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Dubbelinterview
met Axel Ronse en
Peter Sustronck

Ze zijn beiden stadsmensen met
een uitgesproken mening over
de toekomst van Kortrijk en
Zuid-West-Vlaanderen. En vooral
de rol van Kortrijk hierin.
Hoe is Kortrijk sinds de nieuwe
bestuursperiode geëvolueerd?
Peter: Kortrijk heeft het imago van
patisseriestad achter zich gelaten. We
nemen opnieuw onze rol als centrumstad op. Op vlak van cultuur met het
nieuwe museum Texture, en met het
Cultuurcentrum. Ook Sinksen is niet
alleen een stadsfestival. Met meer dan
100 000 bezoekers trekt dit mensen aan
vanuit de brede regio.
Axel: Vooral op vlak van onderwijs is
er veel veranderd. De aanwezigheid van
verschillende hogescholen in onze stad
is een enorme troef. Maar ook op het
gebied van ruimtelijke ordening zijn de
hogescholen bepalend voor Kortrijk.
Denken we maar aan The Level, Hoog
Kortrijk en de vernieuwing op Campus
Kortrijk Weide.
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Kan Kortrijk zijn rol als centrumstad nog meer opnemen?
Axel: Op twee domeinen is dit zeker
mogelijk: mobiliteit en veiligheid. Het
station is het regionale knooppunt van
openbaar vervoer. Verkeerscongestie
vormt echter een groot probleem dat we
enkel daadkrachtig kunnen aanpakken
als we samenwerken over de gemeentegrenzen heen. Ook op vlak van criminaliteit kunnen we enkel een doortastend
antwoord bieden als alle neuzen in
dezelfde richting staan.
Peter: Onze stedelijke diensten hebben
vaak de nodige expertise en ervaring
in huis. Daarom ben ik ook een groot
voorstander van samenwerking,
bijvoorbeeld tussen ons Cultuurcentrum
en andere cultuurhuizen in de regio.
Op deze manier zorgen we niet alleen
voor een interessante kruisbestuiving,
maar maken we ons Cultuurcentrum
ook ruimer bekend.
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Biedt Kortrijk ook inspiratie op het
vlak van ruimtelijke ordening?
Peter: Het mooiste voorbeeld is de
herwaardering van de Leie. De leiwerken zorgden ervoor dat Kortrijk zich
terug naar de Leie keerde. Overal langs
de oevers zijn er bouwprojecten aan de
gang. De bruggen zijn architectonische
hoogstandjes. En op Budabeach kon je
deze zomer terug over de koppen lopen.
Ook andere steden, van Wervik tot
Harelbeke, volgen nu ons voorbeeld.
Axel: We moeten Kortrijk verder
uitbouwen als de ‘groenste stad van
Vlaanderen’. Als we op een creatieve
manier groene zones in ons stadscentrum ontwikkelen, nemen we een
enorme voorsprong op andere steden
wat leefbaarheid en aantrekkingskracht
betreft. Groen en natuur krijgen al
aandacht, maar na de gemeenteraadsverkiezingen wil ik een groots groen
masterplan opnemen in het beleidsplan.
Dit wordt een speerpunt van de verkiezingscampagne van N-VA Kortrijk.
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Een dag uit het leven van… Anke Seynaeve

1ste Kortrijk Gordelt:

een absolute voltreffer!

7 uur: Opstaan. Als niet-ochtendmens geen gemakkelijke klus…
8.10 uur: Media doornemen en mails beantwoorden. Daarna voorbereiding vergadering.
9.30 uur: Interne bespreking over de gebiedswerking van Stad Kortrijk. Nadien vergaderen
met een deel van de gebiedswerkers omtrent een gevoelig debat.
11.30 uur: Overlopen van “een probleem” (opportuniteit!) m.b.t. de gebiedswerking.
12 uur: Break en lunch!
13 uur: Herbekijken aanpassingen nota onderwijs.
14 uur: Overleg met schepen Vandersteene over
lopende dossiers o.a. Museum X.
14.30 uur: Aanpassingen nota goedkeuren en doorlezen
verslag “parochiekerken in Vlaanderen”.
15.30 uur: Overleg schepen Scherpereel en ambtenaar
omtrent roerend erfgoed.

16 uur: Nalezen en verbeteren persbericht en
verder doornemen van het verslag ‘parochiekerken in
Vlaanderen’.
17.30 uur: Huisvrouw spelen en boodschappen doen,
nadien student spelen en terrasjes doen!
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De allereerste Kortrijk Gordelt was een groot succes.
Meer dan 750 fietsers daagden op, jong en oud,
individueel, in groeps- of gezinsverband.
De randanimatie en activiteiten achteraf – onder
meer een lekkere barbecue – werden gesmaakt.
Een dag op stap met Anke
Seynaeve (23 jaar), kabinetsmedewerker van de Kortrijkse
N-VA-schepenen. Anke heeft
een bachelor in de taal- en
letterkunde, een master in
bedrijfscommunicatie en een
master in culturele studies.
Ze houdt van kunst, cultuur
en literatuur en gaat graag uit
met vrienden.

@ankeseyn

De allereerste Kortrijk Gordelt was een groot
succes. Meer dan 750 fietsers daagden op, jong
en oud, individueel, in groeps- of gezinsverband.
De randanimatie en activiteiten achteraf – onder
meer een lekkere barbecue – werden gesmaakt.
“Zo een opkomst hadden we niet meteen verwacht, velen schreven ook pas laat in omdat ze het
weer afwachtten”, aldus Jan Declercq.
“Dankzij onze sterke ploeg vrijwilligers hebben
we alles in goede banen kunnen leiden en is alles
zeer geordend verlopen”, vervolgt Inés
Vandewoestijne. De opbrengst van Kortrijk
Gordelt dient het wetenschappelijk onderzoek
naar gentherapie van professor Leroy voor men-

sen met het Ushersyndroom. “Noteer alvast 9 juli
2017, de zondag en ongetwijfeld ook zonnige dag
waarop de volgende editie plaatsvindt!” besluiten
Birgit Dewulf en Trui Steenhoudt.
Bestuurslid en kabinetsadviseur Steven Lecluyse
nam als fervent wielerliefhebber deel aan de
100 km. “Het parcours was gevarieerd en het
bracht ons onder een stralend zonnetje op verrassende wegen waar je als wielertoerist nauwelijks komt. De positieve feedback achteraf zal via
mond-aan-mondreclame zeker effect hebben, ik
verwacht volgend jaar een nòg grotere deelname.
Puik werk van het Kortrijk Gordelt team!”
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Trots maakte An Vandersteen
e de gunning aan
S&R bekend. S&R zal gedurend
e 30 jaar het nieuwe
zwemcomplex op Campus Kor
trijk Weide uitbaten.
De stad betaalt hier voor ca. 1,5
miljoen euro per
jaar. Dit is meteen het grootste
publiek-private
project in de geschiedenis van
de stad .

Jong N-VA Vivit – de jongerenafdeling van Kortrijk, Harelbeke en
Kuurne – ontvangt op woensdag 5
oktober om 19.30 uur Michel Vandenbosch, voorzitter en drijvende
kracht achter dierenrechtenorganisatie GAIA, die nadien in gesprek
gaat met Axel Ronse. Dit gaat door
op Howest, Campus Graaf Karel De
Goedelaan 5. Meer info op
www.jongnva.be.

N-VA roept geweld in Kortrijk halt toe
Onthutst nam N-VA Kortrijk akte van het geweld dat de Kortrijkse binnenstad tijdens het laatste weekend van augustus teisterde. Twee groepen jongeren van allochtone afkomst stonden tegenover elkaar naar aanleiding van een
onduidelijk conflict waarbij een jong meisje mishandeld zou zijn. Het geweld
vond plaats in diverse straten en op pleinen pal in het centrum van Kortrijk
en voor het oog van talrijke burgers en bezoekers. Intussen werden verzoeningspogingen ondernomen en zou het incident zelfs op een ‘misverstand’
berusten.
De N-VA draagt veiligheid hoog in het
vaandel. Dergelijke feiten worden absoluut
niet getolereerd. Daarom zullen wij dit
dossier vanuit het college en binnen diverse raden (politie en OCMW) met argusogen opvolgen zodat geweld ten allen tijde
in de kiem wordt gesmoord, preventief zo
mogelijk én repressief indien nodig.

Vuye en Wouters in Kortrijk
Op 21 juni ontvingen N-VA Kortrijk, Menen en Wevelgem Hendrik Vuye en
Veerle Wouters voor een boeiende gespreksavond over de Belgische monarchie,
in het kader van hun boek ‘De maat van de monarchie’.
De nieuwe bestuursploeg aan
het werk: een bonte bende
enthousiastelingen, maar ook
een sterk team dat zich
hartstochtelijk voor Kor trijk
en alle Kor trijkzanen inzet!

kortrijk@n-va.be

 egin juni hield het leger de oefening Storm
B
Tide 3 in de provincies West-Vlaanderen en
Oost-Vlaanderen, zo ook in Kortrijk. Aan de
oefening namen in totaal zo’n 650 militairen
deel uit diverse landen. Ook vrijwillige
burgers participeerden. Minister Steven
Vandeput kwam een kijkje nemen in Kortrijk.

Politiezone Vla s wil al in 2017
beschikken over
de site aan de Renaat De Rud
derlaan waardoor
Howest versneld moet verhuize
n. Hun nieuwe
campus is echter niet klaar. Er
komt daarom
een pop-up campus op het Bud
a-eiland waar
Howest de dynamiek mee zal
versterken.

Geïnteresseerden uit de wijde regio vulden de zaal. Ze gaven inzage in wat zich
achter de deuren van het Koningshuis afspeelt en brachten suggesties voor een
‘modern’ koningschap in een verder verdampend België. N-VA Kortrijk plant
een opvolgend initiatief in het najaar.

www.n-va.be/kortrijk

De verandering werkt!

42,9%

VACATURES

Meer vacatures

Jonge werklozen

Hoogste aantal sinds
2006 in Vlaanderen

Werkende 55-65-jarigen

2015

+37.500

2005

2016

32%

2015-2018

+140.000

Koopkracht

+5,3%

5%
4%

45%

1ste kwartaal 2016 vs.
1ste kwartaal 2015

WERKLOZEN

mei 2016 vs. mei 2015

JOBS

-15%

55.489

2015

-62.500
Daling van de
RVA-uitgaven met

1,1 miljard

Taxshift

Handelsbalans
De verhouding tussen de in- en uitvoer van een land

+€1.500/jaar
+€1.000/jaar

3%
+2,1%

2%
1%

+1,8%

0%

Laagste
lonen

Grootste inkomensstijging
in meer dan 5 jaar

2015

Grootste pensioenhervorming sinds
ontstaan sociale
zekerheid

2018

2016

+0,6%
2018

2015

2018

€€€€ €€
€€€€€ €
Grondige
van de provincies

Grootste fiscale
hervorming sinds
1963

Kordate én humane
aanpak van grootste
asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

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 toegangsrecht 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
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