
KORTRIJK
  kortrijk@n-va.be I  www.n-va.be/kortrijk I jaargang 8 I nr. 3 I oktober 2017

V.U.: AXEL RONSE, PLEIN 23A, BUS 5.2, 8500 KORTRIJK

Kortrijk: Europese  
Sportstad 2018!
Sport zit in de lift in Kortrijk. De voorbije jaren 
investeerde de stad sterk in sportinfrastructuur,  
zowel in de talrijke sportcentra als in het openbaar 
domein en scholen. Sport en bewegen – in de brede 
zin, voor iedereen – draagt het stadsbestuur hoog 
in het vaandel. En dat valt ook Europa op. Daarom 
mag Kortrijk zich – met als momentum het vijftig- 
jarige bestaan van de Kortrijkse sportdienst – in 
2018 trots Europese Sportstad noemen.
Sportschepen An Vandersteene en haar diensten werkten in alle 
discretie aan een dossier om Kortrijk kandidaat te stellen voor 
die titel. Tijdens het weekend van Kortrijk Koerse kwam een 
internationale jury zich vergewissen van de initiatieven en  
ambities die de stad koestert. De jury kon proeven van de  
talrijke troeven die de stad, de diverse sportclubs en alle sport- 
beoefenaars in huis hebben.

Europese jury onder de indruk van sportbeleving  
in Kortrijk
Zij waren ronduit onder de indruk van wat zij zagen. Ook  de 
mondelinge verdediging van het dossier door de schepen en 
haar directeur sport vielen in goede aarde. In september kwam 
uiteindelijk het verlossende nieuws: Kortrijk is Europese Sport-
stad in 2018! De Europese jury vond in onze stad alle elementen 
terug die sporten zo’n verbindend gebeuren maken: gezondheid, 
integratie, opvoeding en respect.

“Goede wijn behoeft geen krans”, zegt sportschepen An Van-
dersteene. “Maar we mogen terecht trots zijn op deze erkenning 
voor onze stad, onze sportclubs en onze inwoners! Dat de talrijke 
inspanningen op sport- en bewegingsvlak en de puike werking 
van onze sportdienst hiermee een mooie pluim krijgen, doet heel 
veel deugd.”

Stad blijft investeren in sport
De schepen belooft om te blijven investeren in een sportief  
Kortrijk en ziet de titel van Europese Sportstad als een krachtig 
instrument om Kortrijk ook internationaal nog meer op de kaart 
te zetten. Ook de raakvlakken met ruimtelijke ordening,  
mobiliteit, leefbaarheid en veiligheid in wijken, onderwijs,  
citymarketing en werkgelegenheid worden bekeken. 

Zo hoopt de stad tot een integraal sport- en bewegingsbeleid te 
komen. Want sport is niet enkel gezond en sociaal bevorderend. 
Een integraal sportbeleid maakt van Kortrijk een aantrekkelijke 
stad om in te wonen, te werken en te verblijven.

“Bedankt aan iedereen die bijdroeg 
aan deze mijlpaal in de Kortrijkse 
sportgeschiedenis!”

kabinetsadviseur Steven Lecluyse &  
sportschepen An Vandersteene   

  Sport en beweging hebben ook extra-sportieve dimensies, zoals 
Levensloop bewijst. Tijdens de meest recente, erg succesvolle editie 
toonden ook enkele N-VA-bestuursleden hun warme, sportieve hart.

  Kortrijk Gordelt brengt jong en oud, gezinnen en vrienden,  
recreatieve en sportieve fietsers samen in een ongedwongen,  
gezellige setting met een Vlaamse toets.

Geert Bourgeois bezoekt Kortrijk p.2 Bissegem in de kijker p.3
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Schouwburg Kortrijk stelt nieuwe directeur voor
Er beweegt opnieuw heel wat op cultureel vlak in Kortrijk. Tijdens het openingsweekend van het nieuwe  
culturele jaar, op 15 september, stelde Liesbet Maddens, N-VA-fractieleidster en voorzitster van de Kortrijkse 
Schouwburg, de nieuwe directeur Alexander Ververken voor aan het talrijk opgekomen publiek.

Liesbet Maddens: “Alexander is 35 jaar jong en verlaat de  
energiebranche voor de culturele sector. Zijn ambitie strookt 
perfect met onze visie. Hij wil van ons huis een uitgesproken 
open huis in de stad maken.”

Alexander Ververken stelt cultuur centraal
“Het is mijn ambitie om actief te kunnen bijdragen aan de leef-
baarheid van onze samenleving”, zegt Ververken. “Cultuur staat 
daarbij centraal. De Schouwburg en het vernieuwde muziek- 
centrum spelen een cruciale rol. Die wil ik volop ondersteunen.”

An Vandersteene, schepen van Cultuur is blij met de nieuwe 
directeur: “De aanstelling liet even op zich wachten maar we 
zijn dan ook niet over één nacht ijs gegaan. De jury selecteerde 
Alexander unaniem uit de vele kandidaten. De Kortrijkse 
Schouwburg en het Muziekcentrum hebben nu opnieuw een  
 

sterke en gedreven leider aan het roer. Dat is belangrijk voor 
cultuur in Kortrijk. Ik wens hem alvast het meeste succes toe in 
deze bijzondere functie.”

Drie jaar N-VA-beleid

De Verandering Werkt!
Vlaams minister-president Geert Bourgeois komt in november naar Kortrijk om uit 
te leggen dat drie jaar N-VA in de regeringen een goede zaak is voor de Vlamingen.

Vrijdag 24 november 20 uur
Howest, Kortrijk

  Uiteraard tekende N-VA Kortrijk 
present op het openingsweekend.

Derde AfterWU(r)K opnieuw groot succes 
N-VA Kortrijk zet de beproefde formule van het fel gesmaakte 
AfterWU(r)K-initiatief verder. De derde editie was opnieuw een 
schot in de roos! Een honderdtal aanwezigen ontmoetten elkaar in 
de Oranjerie van het Broelmuseum en konden er meteen ook de 
prachtige tuin ontdekken. Deze exclusieve locatie gaf de gezellige 
avond een extra dimensie. 

De AfterWU(r)Ks brengen werkende mensen samen voor een leuke 
babbel, met een hapje en een drankje, en uiteraard mag muziek niet 
ontbreken. Tezelfdertijd zorgen ze ervoor dat iedereen Kortrijk en al 
zijn hoekjes leert kennen. Zoals de Oranjerie, gelegen in het centrum 
van Kortrijk, die nog veel te weinig bekend is bij het grote publiek. 
“Waar de volgende AfterWU(r)K doorgaat, weten we reeds, maar het 
blijft een verrassing”, aldus medeorganisator Anke Seynaeve. 
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Deelgemeente in de kijker

Bissegem
Na Marke en Heule plaatsen we nu Bissegem in de kijker. Bissegem is de kleinste maar ook de meest dicht-
bevolkte deelgemeente van Kortrijk. Bissegem kent een rijk verenigingsleven met meer dan dertig sport-, 
cultuur-, vormings-, en ontspanningsverenigingen.

De Troubadour: waar mensen elkaar ontmoeten 
In 2014 opende Bissegem de deuren van het prachtig vernieuwde 
ontmoetingscentrum OC De Troubadour. Dat slaagt er elk jaar 
in om enkele groten namen naar Bissegem te brengen, dikwijls 
in samenwerking met lokale verenigingen. Naast het nieuwe OC 
en de verhuis van enkele ruimtes naar de voormalige brand-
weerkazerne, drukken ook andere realisaties binnen hetzelfde 
masterplan hun stempel op Bissegem. 

Nieuw jeugdheem slechts het begin
Zo werd het kruispunt aan het voormalige pand van De Kreun 
opnieuw ingericht en kreeg de deelgemeente een gloednieuw 
jeugdheem. Andere projecten staan in de steigers. Ook het ker-
kenplan zoekt in Bissegem kansen om hen een tweede leven te 
geven. Zo onderzoekt de stad of zij occasioneel kunnen dienen 
als locatie voor het verenigingsleven.

Een aantrekkelijkere dinsdagmarkt
Schepen Rudolf Scherpereel verhuisde onlangs de dinsdagmarkt 
van de parking Rietput naar het plein vlak voor de Sint- 
Audomaruskerk. Zo wordt de markt opnieuw zichtbaarder, 
aantrekkelijker en aangenamer. In diezelfde omgeving voerde de 
stad het succesvolle Shop & Go in: gratis ultrakortparkeren ten 
voordele van de handelaars en hun klanten.

Een leefbaar Bissegem
Kortrijk Spreekt ging al tweemaal op toer in Bissegem. Onder 
meer de vraag naar een betere leefbaarheid en nauw overleg met 
het stadsbestuur kwamen hieruit. Daarom werd het ‘Bissegem-
overleg’ in het leven geroepen, met onder meer schepen Kelly 
Detavernier, waarbij een bewonersdelegatie over lokale dossiers 
beraadslaagt.

Deelgemeente vergroent
Het stadsbestuur vergroent ook Bissegem: toch wel bijzonder 
voor zo’n verstedelijkte gemeente. Zo staat de aanleg van volks-
tuintjes naast de hoeve Armengoed op de planning, de ontwik-
keling van het stadsgroen ‘Ghellinck’ en de open ruimte op de 
Kruiskouter. 

N-VA Kortrijk verliest sterkhouder
Op 4 januari overleed André Vlieghe. Hij werd geboren in 1932 in Marke en verhuisde na zijn huwelijk 
naar Bissegem, waar hij voorzitter werd van een lokale VU-afdeling, die hij mee oprichtte. In 2001 koos hij 
resoluut voor de N-VA. Hij bleef bestuurslid van N-VA Kortrijk tot 2012. André was één van de sterkhouders 
die de lokale afdeling door woelige tijden loodste. Hij is de vader van ex-penningmeester Piet. De Kortrijkse 
afdeling is erkentelijk en dankbaar voor de talrijke verdiensten van deze gedreven Vlaming.

  Kelly Detavernier en Isa Verschaete zijn enthousiaste Bissegemnaren. 
Als schepen van Financiën en Onderwijs treedt Kelly bovendien vaak 
op als ‘schepen van Bissegem’. Ook Isa woont in de deelgemeente. In 
de gemeenteraad volgt zij nauwgezet alle dossiers op die Bissegem en 
Kortrijk nog aangenamer moeten maken.

Volg ons op sociale media!

@NVAKortrijk N-VA Kortrijk



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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.

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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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