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Welke prioriteiten zou je zelf naar voren
schuiven?

Trui (links) en Birgit (rechts).

Een kennismakingsinterview met bestuursleden Birgit Dewulf en Trui Steenhoudt.
Birgit (52) is moeder van vier en zet zich
als logopediste elke dag in om kinderen
die beperkt zijn in hun taal- of leerontwikkeling te helpen, samen met hun ouders.
Ze is actief binnen Sportplus en de Sportraad. Trui (39) werkt in een kunststofverwerkend bedrijf als operations manager en
is een geboren organisator. Ze maakt ook
deel uit van Feest in Kortrijk en heeft een
boontje voor onze deelgemeenten.
Volg N-VA Kortrijk!
nvakortrijk
N-VA Kortrijk
@NVAKortrijk

Hoe heb je Kortrijk zien evolueren
sinds de N-VA deel uitmaakt van het
stadsbestuur?
Birgit: Ik ervaar dat er de afgelopen 3 jaar
een nieuwe, frisse wind waait in Kortrijk.
Als sportieveling ben ik graag betrokken
bij projecten die mensen aan het bewegen en beleven brengen en daar zet onze
sportschepen enorm op in.
Trui: Kortrijk herleeft, en hoe, dat
bevestigt iedereen. Kijk maar eens naar
de zomer- en winterprogramma’s die
de stad samen met partners zoals Feest
in Kortrijk organiseert. En onze eigen
N-VA-initiatieven zoals WUK (Werkmensen Uit Kortrijk) waarmee we ook
sfeer willen brengen op weekdagen.

Nieuws uit de gemeenteraad
Naar aanleiding van geruchten over het serveren van
onverdoofd geslacht vlees in de kinderopvang van het OCMW
Kortrijk kwam gemeenteraadslid Maarten Seynaeve tussen op
de gemeenteraad van november. “N-VA Kortrijk duldt niet dat

Trui: De commerciële leegstand in het
centrum van de stad aanpakken. Kortrijk
Zaait is alvast een schitterend initiatief van
onze schepen van Economie die trouwens
nog andere kernversterkende initiatieven
voor onze handelaren in de pijplijn heeft.
Birgit: Misschien kan de stad nog meer
aandacht hebben voor het creëren van
bewegingsplekken voor jong en oud bij
het aanleggen of opfrissen van de openbare
ruimte. Ik denk maar aan de verlaging
van de Leieboorden. Als we daar meteen
rekening houden met `bewegen’ in de
breedste zin, zijn we goed bezig. Ook
belangrijk is het aantrekken van jonge
gezinnen en het inzetten op studenten.
Waar kijk je naar uit?
Birgit: Het nieuwe zwemcomplex op
Weide wordt fantastisch. Dit zwembad met
regionale uitstraling wordt een belangrijke
troef en aantrekkingspool voor onze
stad. Ook het verder uitbouwen van de
sportcampus op de Lange Munte is precies
wat een centrumstad nodig heeft.
Trui: Mijn droom is om ooit een groot
stadsfeest voor Groot Kortrijk te organiseren
waarbij dus ook in iedere deelgemeente iets
leuks te beleven valt. Kortrijk leeft en daar
kunnen we alleen maar onze schouders
onder zetten. Ik geloof ook heel sterk
in burgerparticipatie. Initiatieven die
bottom-up groeien hebben de meeste kans
op slagen.

er onverdoofd geslacht vlees namens religie
wordt opgediend in restaurants van onze stad
of OCMW. Dat staat haaks op onze westerse
idealen.” Raadslid Seynaeve was blij dat de
OCMW-voorzitter bevestigde dat dit niet het
geval was en ook niet zal zijn.
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N-VA trekt kar van Plan Nieuw Kortrijk:
“drie stadsprojecten versterken onze stad”
Kortrijk staat niet stil. Nog nooit werd er zoveel in de stad geïnvesteerd.
De vele kranen aan de horizon staan voor de talrijke private, publieke en
PPS-ontwikkelingen. Er wordt de komende jaren maar liefst 500 miljoen
euro geïnvesteerd in nieuwe gebouwen, scholen, winkels, woonprojecten
en kantoren. Kortrijk is daarbij zelf een belangrijke speler, zo voorziet de
stad ca. 35 miljoen euro investeringen in 2016. Naast de talrijke werven
zullen drie grote stadsprojecten het beeld van de Guldensporenstad flink
veranderen.
Een nieuwe stationsomgeving en een nieuw station.
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Er komt een ondergrondse parking voor 1200 wagens, een tunnel, een
fietstunnel, een bustunnel en een groene boulevard waarbij maximaal
ruimte gegeven wordt aan voetgangers en fietsers. Het openbaar domein
wordt heringericht: Tolstraat, Conservatoriumplein en Zandstraat inclusief
de kruispunten Panorama en Appel. Deze eerste fase duurt vier jaar.
Vanaf 2020 wordt er werk gemaakt van een nieuw, modern stationsplein
en gebouw met de heraanleg van de achterliggende Minister Tacklaan.
Tezelfdertijd loopt vlakbij een ander belangrijk project met een culturele
dimensie: het nieuwe muziekcentrum met de vernieuwing van de
buitenomgeving van het Conservatorium.
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➦ Kostenplaatje (excl. btw): 135 miljoen euro

waarvan ruim 8,5 miljoen door de Stad en Parko worden gedragen.

An Vandersteene, schepen van Cultuur: “Met het nieuwe muziekcentrum
zetten we Kortrijk verder op de kaart als dé muziekstad van Vlaanderen.”
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Kelly Detavernier, schepen van Onderwijs: “Uiteraard is dit project belangrijk

voor de studentenstad die Kortrijk meer dan ooit is. Het project verbindt
het centrum met Campus Kortrijk Weide en Hoog Kortrijk, de epicentra van
onze universiteits- en hogeronderwijsinstellingen.”
De verlaging van de Leieboorden.
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Met de Grote Verleieding – zeg maar de Leiefeesten – sloten we 20 jaar
Leiewerken feestelijk af. Nu gaan we nog een stap verder en brengen we de
“Gentse Graslei” naar Kortrijk. De historische Broeltorens zijn strategisch
gelegen tussen het economische stadshart van Kortrijk en het Buda-eiland
met de nieuwe Leieboorden. Met de huidige inrichting wordt het potentieel echter onbenut, vandaar dat er nu effectief werk wordt gemaakt van de
verlaging van de Leieboorden. De werken vangen aan voor het einde van
2016 en moeten klaar zijn tegen Pasen 2018.

Rudolf Scherpereel, schepen van Ondernemen:

“De horeca wordt nauw betrokken in het project.
Er wordt met hun wensen rekening gehouden bij het
intekenen van de terrassen en we maken van de
gelegenheid gebruik om samen een concept voor
smaakvol en betaalbaar terrasmeubilair te ontwerpen.”

➦ Kostenplaatje (excl. btw): 3,5 miljoen

waarvan stadsdeel 1,65 miljoen euro bedraagt.

N-VA ijvert voor veiligheid provinciedomeinen
Provincieraadslid Peter Herman heeft de deputatie bevraagd over het veiligheidsbeleid van de zwemzone op
het provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Naar aanleiding van incidenten die vorig jaar plaatsvonden, heeft
de N-VA toen aan het provinciebestuur gevraagd om dergelijke problematiek goed te blijven opvolgen.
De maatregelen lijken te werken. Met de N-VA volgen we het veiligheidsbeleid op alle provinciedomeinen
nauwgezet op, aldus Peter Herman.
Peter Herman, Provincieraadslid

kortrijk@n-va.be
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De ontwikkeling van een nieuw stadsgedeelte
nl. Campus Kortrijk Weide, de omgeving nabij de Appel
op een voormalig terrein van de NMBS.

Dit gebied tussen het station, de Leie en de westelijke ring bouwen
we om tot een volledig nieuw stadsdeel aan het water, een plek waar
beleving en ontmoeting centraal staan. Maar liefst zeven deelprojecten
staan in de steigers, samen goed voor ruim 13 miljoen euro investeringen (excl. btw):
Het nieuwe schoolgebouw voor volwassenonderwijs (1) is zo goed
als klaar. We bouwen er een nieuw zwemcomplex (2), het grootste
PPS-project in de geschiedenis van de stad. De nieuwe fuifzaal (3) is op
dit ogenblik in opbouw. Er komt een evenementenplein (4) voor optredens met een capaciteit tot 10.000 gegadigden dat tezelfdertijd dienst
doet als parking voor het nieuwe zwembad. In de voormalige NMBSloods bouwen we een incubatiecentrum voor startups (5) harmonieus
naast een urban sports facility (6) en een ecologisch park (7) completeert de site tot aan de Leie.
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➦ Eind 2015 kende Liesbeth Homans, Vlaams minister voor

Stedenbeleid, voor dit stadsvernieuwingsproject een subsidie
van 2,75 miljoen euro toe.

Rudolf Scherpereel, schepen van Ondernemen:

“Het incubatiecentrum bestaat uit een ecosysteem
van partners: dienstverleners, bedrijven, kennisinstellingen en financierders. De focus van het
incubatiecentrum ligt voornamelijk op de digitale
technologie en de brede toepassingen voor belangrijke sectoren uit de regio.”
An Vandersteene, schepen van Sport: “Het zwemcom-

plex met regionale uitstraling wordt
het visitekaartje van sportief en
recreatief Kortrijk. Zeg maar een
tweede sportwalhalla in de stad,
naast de topsportsite op de Lange
Munte en andere locaties waarin we
reeds investeerden.”

Kelly Detavernier, schepen van Onderwijs en
Evenementen: “We hebben het evenementenplein

ondertussen al omgedoopt tot Nelson Mandelaplein.
Deze historische figuur bracht mensen samen uit
alle generaties en culturen. Met dit plein en met de
campus willen we precies hetzelfde bereiken.”

Jong N-VA Vivit kiest nieuw bestuur

Op 11 oktober 2016 vierden onze N-VA jongeren hun eerste verjaardag! Eind oktober verkozen ze een nieuw bestuur. Roeland
Houttekiet werd tot voorzitter verkozen, Davy Maes is de nieuwe secretaris en Gilles Verriest is penningmeester. Fleur De Buck,
Anke Seynaeve, Maxim Vlieghe, Wout Patyn en Wouter Verreydt vervolledigen het bestuur. De nieuwe ploeg wil nog méér inzetten
op een actieve stad, waar ook jongeren zich ten volle kunnen ontwikkelen. Met het concept AfterWU(r)K voegen ze meteen de
daad bij het woord.
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De Verandering Werkt. Ook voor u!

6,7%

Isabelle Storme
Jonge starter

Nathalie Pieters
Poetsvrouw bij het OCMW

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven
van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen
Peter Vyncke
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost
het jaar
dieOndernemer
bedrijven laatvan
groeien,
mensen werkgelegenheid biedt en de overheid
extra inkomsten geeft.

Peter Koyen
Buschauffeur bij De Lijn

Ontdek hoe deze vier Vlamingen
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

n-va.be/deveranderingwerkt

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, 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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