
Vlaamse feestdag
Ook dit jaar gaat de Vlaamse feestdag niet onopgemerkt voorbij in Kortrijk. Zoals gebruikelijk maken we er een 
bruisend feest van met gevestigde waarden zoals de jaarlijkse Leiefeesten en de feestelijke Guldensporenviering. 
Dit jaar gaan we echter nog een stapje verder: we overtreff en onszelf met onze spektakelmusical én openen ook de 
deuren van de museale beleving in de Onze-Lieve-Vrouwekerk!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van N-VA Kortrijk! 
Op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van N-VA Kortrijk en het harde werk van 
onze mandatarissen? Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief via www.n-va.be/kortrijk.
Bovendien maak je kans op vijf van onze bierpakketten van De Liebaard, gebrouwen door 
onze Kortrijkse jongerenafdeling. We brengen de winnaars persoonlijk op de hoogte.

Geniet van de zomer!

Het feest start al op 9 en 10 juli met de Leiefeesten. 
Met de feeërieke Broeltorens op de achtergrond kan je 
genieten van een hapje en een drankje met de ambiance 
van onze live-bands. Op zondag 10 juli begeven we 
ons naar de Maagd van Vlaanderen voor de officiële 
Guldensporenviering met aansluitend een receptie. 
Smeer je keel maar, want met ‘Vlaanderen Zingt’ 
passeren de beste Vlaamse klassiekers de revue.

Nog helemaal in het kader van 11 juli en de Leiefeesten 
is onze musical ‘1302, De Slag der Gulden Sporen’. Dat 
spektakel omvat ridders te paard, 50 acteurs en een 
20-koppig live orkest die het beste van zichzelf geven. 
Haast je, want de tickets vliegen de deur uit!

Wil je de Guldensporenslag op een unieke manier 
ontdekken? Vanaf 11 juli kan je terecht in de Onze-
Lieve-Vrouwekerk. Daar maak je via projectie en 
virtual reality als het ware deel uit van het spektakel. 
Tot slot is er ook nog de Kist van Oxford, die exact 720 
jaar na de Guldensporenslag opnieuw naar Kortrijk 
komt.

Smaakt dat programma naar meer? Lees dan snel de 
binnenpagina’s van dit huis-aan-huisblad en kom er 
alles over te weten!

Kortrijk gaat een prachtige, 
Vlaamse zomer tegemoet!”

Axel Ronse, schepen van Cultuur
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Musical 1302 
Op 1 juli gaat de musical ‘1302, De Slag der Gulden Sporen’ in 
première aan de Verlaagde Leieboorden. Een totaalspektakel aan 
de Leie met ridders te paard, 50 acteurs en een 20-koppig 
live orkest, helemaal in het kader van 11 juli en de Leiefeesten. 
Wie weet kan je nog last minute een ticket bemachtigen voor de 
laatste voorstellingen. Voor info en tickets, zie www.1302.live.

Leiefeesten
De Leiefeesten bieden in het weekend van 9 en 10 juli opnieuw heel wat beleving. Verpoos op de 
parking Broeltorens voor een hapje en een drankje en geniet ‘s avonds van live bands zoals Soul 
Avenue en een spectaculair DJ-duo Kestified en Eagl! 

Op zondag 10 juli kan je voor kinderanimatie terecht op Buda Beach aan de Ijzerkaai of aan het 
Groeningemonument. ’s Avonds kan je met ‘Vlaanderen Zingt’ uit volle borst meezingen met 
talloze Vlaamse klassiekers of alombekende popdeuntjes aan Parking Broeltorens. De avond 
wordt afgesloten met een jong Kortrijks DJ-talent: de Stereo Troopers.

Guldensporenviering
Op zondag 10 juli 
ben je vanaf 17 uur 
welkom aan de Maagd 
van Vlaanderen zijn 
voor de officiële 
plechtigheid van de 
Vlaamse feestdag. 
Minister-president 
Jan Jambon geeft hier 
ook zijn jaarlijkse 
11 juli-toespraak. 
Niemand minder dan 
Mark Elchardus is 
onze gastspreker van 
dienst! Daarna kan je genieten van een receptie. 
Het Guldensporencomité slaat daarvoor de handen in 
elkaar met de stad.

Maak deel uit van een dynamische ploeg 
met een hart voor Kortrijk én Vlaanderen!

Lid worden van de N-VA is heel eenvoudig. Voor amper 12,50 
euro per jaar ben je al lid. Jonger dan 31? Dan betaal je slechts 
5 euro per jaar. Bijleden in hetzelfde gezin worden al lid voor 
2,50 euro per jaar.

De voordelen van het lidmaatschap zijn legio: een gratis abonne-
ment op het partijmagazine LEO, uitnodigingen voor alle N-VA-
activiteiten, kortingen op politieke boeken … En niet te vergeten: 
jouw stem telt mee in de snelst groeiende partij van het land.

We halen alles uit de kast voor de Leiefeesten, met bekende 
DJ’s en leuke optredens. ‘Vlaanderen Zingt’ komt terug naar 
Kortrijk en zal ongetwijfeld voor een swingende avond zorgen!” 
Kelly Detavernier,
schepen van Evenementen

“Het is fantastisch om dit geplant 
zaadje te zien uitgroeien tot de 
grootse musical die het zal worden. 
Een unieke beleving aan de Leie 
over een van de belangrijkste 
gebeurtenissen van onze Kortrijkse 
en Vlaamse geschiedenis!” 
Axel Ronse, schepen van Cultuur

kortrijk@n-va.be
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Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt  
totaalbeleving rond de Guldensporenslag
Op 11 juli 2022 start in de historische Onze-Lieve-Vrouwekerk met haar iconische Gravenkapel een 
multimediaal concept: via projectie en virtual reality zal de bezoeker ondergedompeld worden 
in de tijd van het Graafschap Vlaanderen. Hoe kwam de Guldensporenslag tot stand? Hoe werd 
de slag beleefd door vriend en vijand? Wat is de impact van de slag op onze Vlaamse identiteit en 
wat was de rol van de doorvertelling door Conscience daarin? Je komt het allemaal te weten in 
1302 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

De museale invulling zal 7 op 7 te bezoeken zijn van 10 tot 17 uur en is volledig gratis toegankelijk. 
Laat duidelijk zijn dat met N-VA in de coalitie er stevig geïnvesteerd wordt in de trots voor onze 
Vlaamse identiteit. Meer info op www.kortrijk1302.be.

De Kist van Oxford komt naar Kortrijk
Een historisch moment! Exact 720 jaar na de Guldensporenslag komt de Kist van Oxford opnieuw 
naar Kortrijk. De kist werd destijds door een Bruggeling vervaardigd en toont taferelen van de 
Brugse Metten en de Guldensporenslag. Vermoedelijk werd de kist nadien als geschenk aan de En-
gelsen gegeven om vervolgens later ontdekt te worden in het New College van de Oxford University. 

Nadat eerdere onderhandelingen steeds op niets uitdraaiden, slaagde schepen van Cultuur Axel 
Ronse er samen met Vlaams minister-president Jan Jambon nu wel in om de kist naar Kortrijk te 
halen. Een Vlaamse en Kortrijkse delegatie gingen in mei de bruikleen voor minstens een jaar  
bezegelen in het New College.

De Kortrijkse delegatie met schepen van Cultuur Axel Ronse (rechts) 
en kabinetschef Giovanny Saelens (links) bij de Kist van Oxford.

N-VA heeft een nieuw bestuur dat bruist van goesting!
N-VA Kortrijk kreeg begin maart een nieuw bestuur. Piet Lombaerts, die sinds 2020 voorzitter is, blijft de afdeling leiden en zal 
dat de komende jaren doen in co-voorzitterschap met Trui Steenhoudt, die al jarenlang actief is in de afdeling als organisatie-
verantwoordelijke. Het nieuwe bestuur is aangesteld tot begin 2025.

“Ik sta klaar om de grootste Vlaamse partij een gedreven en  
dynamische groep met succes door twee belangrijke verkiezingen 
te leiden”, zegt kersvers voorzitter Piet Lombaerts.

Trui Steenhoudt: “Na mij tien jaar actief en enthousiast in te 
zetten als organisatieverantwoordelijke, begin ik nu met volle 
goesting aan mijn nieuwe functie als covoorzitter. Ik ben trots 
om samen met Piet aan het roer te staan van een zeer ambitieuze 
groep. Met een combinatie van ervaren, gevestigde waarden en 
opkomend jong talent hebben we een droomteam voor de toe-
komst.”  

Naast de vijf mandatarissen (Axel Ronse, Kelly Detavernier, 
Philippe Dejaegher, Liesbet Maddens en Peter Sustronck), die 
automatisch zetelen in het afdelingsbestuur, werden in totaal nog 
18 andere bestuursleden verkozen.

Van links naar rechts achteraan: Maxim Vlieghe, Trui Steenhoudt, Anton Florin, Giovanny Saelens, Peter Sustronck, Luc Vandorpe, Beatrijs Van 
Hulle, Steven Durnez. Van links naar rechts vooraan: Mike Verslijpe, Anke Seynaeve, Philippe Dejaegher, Liesbet Maddens, Kelly Detavernier, 
Frederik Benoit. Niet op de foto: Piet Lombaerts, Axel Ronse, Jean-Baptiste Tobler, Ine Vandenbulcke, Arlet Ameye, Jan Dhaene, Filip D’huyvetter, 
Rudolf Scherpereel, Ronny Wietendaele.
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Jong N-VA 1302 

Onze lokale jongeren zijn weer goed op dreef!
Onze Jong N-VA’ers organiseerden onlangs een teambuilding om de 
banden wat te versterken. De dag werd afgesloten met een gratis vat van 
de voorzitter, waar iedereen welkom was voor een gezellige babbel tussen 
pot en pint. In mei organiseerde Jong N-VA een eerste, succesvolle Liebaards-
quiz om het Hemelvaartweekend goed in te zetten. Tot slot laten ze hun 
eigen bier brouwen: De Liebaard. Een fris, blond biertje dat lokaal gebrouwen 
wordt. Het is dus uitkijken naar onze Vlaamse feestdag, waarop het bier 
officieel gelanceerd wordt!

Ben je tussen 16 en 30 jaar oud en wil je gelijkgezinde jongeren ontmoeten en 
zo op informele manier je eerste stappen in de politiek zetten? Sluit je dan 
aan bij de grootste jongerenpartij van Kortrijk: Jong N-VA 1302.

Stuur snel een mailtje naar 1302@jongnva.be en misschien tot binnenkort!

BSCD-lid in de kijker:
PETER SUSTRONCK
Peter Sustronck is beroepshalve werkzaam als advocaat 
in de sector van het insolventierecht. Dat wil zeggen 
faillissementen, bewindvoeringen en collectieve 
schuldenregelingen. “Doorheen de jaren heb ik al heel 
wat pijnlijke situaties gezien en meegemaakt. In de 
besloten zittingen van het BCSD komen we wekelijks 
schrijnende toestanden tegen die zich afspelen in onze 
eigen Kortrijkse gemeenschap.”

Welke bevoegdheden hanteert het BCSD?
“Het decreet lokaal bestuur geeft de bevoegdheid aan 
het Comité om beslissingen te nemen over de toeken-
ning, terugvordering, herziening en schorsing van 
individuele steun op het vlak van de maatschappelijke 
dienstverlening en de maatschappelijke integratie. Wij 
buigen ons ook over de beslissingen van de voorzitter 
van het BCSD over dringende hulpverlening.”

Wie zetelt erin?
“Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst bestaat 
uit acht leden en een voorzitter.”

Wat doet het comité? 
“Het Comité komt wekelijks samen op dinsdag-
middag in het Sociaal Huis. Aan de hand van sociale 
verslagen, die worden opgemaakt door de enthousi-

aste medewerkers van het Sociaal 
Huis, worden de leefloon- en 
steunaanvragen, tussenkomsten in 
huisvestingkosten, energiekosten, 
medische- en paramedische kosten 
enzovoort streng maar rechtvaar-
dig beoordeeld. De cultuur van 
‘laisser passer’ behoort tot het verre verleden.”

Krijgen jullie veel aanvragen? 
“Na corona en de huidige Oekraïnecrisis is het aantal 
dossiers leefloon niet spectaculair gestegen. Per zitting 
staan er gemiddeld 170 dossiers op de agenda. Daar-
van worden er een 40-tal grondig besproken en een 
aantal betrokkenen gehoord. De laatste weken neemt 
het aantal aanvragen in verband met energie en steun 
equivalent leefloon voor vluchtelingen uit Oekraïne 
wel toe.”

Hoe ervaar je je eigen rol daarin?
“We zijn nu over halfweg de legislatuur en dit man-
daat is voor mij persoonlijk wel een verrijking. Het 
Comité werkt in alle stilte en zonder veel ruchtbaar-
heid. De leden kunnen zich uiteraard niet profileren 
zoals in de gemeenteraad, maar toch ben ik ervan 
overtuigd dat wij nuttig en waardevol werk leveren. 
We kunnen direct resultaat leveren door de mensen 
zoveel mogelijk naar de arbeidsmarkt te sturen met de 
nodige begeleiding en te integreren in onze maat-
schappij door het aanleren van onze Nederlandse 
taal.”

www.n-va.be/kortrijk

4



Nieuws van onze schepenen
Welkom Abby! 
De ambitie van onze schepen van Cultuur Axel Ronse is duidelijk: we willen 
Culturele Hoofdstad van Europa zijn in 2030. En we durven zelfs een stap verder 
te gaan: in 2023 doen we gewoon al eens alsof we Culturele Hoofdstad zijn. Daar-
naast wordt intussen ook stevig geïnvesteerd in ons cultuurpatrimonium: wie in 
het Begijnhofpark passeert, ziet dat de sloop van museum 1302 volop aan de gang 
is en er iemand nieuws komt piepen ... Welkom Abby!

Abby is de nieuwe kunst- en tentoonstellingssite die in september 2024 haar 
deuren zal openen. Een stevige investering van ruim 14 miljoen die de stad en de 
Vlaamse Regering samen financieren. “Het zal Kortrijk toelaten om ook op het 
vlak van beeldende kunsten Champions League te spelen!”, aldus Axel Ronse.

Abby opent haar deuren in september 2024 en durft Kortrijk anders bekijken! Identiteit, in de breedste zin van het woord, 
wordt de rode draad doorheen het museum en alle tentoonstellingen. ‘Abby’ is een hippe eigennaam en verwijst tegelijk naar de site 
waar de historische abdij die sinds de 16de eeuw de site. Het logo bevat een subtiele verwijzing naar het ontwerp van het nieuwe paviljoen.

N-VA Kortrijk 
bruist!

Een bomvolle zaal voor de eerste Liebaardsquiz 
die Jong N-VA 1302 organiseerde in april.

Kelly Detavernier staat als schepen van 
Onderwijs tussen de studenten en was 
aanwezig op de jaarlijkse massacantus.

Jong N-VA 1302 en N-VA 
Kortrijk bundelden de krachten 
tijdens de Sinksenregatta en 
versloegen met ruime voor-
sprong de Kortrijkse CD&V.

Leieboorden worden verder vernieuwd
Sinds in 2018 de verlaagde Leieboorden feestelijk geopend werden, is het 
een niet te missen plaats om te vertoeven in onze binnenstad. Nu wordt 
ook de andere kant van de Leiebrug onder handen genomen: de asfalt-
vlakte langs de Dolfijnkaai en Kasteelkaai wordt ontgroend en maakt 
plaats voor een groene wandelpromenade met een eigen Leietuin. Samen 
met een opgefriste Reepkaai wordt het eindelijk een aangename plaats.

Kelly Detavernier, schepen van Financiën: “Dit is een van de belangrijkste 
projecten die we realiseren in deze bestuursperiode. We investeren er 
samen met de Vlaamse Waterweg in totaal 9,5 miljoen euro in. Het wordt 
een prachtige plek in onze stad!” 

kortrijk@n-va.be
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Sander Loones
Kamerlid

Axel Ronse
Vlaams Parlementslid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022
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