Jong N-VA 1302: politiek in een amicale sfeer
Jong N-VA 1302 is dé plaats bij uitstek voor jongeren of studenten uit Kortrijk, Harelbeke, Zwevegem of Kuurne om hun eerste
stappen in de politiek te zetten. Samen combineren we politieke vorming, actie en ontspanning in een amicale sfeer.
Zo organiseren we bijvoorbeeld lezingen, vergaderen we over politieke actualiteit én brainstormen we over hoe we actuele
problemen als jongeren kunnen aanpakken. Dat kan je allemaal doen met gelijkgezinde mensen tussen pot en pint. Voor je
het weet leer je niet enkel bij over politiek, maar krijg je er ook vrienden voor het leven bij!
De Liebaard: ons eigen jongerenbier
Op 11 juli lanceerden de lokale jongeren ook hun eigen biertje: De Liebaard! Het lokaal gebrouwen, blond bier, heeft een blend van
citroen en verschillende kruiden. De naam en slagzin ‘het spoor bijster’ verwijzen ludiek naar de Guldensporenslag.

Bestellen
kan via
volgende link:

tiny.cc/liebaardbier

Zin in een voorproevertje? Scan dan snel de QR-code op pagina
1 en krijg een gratis flesje. Schol!
Ben je ook jonger dan 30 en heb je interesse in politiek?
Neem dan zeker even contact op met
mike.verslijpe@jongnva.be of bel 0472 023 959.

Maak kennis met ons nieuwste bestuurslid: Frits Dhaenens
N-VA Kortrijk mocht onlangs Frits Dhaenens verwelkomen
als nieuw lid. Frits (27) is naast trotse Vlaming ook een rasechte Kortrijkzaan. Wonende op enkele stappen van de Grote
Markt is hij werkzaam als werf/projectleider bij Stadsbader.
“Als jongere is het niet altijd even voor de hand liggend om je
de dag van vandaag politiek te engageren. Een groot deel van
de bevolking is het vertrouwen in de politiek volledig kwijt
en daar kan je ondanks heel veel goede bedoelingen niet meteen iets aan veranderen. Zoiets heeft tijd nodig. Net daarom
verkies ik de politiek op gemeentelijk niveau omdat je dichter
staat bij de mensen.
Mijn doel is proberen te begrijpen wat leeft bij de Kortrijkzanen, te behouden wat goed is en verbeteren wat mogelijk is.
De zaken waar ik het meest naar kijk, hebben vaak een link
met mijn jeugdjaren: het belang van groene open ruimte, veilige fietsinfrastructuur, algemene sportinfrastructuur en mogelijkheden om je sociaal leven uit te bouwen via evenementen, verenigingsleven en het uitgaansleven. Het uitgangspunt
moet zijn om van elke Kortrijkzaan een fiere Kortrijkzaan te
maken. Daar zet ik maar al te graag mijn schouders onder.”
kortrijk@n-va.be

Lees het volledige interview
Het volledige interview met Frits kunt u lezen op onze
website kortrijk.n-va.be. U komt er ook te weten wat Frits
zijn lievelingsplekjes zijn in Kortrijk.
Voelt u net zoals Frits de kriebel om deel uit te maken van
een dynamische ploeg met een hart voor Kortrijk? Neem
gerust contact op met onze ledenverantwoordelijke voor
een vrijblijvende babbel via ine.vandenbulcke@n-va.be.

Op Belgisch niveau staat alles stil
De energieprijzen gaan door het dak.
gevaar.
De bevoorradingszekerheid is in gevaa
Maar niet in België. De paars-groene regering
heeft zelfs nog geen akkoord over de verlenging
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De Vlaming die werkt,
werkt spaart of onderneemt
ziet zijn koopkracht alsmaar dalen. Maar wie
niet wil werken,
werken kan in dit land eindeloos een
uitkering blijven trekken
trekken. De paars-groene regering
verhoogde de uitkeringen gigantisch in plaats
van werk te maken van een échte arbeidsdeal.

Het aantal asielzoekers stijgt door het lakse opengrenzenbeleid van paars-groen. Aan de asielpoorten
is het chaos troef. Honderden asielzoekers slapen
op straat. De federale regering wordt keer op keer
veroordeeld tot het betalen van dwangsommen.
Maar ze blijft er koppig voor kiezen om niets te doen.

Ondertussen voert Vlaanderen wél beleid
Moeilijke tijden vragen om moeilijke beslissingen. De N-VA gaat in de Vlaamse Regering
wél de uitdagingen aan. Ook als er moeilijke knopen doorgehakt moeten worden.
Vlaams minister-president Jan Jambon is
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Matthias Diependaele waakt onverstoorbaar
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die hij of zij verdient: vooraan in de klas.
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Moedige keuzes voor een welvarend Kortrijk!
We zijn ruim over de helft van deze legislatuur. Het gaat goed met onze stad en wij zijn trots met de bijdrage die we daarvoor
leveren. Onze twee schepenen Axel Ronse en Kelly Detavernier houden de vinger aan de pols in de stadscoalitie. Als Vlaams
Parlementslid zorgt Axel er ook voor dat Kortrijk een stevige stem heeft binnen Vlaanderen.
Begin dit jaar kreeg de N-VA een nieuw bestuur met het dynamische voorzittersduo Piet Lombaerts en Trui Steenhoudt.
Wij vroegen hen wat zij onthouden van de voorbije twee jaren.
Piet Lombaerts:

“Collegiaal besturen en beslissen”
“N-VA Kortrijk hanteert het principe van gezond verstand. Voor
ons primeert wat elke burger mag verwachten van een degelijk
bestuur. Zaken waar mensen zich goed door voelen of zich terecht
zorgen over maken, en zich jammer genoeg ook soms aan ergeren,
zijn onze prioriteit: betrokkenheid, veiligheid (ook in het verkeer),
mobiliteit, milieu, een fair sociaal beleid, een gevarieerd aanbod
op vlak van sport, cultuur en ontspanning , en dit alles met een
verstandige besteding van de schaarse middelen. Wij staan voor
daadkrachtig collegiaal besturen en beslissen, ook al zijn sommige beslissingen hard om te nemen. Iedereen die deze missie kan
onderschrijven is bij ons welkom om mee betrokken te worden in
het bestuur van deze mooie stad.”
Trui Steenhoudt:

“Een gemotiveerde ploeg met duidelijke ambities”
“De N-VA vertegenwoordigt nog steeds ruim 20 procent van de Vlamingen en ook in Kortrijk zitten we in de lift! Onze schepenen
staan voor een daadkrachtig beleid en achter de schermen hebben we een sterk kabinet en een enthousiaste bestuursploeg. We zijn
blij dat steeds meer jonge mensen de weg vinden naar onze partij. Onze ambitie is duidelijk: in 2024 willen we in Kortrijk verder
groeien om nóg meer onze stempel te drukken op het beleid.”

Een gratis Liebaard? Scan de QR-code!
N-VA Kortrijk geeft u graag een Liebaard cadeau! Je weet wel, dat lekkere biertje
dat gebrouwen wordt door onze jongerenafdeling Jong N-VA 1302.

Deelnemen is heel eenvoudig:
Scan de QR-code of surf naar tiny.cc/gratisliebaard, laat uw
gegevens achter en wij komen het persoonlijk bij u thuis* afleveren.
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Axel Ronse brengt
cultuur naar de
Kortrijkzaan
Axel Ronse is wellicht de meest zichtbare
schepen van Cultuur in Vlaanderen.
Dat Kortrijk de ambitie heeft om in
2030 Culturele Hoofdstad van Europa
te worden is mede dankzij de inspanningen van Axel. Hoewel we strijden met
andere steden als Gent en Brussel, is hij
ervan overtuigd dat we alle troeven in
handen hebben om dat ook te realiseren.
Daarnaast versterken we onze culturele
domeinen, onder andere ook de beeldende kunsten.

Cultuuraanbod voor elke Kortrijkzaan!
Het culturele speelveld in Kortrijk is
indrukwekkend, iets wat de Kortrijkzanen weten te appreciëren. Er wordt
hard ingezet om de beeldende kunst
in de stad stevig te ondersteunen. We
doen dit in alle lagen: van de liefhebber tot de professionele kunstenaar.
De academie voorziet niet alleen in
hoogstaande opleidingen voor iedereen, jaarlijks worden er ook laagdrempelige toonmomenten voorzien voor
amateur- en professionele kunstenaars.
Mooie voorbeelden hiervan zijn projecten als Circuit Artistiek en Buren
bij Kunstenaars of dankzij eenmalige
tentoonstellingen door de Sint-Lucasgilde of een van onze drie foto-

clubs. De lijst is eindeloos maar overal
waar mogelijk ondersteunt het kabinet
van Axel cultuurprojecten.

den in de publieke ruimte. Zo restaureerden we al de Groeningepoort en het
Oorlogsmonument op de Grote Markt.

Cultuur werkt verbindend
Corona heeft eens te meer bewezen
dat cultuur mensen samenbrengt. De
Zie Mie-toer van Mie Bogaerts in de
stad trok duizenden bezoekers en nog
steeds speuren curieuzeneuzen de
kleine beeldjes op in de binnenstad en
luisteren ze naar de gedichten van Joris
Denoo. Uniek is het project Beeld in
je Buurt waarin we – op vraag van de
Kortrijkzaan zelf - kunstwerken vanuit
ons depot in publieke ruimtes exposeren. We schakelen ook een versnelling
hoger bij het restaureren van de beel-

Beleid met ambitie
De verdienste van Axel is dat hij geen
uitdaging uit de weg gaat. Grote projecten als Paradise en Track & Trace
brengen duizenden bezoekers naar de
stad om – naast internationaal – ook
toptalent van eigen bodem aan het
werk te zien. Wie door het Begijnhofpark wandelt, kan er niet omheen: er
staat een nieuw project in de steigers,
genaamd Abby. Abby wordt een eigenzinnige tentoonstellingssite die Kortrijk
zal toelaten om ook op het vlak van
beeldende kunsten Champions League
te spelen. Het vroegere Kortrijk 1302
is sinds juli 2022 verhuisd naar de
Onze-Lieve-Vrouwekerk, waar we het
epische verhaal van de Guldensporenslag en het graafschap Vlaanderen op
een unieke manier vertellen. De sacrale
sfeer van de kerk en haar prachtige
Gravenkapel dompelen de bezoeker onder in de geschiedenis waar we terecht
fier op mogen zijn!

Ik ben ervan overtuigd dat kunst in de publieke ruimte
zorgt voor verbinding. Daarom zetten we maximaal in
op beeldende kunst en maken we die zo laagdrempelig
mogelijk door waar en wanneer het kan, de kunst ook
effectief naar buiten te brengen.”
kortrijk@n-va.be

Interview met superschepen Kelly Detavernier
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“De laatste tien jaar is Kortrijk
aan het heropleven”
Met een breed scala aan bevoegdheden als Financiën,
Onderwijs, Evenementen, Personeel en Kerkfabrieken
begeeft schepen Kelly Detavernier zich in het hart van
onze samenleving. Ze hanteert daarbij duidelijke criteria:
een moderne visie aanhouden en het belastinggeld van de
Kortrijkzaan nuttig besteden! Communicatieverantwoordelijke Steven Durnez ging met haar in gesprek.

Kelly, een van jouw belangrijkste bevoegdheden is
Financiën. Geen makkelijke opgave in deze tijden?
“Het is zeker een van de meest onderschatte. Sinds 2016 valt
dit onder mijn bevoegdheden en sindsdien is Kortrijk niet
alleen pertinent in financieel evenwicht, de financiën zijn
ook veel transparanter. Er wordt ruimschoots voldaan aan de
evenwichtsvoorwaarden.”
De corona- en de energiecrisis waren daarin geen cadeaus?
“In beide crisissen hebben wij het voortouw genomen.
Dankzij een gezond financieel beleid hebben we steeds een
begroting in evenwicht ingediend. Ik vind het ook belangrijk
om in tijden van crisis in eerste instantie in eigen uitgaven te
knippen. Laat mij duidelijk zijn: hogere belastingen voor de
Kortrijkzaan zijn voor N-VA Kortrijk onbespreekbaar.”
Vriend en vijand moet ondertussen wel erkennen
dat Kortrijk bruist als nooit tevoren?
“De laatste tien jaar is Kortrijk aan het heropleven. Er is altijd
wel iets te doen in onze stad en dat heeft veel te maken met
het evenementenbeleid waarvoor ik bevoegd ben. Niet enkel
wordt er stevig ingezet op het gericht organiseren van eigen
evenementen, het neveneffect is dat externe organisatoren
steeds meer worden aangetrokken om in Kortrijk iets op
poten te zetten. De jaarlijkse hoogmis is natuurlijk Sinksen,
hét stadsfestival van Kortrijk. Ons orgelpunt is onze Vlaamse
Feestdag die we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Met de
introductie van de Leiefeesten is er jaarlijks een volwaardige
programmatie rond 11 juli!”
Een probleem waar vandaag veel steden mee worstelen, is de
heroriëntatie van kerken.
“Jaren terug lanceerde ik al een gedurfd kerkenplan waarbij
we verschillende kerken in Kortrijk een andere bestemming
gaven. Deze bestuursperiode springen er enkele in het oog:
de Onze-Lieve-Vrouwekerk kreeg er de museale beleving
1302 bij en de Sint-Corneliuskerk in Aalbeke huisvest nu een
prachtige buurtbibliotheek en klaslokalen voor het conser-

vatorium. Ook in de Sint-Audomaruskerk in Bissegem zal plaats
zijn voor ons deeltijds kunstonderwijs, de buurtbibliotheek en het
wijkcentrum. In combinatie met behoud van de liturgische functie
van de kerk, levert dit één voor één
win-winsituaties op. De kerken worden nog sterker gemaakt
in hun verbindende rol in lokale gemeenschappen!”
Ondertussen wordt Kortrijk ook dé studentenstad van
West-Vlaanderen.
“Absoluut! Onze stad telt steeds meer kwaliteitsvolle opleidingen
die studenten van over de ganse wereld naar onze stad aantrekken. Als schepen vind ik het zalig om mij tussen de studenten te
bewegen. Zo hou ik de vinger aan de pols over wat leeft binnen de
jeugd, onze toekomst, en neem dit mee in mijn dagelijks beleid.”
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Van links naar rechts Giovanny Saelens, Anke Seynaeve, Fabienne Tuyttens, Johan De Poorter en Mike Verslijpe.

Een blik achter de schermen
Politiek is een ploegsport. Schepenen Axel Ronse en Kelly Detavernier kunnen dan ook elke dag rekenen op een
gemotiveerd team met één doel voor ogen: het beste voor de Kortrijkzaan! We stellen ze graag even voor.
Giovanny Saelens is de kabinetschef van N-VA Kortrijk.
Hij stuurt het kabinet aan, volgt mee de grote investeringsdossiers op en bewaakt de politieke lijnen van onze partij.
Anke Seynaeve en Mike Verslijpe zijn de kabinetsmedewerkers van onze schepenen. Zij bereiden de inhoudelijke
dossiers van de schepenen tot in de puntjes voor en volgen
alle bevoegdheden mee op. Ook ondersteunen ze Kelly en
Axel in de communicatie.
Fabienne Tuyttens is de administratieve duizendpoot van

het kabinet. Tegelijk is ze de curator van de kunst die op
het kabinet te bewonderen is.
Johan De Poorter, tevens provincieraadslid, is de parlementair medewerker van Axel in het Vlaams Parlement.
Hij werkt ook vanuit Kortrijk en vormt zo een gouden
tandem met het kabinet.
Ons kabinet staat steeds voor u klaar als u vragen heeft. U
vindt het kabinet in Leiestraat 21 en u kan hen telefonisch
bereiken op 056 27 71 64 of per mail op kortrijk@n-va.be

Ben jij ons ontbrekende puzzelstuk? Maak deel uit van een
dynamische ploeg met een HART voor Kortrijk én Vlaanderen!
Lid worden van de N-VA is heel eenvoudig. Sluit u vandaag nog aan! Voor amper 12,50 euro per jaar bent u al lid.
Jonger dan 31? Dan betaalt u maar 5 euro per jaar. Bijleden in hetzelfde gezin worden al lid voor 2,50 euro per jaar.
“Als lid van N-VA blijf je niet enkel op de hoogte van het nationale reilen en zeilen van de partij, maar krijg je ook de kans om
mee te bewegen op het Kortrijkse beleid! Je komt in contact met onze lokale mandatarissen en bepaalt mee welke richting
Kortrijk uitgaat”

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van N-VA Kortrijk!
Er beweegt heel wat met N-VA Kortrijk. Wilt u op de hoogte blijven van onze evenementen maar ook over
de verwezenlijkingen van onze schepenen? Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief via kortrijk.n-va.be.

www.n-va.be/kortrijk

