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Kortrijk laat evenementen- en cultuursector heropleven
Depart XXL, het eerste coronaproof evenementenplein van het land, is opnieuw geopend. Op het plein kunnen tot 1 200
bezoekers weer van cultuur en evenementen genieten. Na de tweede lockdown biedt Depart XXL ons nu een tweede adem!
En wat voor een!
Kelly Detavernier, schepen van Evenementen (N-VA): “Depart XXL biedt organisatoren alle hulpmiddelen om gemakkelijk
coronaproof te organiseren, volgens de
geldende maatregelen. Het plein is ook zo
opgesteld dat heel wat verschillende evenementen kunnen plaatsvinden, zoals optredens, bedrijfsfeesten of proclamaties.
Zo kunnen de Kortrijkzanen opnieuw
genieten van cultuur en evenementen en
bieden we economische vooruitzichten
aan de hele evenementensector!”
Het plein is een initiatief van onze
N-VA-schepenen Axel Ronse en Kelly

Detavernier. Zo is Kortrijk een voortrekker om de sector weer broodnodig
perspectief te geven. Het plein ontving al
grote organisaties zoals Sound of Noise in
organisatie van Alcatraz, maar ook lokale
bands tijdens het Sinksenweekend.
Axel Ronse, schepen van Cultuur:
“Depart XXL biedt alle verenigingen de
mogelijkheid om er simpelweg opnieuw
in te vliegen!”
Deze zomer kan je ook opnieuw genieten
van grote namen zoals Natalia, Regi, Jef
Neve en Sam Gooris op Depart XXL!

CUBO, de Spotify voor Cultuur
in Kortrijk
Onder impuls van Axel Ronse werd
ook een innovatief cultuurabonnement uitgewerkt: de stad lanceert
een Spotify voor Cultuur: voor 15 euro
per maand krijgen cultuurbouwers
(CUBO’s) ongelimiteerde toegang
tot het quasi volledige podium- en
ﬁlmaanbod van Schouwburg Kortrijk
en kunstencentrum BUDA!
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Sociale woningen enkel
voor wie er recht op heeft!
N-VA Kortrijk vindt het belangrijk dat sociale woningen steeds
beschikbaar zijn voor zij die er recht op hebben. Het is dus
onaanvaardbaar dat iemand die zelf huizen of gronden bezit
toch nog aanspraak kan maken op een sociale woning. Deze
vorm van sociale fraude willen wij aanpakken, zodat de sociale
huurmarkt rechtvaardig is voor iedereen.
Daarvoor kregen we ook goed nieuws vanuit de Vlaamse Regering. Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA)
voorziet nu ook de nodige middelen om buitenlands eigendomsonderzoek te voeren. Wie een sociale woning huurt maar ook
eigendom bezit in het buitenland, verliest onmiddellijk het recht
op die sociale woning.
Op de gemeenteraad van april drong Philippe Dejaegher, fractieleider van N-VA Kortrijk, bij het stadsbestuur aan om gebruik te
maken van dat buitenlands eigendomsonderzoek.

“We hebben elke sociale woning nodig en die moeten dan ook
gaan naar mensen die het daadwerkelijk nodig hebben” – Philippe
Dejaegher, N-VA-fractieleider in de gemeenteraad.

Philippe Dejaegher: “Ik vraag aan het stadsbestuur om bij de sociale huisvestingsmaatschappijen in Kortrijk
aan te dringen om gebruik te maken van de middelen die minister Diependaele ter beschikking stelt om zo’n
onderzoek te voeren. Deze maatregel zorgt voor meer rechtvaardigheid, want enkel zo kunnen we verzekeren
dat sociale woningen worden toegewezen aan die mensen die er ook effectief recht op hebben. We hebben elke
sociale woning nodig en die moeten dan ook gaan naar mensen die het daadwerkelijk nodig hebben.”

Sterk investeren in hoogwaardige cultuurinfrastructuur
Van Kortrijk een topstad maken op vlak van cultuur, daar hoort ook de nodige infrastructuur bij. Schepenen Axel Ronse en
Kelly Detavernier investeren meer dan ooit in kwaliteitsvolle cultuurtempels. Naast de gloednieuwe tentoonstellingssite op de
Groeningeabdij (zie pagina 3) zijn er nog heel wat projecten aan de gang.
De Kortrijkse Schouwburg zal deze bestuursperiode flink
kunnen vernieuwen, met dank aan middelen van de Vlaamse
Regering: er komt een volwaardig cultuurcafé, een nieuwe kleine
zaal, een polyvalente ruimte en ook de logistieke ruimtes worden onder handen genomen. Om dat te realiseren werden WIT
Architecten aangesteld.
Kortrijk, de muziekstad van Vlaanderen
Voor het Muziekcentrum keurden we recent het voorontwerp
goed voor de bouw van extra repetitieruimtes en jamboxen. Zo
kunnen zowel jonge talenten als gerenommeerde verenigingen er
blijvend terecht en kan Kortrijk zich nog meer gaan ontpoppen
tot de muziekstad van Vlaanderen.

Kelly Detavernier en Axel Ronse: “Dankzij extra repetitieruimtes kan
Kortrijk zich nog meer ontpoppen tot de muziekstad van Vlaanderen.”

kortrijk@n-va.be

Multimediale beleving rond 1302
Ook in de Onze-Lieve-Vrouwekerk staat er heel wat te gebeuren: in de Gravenkapel wordt een multimediale beleving rond
1302 gecreëerd. Een innovatief staaltje om onze rijke Vlaamse
geschiedenis in de kijker te zetten. Axel Ronse maakt de exacte
plannen bekend op 10 juli, dus hou de pers in de gaten!
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Een illustratiebeeld van de hand van ontwerpteam TV Barozzi/Veiga, Koplamp-Architecten, Tab Architects over hoe de nieuwe
tentoonstellingssite er zal uitzien.

Groeningeabdij wordt gloednieuwe tentoonstellingssite
In 2024 is het eindelijk zover. Dan opent een gloednieuwe tentoonstellingssite haar deuren. Op de locatie waar het huidige
museum 1302 is gevestigd, komt een kunst- en tentoonstellingsssite rond het thema identiteit. Schepen van Cultuur Axel Ronse
trekt hiervoor bijna 7,5 miljoen euro uit en ook de Vlaamse Regering investeert mee voor nog eens 7 miljoen euro extra.
Begin juli werd bekend gemaakt hoe het nieuwe museum er zal uitzien, in bijzijn van de ontwerpers, de lokale pers en de vrienden
van de musea. Het wordt een architecturaal meesterwerk dat het Begijnhofpark en bij uitbreiding het historisch hart van Kortrijk
verder zal opwaarderen.
Mijlpaal voor cultuur in Kortrijk
Axel Ronse, schepen van Cultuur: “Dit is een mijlpaal voor cultuur in Kortrijk. De Groeningeabdij ontpopt zich vanaf 2024 tot een
vernieuwende, laagdrempelige en hoogwaardige tentoonstellingssite. Identiteit wordt het centrale thema met beeldende kunst als
motor.”
Stadsliving en bruisende ontmoetingsplaats
De Groeningeabdij wordt niet enkel een kunsthal met museumfunctie, maar ook een Stadsliving voor alle Kortrijkzanen. “De
Stadsliving zal breed en gratis toegankelijk zijn en omvat kunstinstallaties, een vernieuwende collectiepresentatie en ruimte voor
debat, ontmoeting en creatie. Daarnaast voorzien we een betalend parcours, met vernieuwende en moderne ondergrondse tentoonstellingsruimtes en een volledig heraangeklede 16de-eeuwse kapel”, besluit Axel Ronse.
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Vier de Vlaamse feestdag
met de Guldensporenviering

10
juli

Op zaterdag 10 juli vindt naar jaarlijkse traditie de Guldensporenviering plaats.
Het Guldensporencomité en stad Kortrijk nodigen u op de vooravond van de
Vlaamse feestdag graag uit aan de historische Groeningekouter.
Schepen van Evenementen Kelly Detavernier is enthousiast: “De Guldensporenviering is een feest voor alle Vlamingen. ‘s Middags kunnen de kinderen al terecht
in ons kinderdorp en om 17 uur start de officiële plechtigheid in aanwezigheid
van Vlaams minister-president Jan Jambon. De plechtigheid wordt een boeiende
afwisseling van plechtige toespraken en luchtige intermezzo’s. Afsluiten doen we
met een hapje en een drankje!”
Omwille van de coronamaatregelen zijn de plaatsen beperkt. Inschrijven is
noodzakelijk via www.kortrijk.be/leiefeesten.

Wandel, ﬁets en gooi de benen los langs de
Leieboorden
Zondag 11 juli staat in teken van de Leiefeesten: een minifestival langs de
Verlaagde Leieboorden! Om 10 uur bijt Kortrijk Gordelt de spits af, georganiseerd door N-VA Kortrijk bestuurslid Trui Steenhoudt. De
sportievelingen hebben de keuze tussen een fotozoektocht, een belevings-wandeltocht en twee ﬁetsritten. Een ticket kopen
voor Kortrijk Gordelt kan via www.kortrijk.be/leiefeesten of aan de deur op de dag zelf.

11
juli

In de namiddag staan maar liefst vier optredens geprogrammeerd: Antler, Appelblauwzjigroen, Pacmadam en de Turbo
Alive Band zorgen voor het muzikaal gedeelte terwijl er ook nog heel wat kinderanimatie zal zijn.

Axel Ronse sport
voor goede doel

Hang de leeuw uit en
win een bierpakket!
Hangt de Vlaamse Leeuw ﬁer te
wapperen bij je thuis? Stuur ons een
foto naar kortrijk@n-va.be en maak
kans op een van de vijf bierpakketten
die we weggeven!

Axel Ronse zal op deze symbolische
dag de innerlijke leeuw in zich loslaten:
hij gaat een volledige triatlon doen ten
voordele van het goede doel. Hij zet
zich in voor vzw Bethanie dat werkt met
jongeren die uit een problematische
opvoedingscontext komen. Hij start in
Damme en eindigt op het podium van
de Leiefeesten waar hij de cheque zal
overhandigen.

www.n-va.be/kortrijk

Word lid en ontvang
een GRATIS
leeuwenvlag!
Wil je meebouwen aan het Kortrijk van
morgen en onze Kortrijkse N-VA-ploeg versterken? Word dan lid van de N-VA! Wie lid
wordt van N-VA Kortrijk voor 31 juli 2021
krijgt gratis een leeuwenvlag toegestuurd!
Surf naar www.n-va.be/word-lid mail
naar leden@n-va.be of bel 02 219 49 30
Wie reeds lid is en een nieuw lid aanbrengt
in juli krijgt eveneens een Vlaamse vlag!
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N-VA Kortrijk in beeld
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Bestuurslid in de kijker: Sabien Degroote
“Ik ben medisch vertegenwoordiger, 39 jaar en mama van twee zoontjes. Sinds vorig
jaar ben ik trotse inwoner van Kortrijk. Ik woon in de nieuwe wijk Langwater, waar ik
met veel jonge gezinnen met kinderen in contact kom. Belangrijk voor mij zijn dan ook
vooral thema’s die hen aanbelangen. Kortrijk is een bloeiende stad, met veel culturele
activiteiten, uitgaansmogelijkheden en waar ook plaats is voor groen. Daarnaast draagt
Kortrijk ook het label van kindvriendelijke stad. Samen met N-VA Kortrijk wil ik daar
verder aan meebouwen, zodat deze jonge gezinnen zich thuis mogen blijven voelen in
deze prachtige stad.”

Onze jongerenafdeling Jong N-VA 1302 zat de afgelopen tijd ook niet
stil. Hoewel het samenkomen tussen pot en pint tijdelijk vervangen
werd door digitale vergaderingen, bleven onze jongeren actief. Zo
gingen zij bijvoorbeeld in de paasvakantie ‘papieren raampjes’ uitdelen naar aanleiding van de absurde maatregel dat treinreizigers aan
het raam moesten zitten op de trein richting kust.
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 een mailtje naar 1302@jongnva.be

Kelly Detavernier (her)ontdekte
het paradijs in Kortrijk tijdens
Sinksen 2021.

Axel Ronse bij Bieke Depoorter
tijdens fotofestival Track&Trace.
N-VA Kortrijk steunt de lokale horeca.
De afdeling deelde éclairs uit aan WZC
Biezenheem voor Moederdag.
kortrijk@n-va.be
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Al meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn
er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.
Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

Al 93
nieuwe bossen in
West-Vlaanderen.

Wilt u ook uw
boompje bijdragen?
Dat kan.
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u
kan helpen om Vlaanderen te
bebossen.

Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd
als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen
uit tot bewegen,
verlagen stress en
maken mensen
gelukkiger.”
Zuhal Demir

Zuhal Demir komt
op 19 november naar
Kortrijk voor een gespreksavond.
Noteer alvast in uw agenda.
Meer info volgt.

