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FIER OP ONZE
STADSCOALITIE

KORTRIJK
Eendrachtig, loyaal en vastberaden
De Guldensporenstad besturen is een voorrecht!

Michel De Wandel,
voorzitter N-VA Kortrijk
Er zijn weinig Vlaamse steden waar
zoveel beweegt als Kortrijk.
We hebben de voorbije drie jaar het
museumbeleid en het leegstandsbeleid grondig hervormd.

V.U.: Michel De Wandel, Handboogstraat 8/33, 8500 Kortrijk

Tegelijk hebben we in budgettair
erg krappe tijden een pak Vlaamse
middelen kunnen binnenhalen voor
belangrijke aanpassingen in de
‘hardware’ van onze stad.
Onze minister Ben Weyts investeert
sterk in de aanpak van de stationsomgeving en kondigde begin
februari ook aan om eindelijk werk
te maken van de verkeerswisselaar
A19-R8.
Liesbeth Homans kende 2,75
miljoen euro toe voor de reconversie
van Kortrijk Weide. Dat is belangrijk
want op die site komt ook ons nieuw
stedelijk zwembad. Momenteel
ronden we daar de laatste administratieve formaliteiten voor af.
De komende drie jaar zullen we er
hard over waken dat het budget van
Kortrijk mooi in evenwicht blijft.

www.n-va.be/kortrijk

Liesbet Maddens (fractieleidster), schepen Rudolf Scherpereel, schepen An Vandersteene,
Piet Lombaerts (voorzitter Gemeenteraad), Isa Verschaete (gemeenteraadslid) , Maarten
Seynaeve (gemeenteraadslid), schepen Kelly Detavernier.

Kortrijk is mijn American Dream
Axel Ronse woont sinds kort op ’t Plein in Kortrijk.
Hij beschouwt de Guldensporenstad als de economische
hoofdstad van West-Vlaanderen: “Nergens beweegt het
meer dan hier in Kortrijk”. Diverse vormen van creatief
ondernemerschap ontstaan hier en onze stadscoalitie wordt
alom geprezen voor haar vernieuwende manier van besturen.
Ronse kent Kortrijk goed want voor hij in het Vlaams
Parlement terecht kwam werkte hij er als directeur voor
UNIZO Zuid-West-Vlaanderen.
“Kortrijk is een stad waar dromen uitkomen, alles is hier aanwezig om ambities
waar te maken”, zegt Ronse, die sinds 2014 zetelt in het Vlaams Parlement.
Daar ijvert hij voor ondersteuning van onze Kortrijkse ambities. Met succes want
de Vlaamse ministers Philippe Muyters, Ben Weyts en Liesbeth Homans kenden
in budgettair krappe tijden miljoenen toe voor Kortrijkse projecten zoals
het nieuwe zwembad, de reconversie van Kortrijk Weide en de heraanleg
van de stationsomgeving.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?
axel.ronse@n-va.be - www.axelronse.be - Twitter: @axelronse

INFO

Schepen Kelly Detavernier:
Verder bouwen aan een nieuw Kortrijk

Schepen An Vandersteene:
“2015 was een topjaar voor cultuurbeleving in Kortrijk”

De voorbije drie jaar was Kelly Detavernier: N-VA-fractieleider in de Kortrijkse
gemeenteraad en was ze covoorzitter van Feest In Kortrijk (FIK). Sinds januari is ze schepen
van Financiën, Onderwijs en Evenementen.

“De Grote Verleieding was een ijzersterk programma,
ronduit prachtig. Dit kon enkel dankzij de medewerking van
velen, waarvoor dank!”, zegt An Vandersteene. “Ook Zomer
in Kortrijk met de Sinksenfeesten en Winter in Kortrijk met
de succesvolle kerstmarkt, waren absolute hoogvliegers.
Onze musea en tentoonstellingen ontvingen vorig jaar bijna
40 000 bezoekers. Texture, het prachtige museum over Leie
en vlas, is koploper met meer dan 20 000 tevreden bezoekers
in 2015. Texture werkt hard verder aan mooie creatieve
projecten die museale werking, ondernemerschap, onderwijs
en erfgoed met elkaar verbinden.”

“Samen met de stadscoalitie hebben we halfweg de legislatuur al heel wat moois
verwezenlijkt”, steekt Kelly van wal. “We zijn er zichtbaar en tastbaar in geslaagd
om in Kortrijk een nieuwe dynamiek tot stand te brengen, zowel op economisch,
cultureel, sportief als sociaal vlak.”
“Schepen mogen zijn in de stad waar mijn ondernemersdromen zijn uitgekomen,
waar mijn man en ik onze kinderen grootbrengen, is echt een prachtige kans,
die ik met beide handen grijp. Samen met collega-schepenen Rudolf Scherpereel
en An Vandersteene zal ik het allerbeste van mezelf geven vanuit het college. Zo
bouwen we samen een nieuw Kortrijk.”

NIEUWE SCHEPEN LEGT EIGEN ACCENTEN
Liesbet Maddens vervangt Kelly als fractieleider in de gemeenteraad. Zij zal voortaan samen met Maarten Seynaeve en
Isa Verschaete mee uitvoering geven aan het Plan Nieuw Kortrijk.
Kelly zelf wil als schepen enkele interessante accenten leggen: ”Hierbij denk ik onder meer aan transparantie,
spaarzaamheid en ‘gezond verstand’ in de stadsfinanciën. Uiteraard neem ik ook de principes mee waar onze partij voor
staat: de tering naar de nering zetten (zonder te verzaken aan verstandige investeringen in Kortrijk), rechten en plichten en
het Vlaamse karakter van Kortrijk in Europa. De N-VA en Kortrijk kunnen op mij rekenen!”

Schepen Rudolf Scherpereel:
Onze leegstandsaanpak loont
Het briljante project Kortrijk Zaait legt ons geen
windeieren. We kunnen vandaag, halfweg de
legislatuur, al schitterende resultaten voorleggen.
Schepen Rudolf Scherpereel is trots dat de strijd tegen
leegstand en vóór ondernemerschap nog nooit zo
succesvol is geweest als nu.
“Kijk naar Overleie,” zegt de schepen “dat met de
combinatie van Kortrijk Zaait en Topzaak een ongeziene
heropleving kent. We mochten er reeds 14 nieuwe
zaken openen. Kijk ook naar de Grijze Zusterstraat, de
Wijngaardstraat, de Leiestraat en het Louis Robbeplein, de
Limelight. Eén voor één vullen we leegstaande panden met
ondernemingen.”
Kortrijk Zaait wordt gekopieerd in andere steden. Maar
de coalitie rust niet op haar lauweren. “In die zin zal
ik een kernplan detailhandel/horeca lanceren waarin
kernversterking de rode draad vormt”, zegt Rudolf.
“Dit plan behelst niet enkel Kortrijk maar ook alle
deelgemeenten. Met hen voeren we nu gesprekken zodat
zij inspraak hebben in hoe dit beleidsplan er concreet zal
uitzien. Medio 2016 wil ik dit kernplan presenteren en de
uitvoering ervan opstarten.”

kortrijk@n-va.be

FOCUS OP INNOVATIE EN TECHNOLOGIE

Tezelfdertijd werkt de stad verder aan de
Kortrijkse incubator, die we finaal zullen
huisvesten in de NMBS-loods op Campus
Kortrijk Weide. “Met dit project verbinden
we start-ups, industrie en onderwijs waarbij
we focussen op digitale
innovatie en technologie,
met aandacht voor
streekspecialisatie.
Op die manier stimuleren
we ondernemerschap
en innovatie en helpen
we jonge ondernemers
succesvol te worden in een
creatieve omgeving met
ondersteuning van experts.
De recente lanceringen van Start It @ KBC en The Hive
van Howest, kaderen perfect binnen ons project dat in de
loop van 2016 concreet vorm moet krijgen”, besluit schepen
Scherpereel.

2016: VEEL MOOIS IN HET VERSCHIET
Spinrag 2016 werd nog maar net afgerond. Met zo’n
10 000 bezoekers was het festival een absolute topeditie.
Op de planning van dit jaar vinden we onder meer de
transformatie van het Buda-verhaal door de invulling van
Broelkaai 6, het historische gebouw dat een dynamische
toegangspoort en uitvalsbasis wordt van het eiland.
De verbouwing van het Muziekcentrum gaat ook van
start. “Samen met de vzw Stedelijke Musea maken we
werk van het nieuwe stadsmuseum dat een hedendaagse,
interactieve en dynamische representatie moet worden van
het verleden, heden en toekomst van onze Groeningestad
in de regio en in Europa”, stelt An.

SPORTIEF KORTRIJK
Op sportief vlak wil An inzetten op sporten
voor allen. De folders Lopen/fietsen in
Kortrijk liggen in de
bus. Verder wordt aan
het masterplan voetbal
gewerkt, waarbij de
stedelijke infrastructuur
en sportieve werking van
de talrijke Kortrijkse clubs
versterkt kan worden.
Er komen alvast twee
nieuwe kunstgrasvelden
op de Lange Munte,
onze topsportsite, en we
vernieuwen de sportvloeren van drie zalen.
En uiteraard gunt de stad dit jaar het contract voor
het nieuwe zwembad op Campus Kortrijk Weide.
“Dit zwembad wordt een pareltje voor elke Kortrijkzaan,
jong en minder jong!” besluit schepen Vandersteene.

Provincieraadslid Peter Herman:
“Knappe koppen moeten in eigen provincie
hun diploma kunnen halen”
Sinds eind 2012 zetelt Peter Herman namens de N-VA
in de West-Vlaamse provincieraad. Hij volgt er onder
meer TUA West op, de ‘Technische Universitaire
alliantie West-Vlaanderen’.
“West-Vlaanderen kampt met een brain drain”, legt
Peter uit. “Onze slimme koppen vertrekken naar andere
provincies om daar hun masterdiploma te behalen. TUA
West tekent daarom een economische strategie uit voor
de komende vijf jaar.

SAMENWERKING ALS HOEKSTEEN

Het betreft een samenwerking tussen de verschillende
instellingen voor hoger onderwijs in West-Vlaanderen.
De universiteiten van Gent en Leuven tonen meer en
Lees meer op www.n-va.be/west-vlaanderen
Herman hoort graag uw opmerkingen en suggesties:
Blekersstraat 14, 8500 Kortrijk - peter.herman@west-vlaanderen.be

www.n-va.be/kortrijk

meer interesse in VIVES,
KULAK en HOWEST, maar er moet nog
meer geïnvesteerd in de nieuwe
technisch-industriële richtingen
en onderzoeksfaciliteiten.
Zo wordt voor de toekomst
de basis gelegd van een
nieuwe kenniseconomie
ten gunste van de jongere
generaties. Zij kunnen dan
een toekomst vol welvaart
en voorspoed tegemoet
treden.

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Liesbeth Homans

In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en sport uit te voeren.

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.
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“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord besteden”
Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen

Na de hervorming zal de provincie zich concentreren op zogenaamde
grondgebonden bevoegdheden. Zo investeert West-Vlaanderen jaarlijks
4 miljoen euro in fietspaden. De provincie krijgt ook voldoende middelen
om die taak uit te voeren. De 140 provinciale personeelsleden die zich
nu dagelijks inzetten voor sport, cultuur en welzijn zullen elders ingezet worden.
De N-VA zal het West-Vlaamse budget nauwkeurig blijven opvolgen.
De provinciale middelen moeten verantwoord besteed worden.
“Zo zorgde de N-VA ervoor dat de deelnemende kustgemeentes de helft
van hun bijdrage aan het mislukte driejaarlijkse kunstproject Beaufort zullen
terugkrijgen”, stelt Kristof Pillaert. “We ijveren er ook voor dat de provincie
nog meer inzet op de bestrijding van wateroverlast.”

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

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

/

/

