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KORTRIJK
Uitdagende toekomst voor
N-VA Kortrijk

KORTRIJK HARTVEILIG?
Buurgemeente Zwevegem
hakte onlangs de knoop al
door: Zij zullen vijf AEDtoestellen (Automatische
Externe Defibrillators)
aankopen, één per
deelgemeente. Kortrijk mag
niet achterblijven, vindt onze
N-VA-afdeling.

Een goede traditie mag niet verloren
gaan en daarom ben ik als afdelingsvoorzitter verheugd met deze nieuwe
editie van ons huis-aan-huisblad.
U maakt op de volgende pagina’s
kennis met onze drie N-VA-schepenen. Hun uitdagingen zijn niet min.
Binnen de huidige economische realiteit moeten ze mee bouwen aan een
Kortrijk waar iedereen zich goed
voelt.

V.U.: Geo Verstichel - Tarwelaan 34 - 8500 Kortrijk - kortrijk@n-va.be

Zij staan er gelukkig niet alleen voor.
Ook vier gemeenteraadsleden vertegenwoordigen de N-VA binnen de
stadscoalitie. Naast het
schepencollege en de gemeenteraad
is de N-VA ook aanwezig in de
OCMW-raad. Twee mandatarissen
verdedigen er niet louter het
gedachtegoed van de N-VA maar
vooral uw welzijn.
Kortrijk met een hart voor je hart,
ook dat is een traditie. Want in maart
2011 vroegen wij al aandacht voor de
plaatsing van AED-toestellen. En dat
blijven we
doen.
Een laatste
traditie waar
we in november weer mee
aanknopen is
onze maandelijkse nieuwsGEO VERSTICHEL
brief. Wilt u
Voorzitter
deze ontvanN-VA Kortrijk
gen, dan
volstaat een berichtje naar
kortrijk@n-va.be.

www.n-va.be/kortrijk

In ons land krijgen elke dag
dertig mensen een hartstilstand
buiten het ziekenhuis. Slachtoffers van een hartstilstand hebben ongeveer 70
procent meer overlevingskansen wanneer binnen de vier minuten kan worden
overgegaan tot reanimatie. Dat is mogelijk met een stroomstoot toegediend
door een AED-toestel.

AED-TOESTEL KAN LEVENS REDDEN
Een AED-toestel is een computergestuurd apparaat dat in staat is om levensbedreigende hartritmestoornissen op te sporen, te analyseren en eventueel te
behandelen met elektroshocks. Het toestel is 100 procent veilig in gebruik,
geeft gesproken instructies en kan zo door iedereen gebruikt worden. Het Rode
Kruis Vlaanderen, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid en
de Belgische Reanimatieraad bevelen een betere verspreiding van publieke
AED-toestellen aan.
N-VA Kortrijk zal ieder initiatief tot aankoop van dergelijke toestellen
toejuichen en volop steunen.

BLIJF OP DE HOOGTE MET DE
NIEUWSBRIEF VAN N-VA KORTRIJK
In november zullen we onze maandelijkse
nieuwsbrief opnieuw verspreiden. Wil je
deze ontvangen, dan kan je via een simpele
mail inschrijven op volgend mailadres:
kortrijk@n-va.be. Ook voor een vraag voor
een van onze N-VA-schepenen,
gemeente- of OCMW-raadsleden kan je
terecht op dit mailadres.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

N-VA-schepenen zetten zich iedere dag in
voor Kortrijk… en voor u
Het aantreden van de stadscoalitie
betekende in Kortrijk ook de start
van een politieke carrière voor drie
N-VA-schepenen. Opdat u onze
mandatarissen een beetje beter leert
kennen, schotelden we hen een aantal vragen voor.

Catherine
Waelkens
is 61 jaar en moeder van zes kinderen. Zij is als
schepen bevoegd
voor financiën, begroting, kerkfabrieken en zustersteden. Catherine heeft
een masterdiploma economie en een
MBA op zak.

An
Vandersteene
is 54 jaar en heeft
samen met haar
echtgenoot Jan
drie kinderen.
An heeft als
schepen de bevoegdheden cultuur,
sport, onderwijs en evenementen.

Rudolf
Scherpereel
is 62 jaar. Hij is
eerste schepen en
bevoegd voor
ondernemen,
economie, werk,
middenstand, landbouw, toerisme,
roerend erfgoed, markten en foren,
OC’s en wijkwerking.
Rudolf is medezaakvoerder van Eres,
een bedrijf gespecialiseerd in kantoorautomatisatie. Tevens is hij
ex-voorzitter van Unizo Kortrijk.

kortrijk@n-va.be

Hoe belandde je in de politiek?
Catherine Waelkens: Toen men mij suggereerde om lid te worden van de
N-VA heb ik geen moment getwijfeld. De idealen van deze partij sluiten heel
nauw aan bij een realistische economische basis, die ik zelf ook onderschrijf.
In een financiële noodsituatie krijgt de N-VA gelijk. Mijn eerste wapenfeit:
affiches van de N-VA in de tuin plaatsen.
An Vandersteene: Nu de kinderen bijna het huis uit zijn, was het voor de verkiezingen van 2012 nu of nooit. Na veel overleg binnen het gezin, besloot ik
uiteindelijk de stap te wagen en mij verkiesbaar te stellen. Geen evidente
keuze na bijna 35 jaar voor de klas te hebben gestaan. Natuurlijk was de politieke wereld mij niet totaal onbekend. Ik kom uit een ‘Vlaams nest’ en volgde
sowieso de politieke actualiteit op, niet het minst de lokale.
Rudolf Scherpereel: Gezien mijn curriculum bij Unizo en Agoria had ik wel
vaker contacten met politici en vertoefde ik regelmatig in politieke kringen.
Toen men mij geheel onverwachts vroeg om de N-VA-lijst in Kortrijk te
trekken, kon ik onmogelijk weigeren.

Een realistische meerjarenplanning is de
basis van dit bestuur.
Catherine Waelkens: Niet alleen deze eerste maanden als kersverse schepen,
ook de weken voor de installatie van de nieuwe beleidsploeg waren erg hectisch. Niet altijd even leuk, maar ik heb nooit het gevoel gehand nutteloos te
zijn. Ik kan effectief iets realiseren. Zeker nu we aan de meerjarenplanning,
budgetten en de invoering van de beleids- en beheercyclus werken, voel ik
me in mijn sas.
Losstaand van het technische luik, is het dikwijls ook zaak een evenwicht te
vinden tussen onze ideologieën, de visie van het voltallige college en de administratie. Die moeten we op dezelfde lijn krijgen, in het belang van de stad
en haar inwoners. De meerjarenplanning moet steunen op
Het bestuur bespaart door meer
politieke idealen, maar ook op
samen te werken, waardoor
realistische en gezonde economische fundamenten. Hetzelfde
investeringen mogelijk blijven.
geldt voor alle sectoren binnen
het stadsbestuur. Zo ook de kerkfabrieken, die ik economische principes wil
bijbrengen. Dat is hun enige kans om te overleven.

Aperitiefconcert
N-VA Kortrijk
lokte heel wat volk
Het eerste aperitiefconcert van N-VA
Kortrijk, op 15 september in de zaal
MAX, was een groot succes. We
danken alle sponsors, aanwezige
leden en sympathisanten.

De nieuwe ploeg wil nieuwe accenten leggen in de
dienstverlening van de stad, maar ze moet dit realiseren
met beperkte middelen. De laatste jaren zijn de uitgaven
sneller gestegen dan de inkomsten, het deficit op de gewone begroting wordt elk jaar groter. Daarnaast werd ook
erg veel geïnvesteerd. Er zijn financiële reserves, maar
daar tegenover heeft Kortrijk de zilveren medaille voor de
stadsschuld per inwoner. De centrale overheid die de gemeentefinanciën controleert heeft ook nieuwe, strengere
evenwichtsvoorwaarden opgelegd voor de begrotingen.
Europese richtlijnen kunnen deze nog harder maken.
Onze reserves maken het mogelijk dat we de aangevatte
investeringsprogramma’s afwerken en dat we wat tijd
krijgen om de dienstverlening aan te passen. Er komen
geen naakte ontslagen voor vast personeel. Voor een inhaalbeweging bij onderhoudsinvesteringen moeten we
ook nog wat voorzien.
Door middelen beter in te zetten, door beter samen te
werken met het OCMW en overlappingen te saneren
zullen we besparen. Als de burger zich realiseert dat het
enige alternatief een verhoging van de belasting is, zal hij
het nieuwe beleid steunen.

De beleidsploeg investeert in een plan dat
ons rijke erfgoed een toekomst zal geven.
An Vandersteene: De voorbije periode was heel uitdagend. Ik ben ervan overtuigd dat de volgende maanden
en jaren dit ook zullen zijn. De zware dossiers kwamen
niet als een verrassing, ik was erop voorbereid. Wat ik
echter onderschat heb, is de vergaderlast. En gezien mijn
bevoegdheden zich vooral in het domein van de vrije tijd
afspelen, word ik uitgenodigd voor talrijke openingen,
lezingen, en sportwedstrijden die voor een groot deel
’s avonds en tijdens het weekend doorgaan.

www.n-va.be/kortrijk

Ik ben zeker en vast tevreden over wat ik reeds gerealiseerd heb de voorbije maanden, en wat er in de pijplijn
zit: een erfgoed- en museumplan dat een toekomst zal
bieden aan ons rijke erfgoed. Het masterplan zwembaden, met een nieuw zwembad op Kortrijk Weide, daar
ben ik trots op. De opmaak van de meerjarenplanning
vergde de laatste weken heel wat energie. Toch zou ik
graag binnenkort een plan voorleggen om de voetbalinfrastructuur te hervormen. De sfeer is alvast goed, op
het kabinet en in het college, en de samenwerking met
mijn administratie verloopt uitstekend.

De N-VA brengt in het schepencollege de
stad in beweging en stoomt onze bedrijven
klaar voor een innovatieve toekomst.
Rudolf Scherpereel: Gezien het scala aan bevoegdheden
heb ik me in heel veel dossiers moeten inwerken. Gelukkig is veel materie me niet onbekend en had ik reeds voeling met en een duidelijk zicht op de problematiek rond
ondernemen in de breedste zin. Eenerzijds ontferm ik me
over projecten die tastbaar zijn en een directe impact en
visibiliteit hebben: de succesvolle Shop&Go-parkeerzones, bestrijding van de commerciële leegstand en,
onlangs nog, de nakende erkenning van de stad als
toeristisch centrum met invoering van koopzondagen.
Anderzijds is het mijn ambitie om met de stad een voortrekkersrol op te nemen in de creatieve maakeconomie en
onze bedrijven klaar te stomen voor de toekomst. Een
strategisch project dat qua complexiteit en doorlooptijd
van een gans andere orde is. Geen huzarenstukje trouwens, want uit recent onderzoek blijkt dat amper vier op
tien Vlaamse bedrijven met innovatie bezig zijn. Hoe dan
ook, de verscheidenheid aan uitdagingen maken mijn
drukke job erg interessant. De stad doen en zien bewegen
in de richting die we vooropgesteld hebben - en daarvoor
erkend worden - werkt erg stimulerend.

Samen houden we
het Vlaamse onderwijs aan de top

aso niet op de
schop, tso en
bso versterkt

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.
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Meer weten over de onderwijsvisie van de N-VA en de concrete punten
van het masterplan Onderwijs? De N-VA werkte een mooie folder uit.
U vindt die op www.n-va.be/onderwijsronde.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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