dat schepen 
Scherpereel nog maar pas lanceerde.

Samen sterk  
voor werk
Schepen van Onderwijs Kelly 
Detavernier en schepen van Werk 
Rudolf Scherpereel slaan de handen 
in elkaar om de tewerkstellingsini-
tiatieven in de stad en regio op een 
hoger niveau te tillen. Met het project 
‘tWerkt’ zet Kortrijk samen met 
diverse partners op een unieke wijze 
in op de activering van allochtone 
jongeren. 

Met jobbeurzen als ’Scoor een job’ 
en ‘Shop a job’ worden werkzoe-
kenden tot bij werkgevers gebracht. 
Het project ‘Student Platform  
Entrepreneurship Kortrijk’ stimu-
leert ondernemerschap bij studenten 
en jongeren, met Europese steun. En 
onlangs organiseerden de schepe-
nen vanuit het platform ‘WOW‘ een 
studiedag over ongekwalificeerde 
uitstroom bij jongeren, een precaire 
problematiek die extra aandacht kan 
gebruiken.

Rudolf Scherpereel: “Vanuit de stad 
hebben we het samenwerkings-
verband ‘WOW’ gelanceerd. De 
beleidsverantwoordelijken uit Werk, 
Onderwijs en Welzijn slaan hierbij de 
handen in elkaar, een unieke samen-
werking die haar vruchten afwerpt. 
In 2017 lanceren we met WOW vijf 
acties ten bate van de tewerkstelling 
in onze stad en regio.”

Vijf werven voor meer veiligheid

Superkoopzondagen & digitaal platform p.2 Kortrijk stelt kerkenplan voor p. 3
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Superkoopzondagen  
& digitaal platform
N-VA-schepen Rudolf 
Scherpereel werkt gestaag 
verder aan ‘Kortrijk Win-
kelstad’. Opnieuw lanceerde 
hij enkele concrete acties uit 
zijn Strategisch Commer-
cieel Plan. Op 16 februari 
werd het digitaal platform 
voor handel en horeca gelan-
ceerd, dat Kortrijk ook als 
slimme winkelstad op een 

hoger niveau moet tillen. En 
in 2017 lanceert hij drie su-
perkoopzondagen die meer 
dan ooit op de commerciële 
meerwaarde voor de hande-
laars en winkelaars inzetten. 
Op elke superkoopzondag 
krijgen 500 shoppers in ruil 
voor 125 euro aan kassatic-
kets een Kortrijk Cadeaubon 
ter waarde van 40 euro!

Marke leeft en beweegt
We zetten in dit en de volgende blaadjes alle Kortrijkse deelgemeenten in de kijker. Marke is de tweede deel-
gemeente van Kortrijk wat inwonersaantal betreft. Marke leeft en beweegt, en hoe! Bijna 40 socio-culturele 
verenigingen, een 10-tal jeugdverenigingen en maar liefst 13 sportverenigingen typeren de Markse vitaliteit 
en bedrijvigheid.

Het stadsbestuur realiseerde heel wat in Marke vorig jaar. Het 
speelplein op het Olympiadeplein werd vernieuwd en de aanpa-
lende fietspaden werden opgewaardeerd. We openden het speel-
bos in het Preshoekbos en ontwikkelden verder het stadsgroen 
Marionetten. En in 2016 schreef het stadsbestuur samen met de 
Markenaren de plannen voor de ontwikkeling in de Torkonjes-
traat en de uitbreiding van de omgeving van het OC. 

Kortrijk Spreekt
In juli 2017 start de herinrichting van de N43. Ook op vraag van 
Marke leggen we de Hemelrijkstraat opnieuw aan. We leggen 
fietspaden in de Baliestraat en Overzetweg. Op vraag van de 
Markenaren maken we de schoolomgeving in de Kalvariestraat 
veiliger: we pakken er de voetpaden, verlichting en busstopzones 
aan. Er werd eenrichtingsverkeer gevraagd en ingevoerd in de 

Preshoekstraat. En bij de ontwikkeling van het project in de Tor-
konjestraat wordt de Werkgroep Marke 2010-2030 betrokken.

Kortrijk Spreekt op Toer
Deze zomer gaat Kortrijk Spreekt op Toer in Marke. In juni gaan 
onze schepenen van deur tot deur in Marke centrum, de Pauvre 
Leute en de Rodenburg. In juli in het grensgebied met Aalbeke 
en in november komen we langs in de omgevingen van het 
Olympiadeplein en de Nieuwenhoeve.

Jan Declercq: “Kortrijk Spreekt op Toer is een uitgelezen kans 
om met het stadsbestuur een klapke te doen en je mening of sug-
gesties mee te geven. Hopelijk doen alle Markenaren mee. Ik kijk 
er alvast naar uit!”

 Lancering Joyn. (v.l.n.r. Maarten Decramer - CEO Joyn, Rudolf 
Scherpereel - schepen, Gino Van Ossel - retailexpert)

Jan Declercq is bestuurslid van N-VA Kortrijk. Hij is technisch in-
genieur elektromechanica en leraar aan het PTI te Kortrijk. Jan is 
de echtgenoot van schepen An Vandersteene en woont met haar in 
Marke sinds 1987. Hij is tevens lid van het beheerscomité van het 
Markse ontmoetingscentrum. Jan is gepassioneerd door fotografie 
en hij is dan ook de huisfotograaf van N-VA Kortrijk.
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De Kortrijkse Schouwburg, trots van cultuurminnend Kortrijk
Onze stad beschikt over een schouwburg die bekend staat als een van de best bewaarde stadstheaters in  
Europa. De druk bezochte schouwburg biedt alle vormen van podiumkunsten: theater, dans, muziek,  
gezins- en schoolvoorstellingen, enzovoort. Cultuurschepen An Vandersteene: “We voorzien in de loop  
van huidige legislatuur nog ongeveer 400 000 euro aan herstellings- en renovatiewerken in de schouwburg, 
die me na aan het hart ligt.”

Peter Sustronck, ondervoorzitter van N-VA Kortrijk, zetelt 
voortaan in het bestuur van de vzw Cultuurcentrum Kortrijk, 
waarvan gemeenteraadslid Liesbet Maddens voorzitter is. “Ik 
heb een passie voor cultuur, zo ben ik actief lid van de vzw 
Vrienden van de Musea. Vanuit de Schouwburg zal ik vol inzet 
en enthousiasme mijn schouders mee onder het Kortrijkse cul-
tuurbeleid zetten.”

Liesbet Maddens, “We hebben in Kortrijk een ongelofelijk sterk 
cultuuraanbod. Niet enkel de Schouwburg – het supergemoti-
veerde team zet bijzonder sterke resultaten neer – maar ook Tex-
ture, Buda, het nieuwe muziekcentrum dat dé referentie wordt 
in Vlaanderen, bieden een uniek platform voor kunst en cultuur. 
We mogen als Kortrijkzaan best fier zijn op onze stad!”

N-VA lanceert plan om Kortrijkse kerken te behouden
N-VA-schepen Kelly Detavernier presenteerde op de gemeenteraad van februari het kerkenplan voor de stad. Kortrijk telt 22 paro-
chiekerken. De eerste fase van het plan omvat de toekomst van zes parochiekerken: vijf kerken krijgen een nuttige her- of nevenbe-
stemming. De Sint-Maartenskerk behoudt haar functies. De Fatimakerk werd al tijdens het voorafgaande proces aan de eredienst 
onttrokken. Ook de Sint-Pauluskerk op de Lange Munte werd intussen reeds omgedoopt tot ontmoetings- en wijkwerkingscentrum 
met bibliotheek.

“Uiteraard koesteren 
we onze kerken, om di-
verse redenen. Dankzij 
slimme neven- of herbe-
stemmingen, slagen we 
erin om onze kerken te 
behouden.”

In beeld

Reepbrug klaar in 2020
Kortrijkzanen zullen in 2020 over de Reepbrug kunnen fietsen of wandelen. “Deze nieuwe fiets- 
en voetgangersbrug komt tussen de tip van het Buda-eiland en de oever aan de kant van museum 
Texture”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens. Onze stad vierde dan wel in 2015 het 
einde van de grote Leiewerken met de Grote Verleieding, er volgen nog enkele werken. De komende 
jaren moeten de spoorwegbrug De Drie Duikers en de brug tussen Marke en Bissegem nog aangepast 
worden. Ook het kanaal Bossuit-Kortrijk staat nog op de agenda. “De Leie is meer dan een vaarweg: 

Zo brengen we met de net gestarte verlaging van de 
Leieboorden de Kortrijkzanen terug in contact met 
de Leie.”

Bert Maertens: “In 2020 kunnen de Kortrijk-
zanen over de Reepbrug wandelen of fietsen.”

 Liesbet Maddens  Peter Sustronck

Kelly Detavernier
Schepen van Financiën, 
Kerkfabrieken, 
Jumelages, Onderwijs, 
Evenementen 



De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw
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Straat:
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