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N-VA pakt
uitdagingen aan
De zomer komt eraan! Voor ons is
dat de periode bij uitstek om onze
toekomstplannen voor de stad
verder uit te tekenen.
Waar kunnen we extra groen
creëren? Op welke manier kunnen
we de meest zorgzame stad van
Vlaanderen worden? Wat zijn de
volgende stappen die we op vlak
van veiligheidsbeleid moeten
zetten?
Hoe zorgen we ervoor dat
nieuwe Kortrijkzanen zich goed
integreren? Welke delen van de
stad moeten we herontwikkelen
en wat doen we voor de
deelgemeenten?
Het zijn maar enkele van de vele
vragen die we beantwoorden.
Het zijn de vragen waar ook u
ongetwijfeld mee zit. Laat ze ons
samen aanpakken.
Zin om tijdens de komende
maanden af te spreken op een
gezellig terrasje en ons over de
toekomst van onze mooie stad te
buigen?
Bel of mail dan gerust naar:
axel.ronse@n-va.be
0484 63 44 96.
Axel Ronse
Afdelingsvoorzitter

Samen sterk voor werk
N-VA-schepenen Kelly Detavernier en Rudolf Scherpereel zetten hun
gezamenlijke initiatieven verder om de tewerkstelling in de stad te
stimuleren. In mei vond de unieke jobbeurs ‘Scoor een job’ plaats in
het stadion van partner KV Kortrijk. Meer dan 300 werkzoekenden
ontmoetten er maar liefst 50 werkgevers. Tijdens die jobbeurs – die
vooral een eerste kennismaking beoogt – werden er al meteen een
vijftal arbeidscontracten getekend.
Eind april vond in Texture voor het eerst
een uniek event plaats: het Beroependorp.
Zo’n 800 leerlingen uit het vijfde leerjaar
kwamen met hun klas op een speelse manier proeven van verschillende beroepen.
Tezelfdertijd was het voor hen een ideale
gelegenheid om ook hun eigen talenten te
ontdekken. Dit project was een samenwerking van de Stad Kortrijk met het
Beroepenhuis vzw, de provincie en de
onderwijspartners Vives en Howest en de
CLB’s.

Kelly Detavernier: “Met acties zoals het
Beroependorp zorgen we er op jonge leeftijd voor dat kinderen later de juiste keuzes maken op basis van interesse, talent,
motivatie… Een gerichte keuze biedt veel
meer kansen op een diploma en op een
goede toekomst op de arbeidsmarkt.”
In 2017 lanceren onze schepenen nog meer
acties vanuit het samenwerkingsverband Werk, Onderwijs en Welzijn.
Zo krijgt het Beroependorp in het najaar
een vervolg met de Beroepenrally waarop
leerlingen uit het zesde leerjaar zullen
worden uitgenodigd.

Volg ons op Facebook:
ideaal om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes!
Ontdek er onze kijk op de (lokale) politiek en op de samenleving.
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Deelgemeente in de kijker:

Heule
Na Marke belichten we nu Heule, gelegen in het noorden van Kortrijk. Heule is met ongeveer 11.500 inwoners Kortrijks grootste deelgemeente en heeft heel wat te bieden, zoals een bruisend verenigingsleven en tal
van mogelijkheden voor wie cultuur wil opsnuiven of sporten. De Tinekesfeesten zijn er sinds jaar en dag
een hoogvlieger waar heel veel volk op afkomt.
Metamorfose
Talrijke projecten veranderden Heule
de laatste jaren, en doen dat nog steeds.
Denk maar aan de heraanleg van Heuleplaats, of de omgeving van het Kasteel van Heule met aanliggend Engels
landschapspark. Recent werden er heel
wat nieuwe woongeleden gerealiseerd
in Heule. Momenteel wordt er verder
gewerkt aan de verkaveling Moorseelsestraat. Aan de Zuidstraat komt er een
sociaal woonproject van de Zuid-WestVlaamse Huisvestingsmaatschappij.

De molen werd ondergebracht onder
museum Texture en in 2017 wordt er een
shuttledienst gerealiseerd tussen Texture
en ‘Preetjes Molen’. Wie Heule zegt, zegt
ook de Tinekesfeesten. Het feestweekend
van Heule. Vanaf 2018 zullen de Tinekesfeesten plaatsvinden op een vernieuwde
Heuleplaats. Deze zal het uitzicht krijgen
van een plein met zitbanken en groen met
voldoende ruimte voor het organiseren
van evenementen. Ook de zone rond de
kerk wordt aangepakt.

Heule heeft veel te bieden

Heule Spreekt

Ook op cultureel gebied heeft Heule heel
wat troeven. Er zijn drie cultuurcentra (De Voncke, Heule-Watermolen en
Senter) elk met hun bloeiende werking.
Met de regelmaat van de klok worden
er activiteiten georganiseerd door de
enthousiaste stuurgroepen. In Heule staat
de ‘Preetjes Molen’, de enige bewaarde
Vlaszwingelmolen van Vlaanderen die
recent een Europees industrieel erfgoedlabel in de wacht sleepte. In december
2016 kocht de Stad Kortrijk deze molen
met omliggende gronden.

Kortrijk Spreekt is al op toer geweest
in Heule centrum, Watermolen in het
zuiden van de deelgemeente. Ruim
3 000 adressen werden bezocht door het
schepencollege om te luisteren naar de
Heulenaren. In het najaar komen het
zuiden van Heule en Sente aan bod.
Profiteer er alvast van om van gedachten
te wisselen met één of meerdere
schepenen!

Bestuurslid in de kijker:
Frederik Benoit
Frederik Benoit is OCMW-raadslid voor de N-VA in
Kortrijk. Hij is kwaliteitsmedewerker in het maatwerkbedrijf WAAK.
Frederik is samenwonend in Heule sinds 2009 en is
papa van een dochter. Hij is ook lid van het beheerscomité van OC De Voncke.
Frederik is een passief sportliefhebber, houdt van
metal en verdiept zich graag in de geschiedenis van
de Eerste Wereldoorlog.

kortrijk@n-va.be
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Eerste spadesteek nieuw
zwembadcomplex
In mei werden de werken opgestart voor de bouw
van het nieuwe zwemcomplex op Kortrijk Weide.
Dit zwembad met regionale uitstraling wordt een
pareltje zowel voor de recreatieve als de sportieve
zwemmer.
Zo krijgt het zwembad een ongeëvenaard aanbod met onder
meer de langste wildwaterglijbaan in Vlaanderen, een warme
lagune met sauna en hammam én peuterbaden. Sportievelingen
en clubs zullen zich kunnen uitleven in het Olympisch zwembad
met tien 50-meterbanen. Uiteraard is er ook voldoende zwemwater voor de Kortrijkse scholen en erbuiten. S&R, de private
partner die het zwembad bouwt en uitbaat, verwacht jaarlijks
600.000 bezoekers.
Sportschepen An Vandersteene: “Het zwembad is zowel qua
ligging als qua architectuur perfect ingebed en geïntegreerd in
de site. Er komt een buitenbad met ligweide waarmee we de verbinding leggen met het park en de Leie, zodat je ook in de zomer
kan genieten van het zwembadwater. Kortrijk mag trots zijn op
dit project, dit zwemcomplex is dan ook het grootste publiekprivate project in de geschiedenis van de stad.”
Naast het zwembad is er op Kortrijk Weide ook een ecologisch
stadspark, een fuifzaal, een evenementenplein, een nieuwbouw
voor volwassenenonderwijs en een incubator voor start-ups.

N-VA doet Kortrijk bruisen
Dankzij de Kortrijkse N-VA-schepenen is er deze
zomer opnieuw heel wat te beleven.
Met de beleidsbevoegdheid ‘evenementen’ en het co-voorzitterschap van Feest in Kortrijk zorgen schepen Detavernier
en haar collega’s Rudolf (economie) en An (sport en cultuur)
samen voor een rijke en gevarieerde Zomer in Kortrijk.
Traditioneel wordt het startschot van de Kortrijkse zomer
gegeven na Sinksen – een topeditie die dit jaar in het teken
stond van ‘Kortrijk Werft’. Klassiekers en sterkhouders zoals
de gratis zomerconcerten en de zomermarktjes zijn natuurlijk
opnieuw van de partij. En uiteraard is onze Guldensporenstad
opnieuw het hoofdpodium van de Vlaamse Feestdag, dé feestdag bij uitstek voor elke Vlaming jong en oud, waarvan het
programma in dit nummer
is opgenomen.

Kandidatuur
voor Europese
Sportstad
Kortrijk is ambitieus, ook
op sportief gebied. Om
de talrijke investeringen
en realisaties kracht bij te
zetten, dient sportschepen
An Vandersteene Kortrijks
kandidatuur in voor de ACES
European City of Sports
2018.
“We hebben heel wat in huis,
en hebben sterke troeven
om onze kandidatuur in
een effectieve erkenning
om te zetten”, zegt An
Vandersteene. “In de zomer
van 2017 komt een delegatie
zich vergewissen van hoe
wij onze stad versporten,

van top- en competitiesport
over recreatief sporten tot
‘bewegen’ voor jong en oud.
Ik maak me sterk dat we deze
trofee in de wacht kunnen
slepen, als erkenning voor
de regionale sportstad die we
toch zijn.
Deze onderscheiding zou
trouwens een sterk staaltje
citymarketing voor de stad
en haar inwoners betekenen
en ook een meerwaarde zijn
op toeristisch of zelfs economisch gebied.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Opnieuw stimuli voor onze handel en horeca
Vorig jaar lanceerde schepen Rudolf Scherpereel het Strategisch Commercieel Plan met verschillende
acties die de handelskernen en de handel en horeca in Kortrijk moeten versterken.
Eén recente actie is het faciliteren van een digitaal platform
voor handel en horeca, mét financiële ondersteuning voor
deelnemende handelaars vanuit de stad. Een andere actie is
het stimuleren van gerichte koopmomenten, zoals de recent
ingevoerde superkoopzondagen.
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Nu realiseert schepen Scherpereel een andere concrete actie
uit het plan, nl. een scala aan doelgerichte financiële stimuli.
Voortaan kunnen eigenaars, handelscomités en ondernemers
die mee investeren in de handelskernen, rekenen op financiële
ondersteuning via een vernieuwd en versterkt premiestelsel:
Jaarlijks budgetteert de Stad Kortrijk voortaan 170.000 euro
per jaar voor ondernemers via 7 premies.
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Projectpremie voor handelscomités buiten de kern: 1.000
euro (en 1.500 euro indien hinder door openbare werken)
Verhuispremie naar de kern tot 10.000 euro
Activeringspremie van leegstaand pand in de kern:
max. 5.000 euro
Samenvoegpremie van kleine panden: 15.000 euro
Gevelrenovatiepremie: 7.500 euro
Premie wonen/werken boven handelspanden: 7. 500 euro
Starterspremie voor advies of vorming: 500 euro

Premies kunnen gecumuleerd worden tot maximum 25.000
euro.

Eerste Jong N-VA-café
Op maandag 8 mei hield Jong N-VA haar eerste Jong
N-VA Café in Kortrijk. ‘t Kanon was die avond
de plek bij uitstek om een glas te drinken en over
politiek te babbelen. Na de gemeenteraad sloten
ook enkele bestuursleden van N-VA Kortrijk aan.
Kortom, een geslaagde avond!
Vanaf het volgende huis-aan-huis blad zullen de jongeren
zichzelf voorstellen. Meteen dé ideale manier om onze ambities
en sterktes in de verf te zetten. “We werken vanuit Jong N-VA
uiteraard aan een beter Kortrijk en organiseren intern debatten
om een programma op te stellen op maat van Kortrijk”, zegt
Roeland Houttekiet, voorzitter van Jong N-VA Kortrijk-Harelbeke-Kuurne. “De jongeren uit Kortrijk verdienen immers ook
een stad op hun maat. Ook daarom zetten we onze schouders

onder de AfterWUrK’s waar we jong en oud bijeenbrengen
op een unieke locatie om een goeie pint te drinken. De derde
editie mogen jullie verwachten in september.”

N-VA
Kortrijk
in beeld

Joyn, het digitaal platform voor
handel en horeca, werd voor het
grote publiek gelanceerd. Al meer
dan 125 handelaars hebben ingetekend en 41.000 Kortrijkzanen
kregen de Kortrijkse joynkaart.

Naar jaarlijkse gewoonte zet
N-VA Kortrijk alle mama’s in de
bloemetjes op moederdag. Ook dit
jaar een groot succes want de voorraad bloemen was snel uitgeput!

Eind mei vindt traditioneel Sport@
Kortrijk plaats. Dit initiatief brengt
jongeren in contact met maar liefst
40 sportclubs die hen gratis van 50
verschillende sporten laten proeven.

Het Beroependorp in Texture liet leerlingen
uit het 5de leerjaar al spelend proeven van
diverse beroepen. Zo konden de kinderen hun
eigen gaven en talenten ontdekken.

www.n-va.be/ kortrijk
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Vier de

Vlaamse
feestdag

met

De Stad Kortrijk, het Guldensporencomité en Feest in Kortrijk
slaan ook dit jaar de handen in elkaar om de Vlaamse Feestdag als dé feestdag van alle Kortrijkzanen te doen gelden.
Op zondag 9 juli en maandag 10 juli kan iedereen
genieten van talrijke sportieve of culturele
evenementen. Uiteraard is Kortrijk opnieuw
hét epicentrum in Vlaanderen met
officiële huldigingen en toespraken
aan het Groeningemonument.

N-VA Kortrijk

Zondag 9 juli
Kortrijk Gordelt is een fietsevenement dat
de deelgemeenten van Kortrijk met elkaar
en de centrumstad verbindt. De start en
de aankomst vinden plaats op de Groeningekouter waar ook animatie voorzien
wordt. Naast een familieparcours bieden
we ook andere parcours aan voor de meer
geoefende wielerliefhebber over diverse
afstanden. De opbrengst gaat naar een
goed doel.
Meer info nodig?
www.kortrijkgordelt.vlaanderen
7.00 uur	Start van Kortrijk Gordelt op de
Groeningelaan of in OC Marke
11.00 uur	Ereronde met schepenen en vips
16.00 uur	Einde fietstocht
17.30 uur	Optreden van de Ketnetband
19.00 uur	Optreden Cleymans en Van Geel
Doorlopend kinderanimatie van 10 tot 19
uur met o.a. een funbus met ballenbad,
springkastelen, gekke fietsen, reuze
gezelschapsspelen, grime, kleuter klim- en
klauterparcours, …

kortrijk@n-va.be

Maandag 10 juli
Programma aan de Groeningekouter
17.00 uur	Muzikale verwelkoming
17.25 uur	Officiële plechtigheid met verwelkoming door de burgemeester
17.30 uur	Toespraak van de burgemeester
17.40 uur Bloemenhulde aan het monument
17.40 uur	Toespraak van de voorzitter van
het Guldensporencomité
17.50 uur	Ludiek intermezzo met woordenspel
18.00 uur	Toespraak van de gastspreker:
Luc Devolder (hoofdredacteur Ons
Erfdeel)
18.15 uur	Muzikaal intermezzo
18.20 uur	Uitreiking van de Groeningeprijs
door Minister-President Geert
Bourgeois
18.25 uur	Toespraak van Vlaams MinisterPresident Geert Bourgeois
18.45 uur	Vlaamse Leeuw
19.00 uur	Receptie
19.30 uur	Aanvang van Vlaanderen Zingt
Meer info nodig?
Zie www.guldensporencomite.org

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

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 - info@n-va.be - www.n-va.be
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