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Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente 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.”

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

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. 

 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.

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT
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België is een van de strengste landen

zware 
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Nieuw zwembad voor 
Kortrijk p. 2 Kortrijk Gordelt p. 4 

Beleef de Vlaamse feestdag 
in Kortrijk p. 5

Viering Vlaamse feestdag 2016
Een samenwerking tussen Stad Kortrijk, Feest in Kortrijk en het Guldensporencomité

  ZATERDAG 9 JULI 2016
18.30 uur Opening Groeningekouter
19 uur Walrus
20.15 uur De Held
22 uur De Nijghse Vrouwen

  ZONDAG 10 JULI 2016
7.30 - 11 uur  Start Kortrijk Gordelt aan de Groeningekouter
10 uur   Plechtige gebedsviering opgeluisterd door het Sint-Janskoor 
11 uur   Samenzang met Sint-Janskoor Kortrijk en Vlaamse actieve seniorenkoor regio  

Kortrijk
11.45-12 uur  Barbecue ‘Eten met de Leeuw’ (inschrijvingen via Kortrijk Gordelt en  

Guldensporencomité prijs: 15 euro voor volwassenen, 10 euro voor kinderen
 Rondgaande muziekgroep The Scaldish New Orleans Jazz Messengers (tot 15 uur)
14 uur   Geleide wandeling in historisch Kortrijk door Johan Velghe. Standjes met  

verenigingen 
15 uur  Muziekgroep Donder in ‘t Hooi op podium (tot 17.30 uur)
16 uur  Einde Kortrijk Gordelt en historische wandeling
17.15  uur  Start officieel gedeelte met voorzitter Guldensporencomité en toespraak  

burgemeester (muzikale opluistering door Donder in ‘t Hooi)
17.45 uur  Strijdspreker Amadeu Altafaj (vertegenwoordiger van Catalonië bij de Europese 

Unie)
18.25 uur  Toespraak Vlaams minister-president Geert Bourgeois
18.45 uur  Prijsuitreiking Groeningeprijs (door MP Geert Bourgeois) + einde officieel  

gedeelte
19 uur  Start receptie, gezellig samenzijn met optredens muziekgroep Donder in ‘t Hooi
20.45 uur  Einde 

   MAANDAG 11 JULI 2016
11 uur  Beiaardconcert met Vlaamse liedjes (van vroeger en nu)  en gelegenheid tot  

samenzang onder begeleiding van een koor (beiaard in Sint-Maartenskerk),  
afgewisseld met poëzie (drie blokken muziek, twee blokken poëzie)

De leden van N-VA Kortrijk kozen op 13 maart 2016 
een gloednieuw afdelingsbestuur. Zij duidden Axel 
Ronse aan als voorzitter en Peter Sustronck werd 
ondervoorzitter. Beiden kregen massale steun van de 
Kortrijkse leden die hen voor de komende drie jaar 
mandateerden. Op 19 april 2016 kwam de nieuwe 
ploeg voor het eerst samen en werden de diverse 
functies door het bestuur aangeduid.

Het nieuwe bestuur trekt resoluut de kaart van de dialoog en  
samenwerking met tal van Kortrijkse verenigingen en vrijwil-
ligers. Trui Steenhoudt (39 jaar, operations manager) en Piet 
Lombaerts (53 jaar, advocaat) krijgen de belangrijke verant-
woordelijkheid om dit als tandem en samen met alle leden waar 
te maken. Ze zijn benoemd tot respectievelijk organisatieverant-
woordelijke en politiek secretaris.

Daarnaast is Jorgen Deman (30 jaar, medewerker van  
Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens) secretaris  
van de afdeling, Birgit Dewulf (51 jaar, logopediste)  
penningmeester, Michel De Wandel (63 jaar, gepensioneerde 
informaticus) staat in voor het ledenbeheer en Steven Lecluyse 
(42 jaar, kabinetsadviseur voor de N-VA-schepenen) is pers- en  
communicatieverantwoordelijke. Stijn Parmentier (29 jaar,  
voorzitter van Jong N-VA Vivit) is jongerenverantwoordelijke.

Axel Ronse: “Samen met onze zeven gemeenteraadsleden  
(schepenen Rudolf Scherpereel, An Vandersteene en Kelly  
Detavernier, gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts,  
fractievoorzitter Liesbet Maddens, Maarten Seynaeve en  
Isa Verschaete) en onze twee OCMW-mandatarissen  
(Frederik Benoit en Dominique Vanbossele) zijn zij het  
gezicht van de N-VA in Kortrijk.”

Nieuwe, enthousiaste bestuursploeg voor Kortrijk

Je vindt de gegevens van alle bestuursleden terug op onze vernieuwde afdelingswebsite onder 
‘Wie is wie?’ op ww.n-va.be/kortrijk. Aarzel niet om contact op te nemen indien je vragen hebt of 
indien je - op eender welke manier - ons ambitieus verhaal in Kortrijk wenst kracht bij te zetten!
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“De Guldensporenslag, de  
Broeltorens en De Coene: zover 
rijkt de kennis van niet- 
Kortrijkzanen over de geschiede-
nis van onze stad nog net. Maar de 
geschiedenis van Kortrijk is veel 
rijker dan dat: Kortrijk is meer 
dan 1302, veel meer. Dit willen 
we bewijzen aan toeristen, maar 
ook aan de Kortrijkzanen zelf”, 
zo zegt Piet Lombaerts, voorzitter 
van vzw stedelijke musea Kortrijk.

“We missen een museum over Kortrijk en 
de Kortrijkzanen in onze stad. Daarom 
besloten we onze troeven te bundelen: 
er zijn de prachtige collecties ‘schone 
kunsten’, er is de Groeningeabdij in het 
Begijnhofpark, er is de geschiedenis van 
onze stad, en uiteraard de inbreng van de 
Kortrijkzanen zelf!”, aldus schepen van 
Cultuur An Vandersteene. “Getuige van 
die inbreng de Facebookpagina ‘Je bent 
van Kortrijk als …’ waar heden en verle-
den elkaar tegenkomen.”

Breng X bij
Wie kent nog Kromme Lairens Brugge? 
Wie de Buzze? “We maken een museum 
over de stad en haar deelgemeenten. De 
stukken in de museumcollectie vertellen 
niet alles, ook jullie verhaal maakt deel 
uit van het DNA van onze stad. Van-
daar deze warme oproep: Breng X bij!”, 
zo zegt Jorgen Deman, lid van de Raad 
van Bestuur van vzw Stedelijke Musea 
Kortrijk. 

Momenteel is een werkgroep van ex-
perten volop in de weer om het concept 
van het museum te verfijnen: welke 
thema’s willen we zeker belichten, welke 
stukken uit de collectie moeten zeker een 
plaats krijgen in het museum? Natuur-
lijk zal er ook plaats zijn voor tijdelijke 
tentoonstellingen en initiatieven.  

De historische locatie, samen met de 
groene omgeving, zal het verhaal van 
de stad extra in de verf zetten. Ook het 
park zorgt ervoor dat Kortrijkzanen hier 
graag zullen vertoeven.

Een dag uit het leven van… Jorgen Deman

Een nieuw stadsmuseum voor Kortrijk

De publiek-private samenwerking 
voor het nieuwe zwembad op Cam-
pus Kortrijk Weide belandt stilaan 
in de laatste fase: gunning aan de 
partner die het zwembad ontwerpt, 
bouwt, financiert, onderhoudt en 
uitbaat (DBFMO) voor een periode 
van dertig jaar. De Stad Kortrijk 
betaalt hiervoor jaarlijks een subsi-
die aan de partner.

Het is voor het eerst in de geschiedenis dat 
een dergelijk groot publiek-privaat project 
wordt gerealiseerd. In dit verhaal wordt 
trouwens ook samengewerkt met Zweve-
gem. Ook zij bouwen een nieuw zwembad 

dat complementair is aan dat van  
Kortrijk.

Het zwembad wordt ingeplant op het 
nieuwe stadsdeel Campus Kortrijk Weide, 
te midden een ecologisch park, evene-
mentenplein/parking en fuifzaal, vlakbij 
de Leie. Het wordt zonder meer een parel-
tje in de regio, zowel op architecturaal als 
functioneel vlak met 50-meterbanen en 
een buitengedeelte. 

Naast het sportieve luik is er volop aan-
dacht voor het recreatieve aspect voor alle 
leeftijden, met speelelementen, glijbanen, 
wellness en fitness. Er komt uiteraard ook 
horeca om na het zwemmen te ontspan-
nen met een glaasje of een hapje.

Een dag op pad met Jorgen 
Deman: secretaris van N-VA 
Kortrijk en medewerker van 
Vlaams Parlementslid Bert 
Maertens.

7 uur: Vertrek richting Brussel. Op de trein de media doorne-
men en mails beantwoorden.

10 uur: De plenaire vergadering van deze namiddag voor-
bereiden. Vandaag een actualiteitsdebat over een belangrijk 
dossier: de integratie van gemeente en OCMW. 
12 uur: lunch met de collega’s. Even ontspannen terwijl we  
bijpraten over dossiers.

6 uur: Carpe diem, een nieuwe werkdag!

20 uur: Raad van Bestuur van vzw Stedelijke Musea  
Kortrijk: op de agenda onder meer het nieuwe stadsmuseum 

en de schitterende bezoekerscijfers van het afgelopen jaar. 

23 uur: Moe, maar voldaan en nog snel eens mijn  
Twitteraccount checken.

14 uur: De plenaire vergadering volgen via Youtube.  
Notities nemen ter opvolging en nazorg van het dossier.

13 uur: Overleg met Bert over hangende en komende dossiers. 
Bijwerken van de drukke agenda.

Nieuw zwembad voor Kortrijk
Ook op sportief vlak scheert Schepen 
An Vandersteene hoge toppen

 “Het nieuwe zwembad zal 
tegemoet komen aan de  
behoeften van scholen,  
sportclubs en vrijetijds- 
gebruikers en moet de deuren  
openen in het najaar van 
2018. Uitkijken!” 
An Vandersteene  
Schepen

Meer info via: www.facebook.com/museumXkortrijk

goesting
om te fietsen?

Kies voor 20, 40, 60 of 100 km op
zondag 10 juli 2016

Startplaats: Groeningekouter
Start tussen 7u30 en 12u

Inschrijven via www.kortrijkgordelt.vlaanderen

met dank aan 
onze hoofdsponsors

u y p a e r t

i.s.m.

Online inschrijven via
www.kortrijkgordelt.vlaanderen
€8 vvk, €10 op de dag zelf, gratis tot 14 jaar
€50 VIP-arrangement (meer info op onze website)

Mooi aandenken voor alle deelnemers
eerste 500 inschrijvingen
ontvangen uniek gadget

WIN een �ets
Meer info op de website

Opbrengst gaat naar
het Usher syndroom

facebook.com/KortrijkGordelt    
Meer info via info@kortrijkgordelt.vlaanderen

NOORDSTRAAT 59 - KORTRIJK 
 
0475 593929

www.vinoopuro.be
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Het Andere Boek 
Kranten – Tijdschriften – Rookgerief – Snoep 

 

 

Zandstraat 1 A  –  Kortrijk (Appel)  –  0496 10 34 15 

 

met dank aan 
onze sponsors

Callens Interieur, Gasstraat 2, Kortrijk
0478/99.96.72, info@interieurcallens.be

  Schepen Rudolf Scherpereel feliciteert 
persoonlijk slagerij Chris & Micheline 
in Bissegem, verkozen tot ‘vriendelijkste 
handelaar van Kortrijk’.

  Piet Lombaerts, An Vandersteene en 
Jorgen Deman

  Het succesproject Kortrijk Zaait maakt 
indruk en lost nu ook leegstand volledig 
op in de Grijze Zusterstraat.

  Kersvers schepen Kelly Detavernier is 
en blijft ook co-voorzitter van Feest in 
Kortrijk.

  Kortrijk trekt de kaart van de digitale 
dienstverlening en wordt hiervoor ge-
prezen door minister Jan Jambon.

  Stad Kortrijk organiseerde samen met 
KVK, AGO en de VDAB een unieke en  
succesvolle jobbeurs ‘Score een job’.

  Uiteraard zette N-VA Kortrijk opnieuw 
alle moeders letterlijk en figuurlijk in de 
bloemetjes.

  Eén van de blikvangers tijdens de Sink-
senfeesten: Kortrijk Loopt met meer dan 
3000 deelnemers.

  De heraanleg van de Grote Markt gaat 
gepaard met nieuwe, sfeervolle en uni-
forme terrassen, tot grote tevredenheid 
van handel en horeca.

  Terugblikken op wat geweest is en uit-
kijken naar wat komt: een zeer geslaag-
de nieuwjaarontmoeting.

  Sportschepen An Vandersteene kondigt 
samen met het OCMW de samenwer-
king aan van KVK met UiTPAS, een 
primeur.

  Bezoek aan toonaangevend ecologisch 
bouwproject De Venning van de sociale 
huisvestingsmaatschappij Goedkope 
Woning.

  Landbouweducatie: letterlijk de boer op 
gaan om kinderen niet te laten ver-
vreemden van land- en tuinbouw.

N-VA Kortrijk in beeld

 @jorgendeman


