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Kortrijk komt sterker uit deze crisis!
Coronaproof
cultuurprogramma

Afhaalbibliotheek

€

€

‘De weg uit de crisis’

€

Samen met de coalitiepartners maken we
werk van concrete, haalbare maatregelen
voor onze economie, de zorg-, vrijetijdsen cultuursector.

Extra subsidies voor
verenigingen

De subsidies en toelagen voor
verenigingen worden uitbetaald zoals
voorzien. Daarbovenop ontvangt Kortrijk
ook 1,3 miljoen euro aan Vlaamse steun.

De Schouwburg biedt vanaf de zomer
een coronaproof cultuurprogramma aan
en bouwt de parterre om tot een vlakke
vloer.

Versnelde digitale
transformatie

Het aantal digitale vergaderingen nam
sterk toe tijdens de coronacrisis.
We passen die ook verder structureel in
de stadsorganisatie toe.

Heb je een vraag voor onze schepenen Kelly Detavernier of
Axel Ronse? Stel ze via www.opstapmetkellyenaxel.com en laat
je betoveren met een vlog doorheen onze stad!
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 25 juni.

Door de sluiting van onze bibliotheek
maakten we in sneltempo werk van een
afhaalbibliotheek. Een succesformule,
zo blijkt.

Financieel evenwicht

We maken nu gebruik van de voorziene
financiële buffers uit het verleden.
Zo blijft Kortrijk ook na de coronacrisis een
financieel gezonde stad.
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Zorgzaam in coronatijden
De afgelopen weken en maanden waren uitzonderlijk. Zeker voor wie in de zorgsector werkt. Philippe Dejaegher (cardioloog)
en Charlotte Scheers (thuisverpleegster) zijn beiden bestuurslid van N-VA Kortrijk en vertellen hoe ze de coronaperiode
beleefden.
In welke mate werd je

Had je schrik om zelf besmet te

dagdagelijkse jobinhoud aangepast?

worden?

Philippe: In AZ Groeninge waren
op een bepaald ogenblik meer dan
honderd COVID-19-patiënten
opgenomen. Daarom moesten er
vijf bijkomende afdelingen geopend
worden. Artsen werden in een
spoedcursus opgeleid om die
patiënten te verzorgen. Ook wij
cardiologen werden ingeschakeld.

Philippe: Iedereen wist van bij het
begin dat het coronavirus zeer
besmettelijk was. Dat maakte me
toch een beetje ongerust. Dankzij
het daadkrachtig optreden van het
ziekenhuis, konden we de patiënten
blijven verzorgen in veilige
omstandigheden. Ook de dagelijkse
nieuwsbrief werkte heel motiverend
en versterkte de samenhorigheid van
iedereen binnen het ziekenhuis.

Charlotte: Als thuisverpleegkundige
stopt het werk nooit. Ik probeerde
mijn patiënten zoveel mogelijk te
informeren en te sensibiliseren. Naast
de dagelijkse verzorging waren we
extra waakzaam voor symptomen
van een mogelijke besmetting. Er
kwamen steeds minder nieuwe
patiënten bij, aangezien niet-dringende operaties werden uitgesteld. Zelf
namen we ook nog meer
voorzorgmaatregelen dan anders.
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Charlotte: In het begin zat de schrik
er toch wel in. Dat we weinig
beschermend materiaal ter
beschikking hadden, zorgde voor veel
frustraties. Gelukkig waren er snel
weer mondmaskers op voorraad.
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Wat vind je van de manier waarop

Welke tip wil je nog meegeven aan de

de federale regering deze crisis heeft

Kortrijkzanen om deze crisis door te

aangepakt?

komen?

Philippe: De communicatie was vaak
verwarrend en niet accuraat. Een
gebrek aan testcapaciteit en beschermmateriaal heeft ertoe geleid
dat, zeker in de woonzorgcentra, een
groot aantal besmettingen optrad bij
onze meest kwetsbare en hulpbehoevende bejaarde patiënten. De saga
over de mondmaskers is misschien
wel het beste bewijs dat onze regering
niet voorbereid was op de omvang
van deze epidemie.

Philippe: Ik kan niet genoeg
benadrukken hoe belangrijk het is om
alle voorzorgsmaatregelen te blijven
opvolgen. Nu de lockdown achter ons
ligt, moet iedereen zijn burgerzin en
verantwoordelijkheid opnemen.
We zijn allen mee verantwoordelijk
om een nieuwe lockdown te
vermijden. Dat zou een slag in het
gezicht van het zorgpersoneel,
handelaars en ondernemers zijn.

Charlotte: Dat kan ik enkel beamen.
Door de onduidelijke communicatie
werd de ernst van de situatie door
heel wat mensen onderschat. De focus
lag van bij het begin op de
ziekenhuizen, waardoor
woonzorgcentra en de thuiszorg aan
hun lot werden overgelaten.

Charlotte: We zitten in een
uitzonderlijke situatie, maar ik geloof
er rotsvast in dat dit slechts tijdelijk
is. Mensen hebben andere bezigheden
zoals fietsen en wandelen ontdekt,
dingen waar anders vaak geen tijd
voor was. Blijf dat ook zeker na de
coronaperiode doen.
Bedankt Charlotte en Philippe voor
jullie inzet in deze tijden!

kortrijk@n-va.be
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Vlaamse feestdag op 11 juli
Ook dit jaar zet onze Guldensporenstad de Vlaamse feestdag in de kijker. In het weekend van 11 juli voorzien we een ruim
aanbod aan activiteiten. Die zien er dit jaar een tikkeltje anders uit dan andere jaren.

Guldensporenviering op vooravond Vlaamse feestdag

Wandel en fiets met Kortrijk Gordelt

Het officiële gedeelte van de viering gaat naar goede gewoonte
door op 10 juli op de historische Groeningekouter. Het Guldensporencomité nodigt iedereen uit vanaf 17 uur op de Guldensporenviering in bijzijn van minister-president Jan Jambon.
Tijdens de bloemenhulde leggen verschillende Kortrijkse
verenigingen een bloemstuk neer aan het Groeningemoment,
waarna Jam Jambon de vijfde Groeningeprijs uitreikt. De
viering wordt afgesloten met het zingen van de Vlaamse Leeuw.

Kortrijk Gordelt is een vaste waarde in het weekend rond de
Vlaamse feestdag en organiseert ook dit jaar een
wandelparcours. Op zondag 12 juli nodigen we je jou en je
bubbel uit om deel te nemen aan een van de drie wandelingen.
Trek je wandelschoenen aan en neem deel aan een unieke
wandeling langs de mooiste plekjes van Kortrijk of spring op je
fiets en neem deel aan de fietstocht van 40 km.

Door de coronamaatregelen is het noodzakelijk om in te
schrijven voor de viering. Dat kan via www.uitinkortrijk.be.
Trek de binnenstad in en steun de horeca
Op 11 juli geen Leiefeesten zoals vorig jaar, maar er is wel
animatie voor jong en oud om je bezoek aan de horeca in de
Kortrijkse binnenstad deze keer net iets specialer te maken.
Geen reden om niet uit je kot te komen, ga genieten van een
lekker drankje in de Kortrijkse cafés.

Wat heb je afgelo
pen jaar
geleerd bij Jong
N-VA 1302?
Eerst en vooral he
b ik heel veel
mensen leren kenn
en. Een
deel daarvan kan
ik intussen al
vrienden noemen
. Stuk voor stuk
ambitieuze mense
n, met wie ik
anders waarschijn
lijk nooit in
contact zou zijn ge
komen. Er zijn
een pak meer gedr
even jongeren
met dezelfde visie
en ideologie
dan ik dacht. Dat
geef t me hoop
voor de toekomst
.

Naam:
Verslijpe
Voornaam:
Mike
Leef tijd:
23 jaar
Woonplaats:
Marke

Voor Vlaanderen
.

Meer info op www.kortrijkgordelt.vlaanderen.

Vlaanderen Viert Virtueel
De N-VA organiseert op 11 juli ook een online optreden van
De Romeo’s. Daarna gaat een DJ aan de slag met de favoriete
Nederlandstalige liedjes van al onze leden. Tijd om die plaat
op te zetten en vanuit uw kot mee te feesten. Hou dus zeker de
N-VA-Facebookpagina in de gaten.

Wat zou je andere
jongeren
aanraden die ne
t zoals jij
geïnteresseerd zi
jn in politiek,
maar nog twijfel
en om de
eerste stap te ze
tten?
Het is niet alleen
een manier om
jezelf verder te on
twikkelen, maar
ook de kans om de
maatschappij
te verbeteren. De
politieke wereld
brengt je in contac
t met mensen
die je visie verbre
den. Daarnaast
levert het je gewoo
n ook nieuwe
vrienden op om ee
n pint mee te
gaan drinken. De
drempel lijkt
misschien groot,
maar er zijn
simpelweg geen na
delen aan
verbonden. Dus tw
ijfel niet!
Functie:
Logistiek planner
bij
Clarebout Potatoe
s
Studies:
Logistiek Manage
ment
via afstandsonde
rwijs
Hobby:
Grote fan van
AC Milan

Voor Vooruitgang
.

Doe mee en hang de vlag uit!
Een fiere Vlaming hangt de Vlaamse Leeuw
uit. Stuur ons via kortrijk@n-va.be een
foto van de Vlaamse Leeuw die bij je thuis
hangt te wapperen en maak kans op een
bierpakket ‘Vlaamsche Leeuw’.

Nieuw bestuurslid
in de kijker
We stellen u graag voor aan Mike Verslijpe, ons nieuwste
bestuurslid. Mike was al even lid van Jong N-VA 1302 en
zet nu ook de stap naar onze moederafdeling.
Wil je meer weten over Jong N-VA 1302? Surf naar
1302.jongnva.be of stuur een mailtje naar 1302@jongnva.vbe.

www.n-va.be/kortrijk

Vlaamse veerkracht
Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het
tijd voor een veilige en duurzame heropstart.
Zowel economisch als sociaal.
De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen,
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt,
staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die
we verder moeten stimuleren.

De N-VA nam het voortouw met
een oproep om duurzaam en
verantwoord aan de slag te
gaan, om bedrijven en winkels
maximaal te heropenen. We
bieden ook perspectief om tijd
door te brengen met vrienden of
een familie-uitstap te doen. Om
weer op café of restaurant te
gaan. Altijd met respect voor de
hygiëne- en veiligheidsregels.”
Bart De Wever
Algemeen voorzitter

1,5m

Jan Jambon
Minister-president

De Vlaamse Regering heeft geen
volmachten nodig om een robuust
beleid te voeren. Denk maar aan de
economische steunmaatregelen
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd
werkte minister van Onderwijs Ben
Weyts een akkoord uit met het
onderwijsveld. In tegenstelling tot
Franstalig België laat Vlaanderen
geen half schooljaar verloren gaan.”

