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N-VA Kortrijk we
u een fijn 2018!

Winter in Kortrijk doet harten smelten
Van 8 december tot 7 januari brengt het stadsbestuur met ‘Winter in Kortrijk’ opnieuw sfeer en
beleving in Kortrijk en de deelgemeenten, en hoe!
Het concept van ‘Winter in Kortrijk’ werd grondig aangepast. Inés Vandewoestijne, N-VA-bestuurslid en actief bij
Feest in Kortrijk, nam het heft in handen. “Elk jaar kijken
bewoners en bezoekers uit naar Winter in Kortrijk, een
hartverwarmende en gezellige periode, met een sfeer en beleving om u tegen te zeggen. Uit de evaluatie van de voorbije edities bleek dat er nog ruimte was voor verbetering,
vandaar dat we een en ander kritisch hebben bijgestuurd.”

Een kerstdorp met schaatspiste en chalets

Het nieuwe concept mikt eerder op kwaliteit dan kwantiteit. Op de Grote Markt komt er een overdekte schaatspiste
waarop jong en oud zich kunnen uitleven. Vorig jaar
bracht deze trekpleister bijna 10 000 enthousiaste schaatsers naar het centrum! Ouders kunnen zorgeloos winkelen
terwijl hun kinderen zich amuseren op de ijspiste. Op de
Grote Markt komen er eveneens een kinderkerstfoor en
een reuzenrad.
De andere kermisattracties worden beperkt én de kramen
worden bovendien in een aantrekkelijk winterkleedje
gestopt. De kerstchalets verhuizen naar het Schouwburgplein, waar een klassiek kerstdorp en een authentiek ‘Huis
van de Kerstman’ zullen pronken. Naast uniforme chalets
en tentjes krijgt dit kerstdorp ook een echte in- en uitgang
om de beleving en veiligheid te versterken.

Meer dan 400 kerstbomen

Andere pleinen en locaties krijgen bijzondere invullingen: MarcT de Triomphe op de Veemarkt, warmte en
gezelligheid met optredens op het Van Daleplein en een
circus op het Mandelaplein. Uiteraard wordt de stad ook
in een attractief winters kleedje gestoken met meer dan
400 kerstbomen, kerstverlichting, gevelverlichting van

N-VA-bestuursleden Inés Vandewoestijne en Kelly
Detavernier zetten hun schouders onder Winter in Kortrijk.
monumenten en gebouwen, en veel meer. Op 7 januari is
er de nieuwjaarsreceptie voor de bevolking op het Nelson
Mandelaplein.

Handelaars en horeca doen mee

“We betrekken de handelaars en horeca en mikken bewust
meer op externe organisaties dan vroeger,” vult N-VAschepen Kelly Detavernier, voorzitter van Feest in Kortrijk
aan. “Wij moeten niet per se telkens alles zelf organiseren.
Dankzij een goede marketing trekken we externe partners
aan die onze stad interessant vinden om er hun activiteiten te ontplooien. Deze activiteiten passen perfect in
het programma van een fantastische editie van Winter in
Kortrijk.”

Wij luisteren naar u!
Als u ons graag wat wil zeggen of vragen, neem gerust contact op.
Via kortrijk@n-va.be, via onze Facebookpagina of op Twitter.

www.winterinkortrijk.be
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Eerstesteenlegging nieuw zwemcomplex
Eind oktober legde N-VA-schepen van Sport An Vandersteene de symbolische eerste steen van het nieuwe zwemcomplex op Kortrijk Weide.
Hiermee luidt ze een nieuw sportief tijdperk in voor alle Kortrijkzanen.
Met de eerstesteenlegging geeft ze het
startsein voor de bouw van een Olympisch
vijftigmeterbad met beweegbare bodems, een golfslagbad, drie kinderbaden,
meerdere glijbanen, waaronder de langste
wildwaterbaan van het land, een warme
lagune, wellness en horeca. Het wordt er
ongetwijfeld heerlijk sporten en ontspannen, ongeacht het zwemniveau of de
leeftijd. Het nieuwe zwemcomplex wordt
gebouwd en uitgebaat door privépartner
S&R.

Iedereen sportief

An Vandersteene: “Dit zwemcomplex

past perfect binnen onze visie op sport.
We willen iedereen, ongeacht leeftijd,
geslacht of achtergrond, aan het sporten
en bewegen brengen, zowel competitief
als recreatief. Om dit te bereiken moet je
vandaag op veel meer inzetten dan op het
puur sportieve, maar ook extra-sportieve
aspecten combineren, zoals ontmoeten,
ontspannen, beleven, netwerken en leren.
Precies wat we hier op Kortrijk Weide realiseren. En precies één van de vele bevestigde troeven waarmee we de erkenning
van Europese Sportstad in 2018 hebben
binnengehaald.”

S portschepen An Vandersteene en schepen
van Financiën Kelly Detavernier tijdens de
eerstesteenlegging op Kortrijk Weide.

Hangar K: Kortrijks platform voor
ondernemerschap en innovatie
Begin oktober hielden de Stad Kortrijk en partners Hangar
K boven de doopvont, een unieke co-creatiehub waar innovatieve starters en jonge ondernemers de nodige ondersteuning
vinden om hun onderneming te ontwikkelen en te laten groeien. En dat binnen een open ecosysteem met daarin gevestigde
ondernemingen, onderwijsinstellingen en dienstverleners.
Hangar K opereert vanuit de voormalige NMBS-loods op Kortrijk Weide. Hangar K is niet enkel een gebouw, maar ook en
vooral een digitaal platform. Het is tegelijk incubator en accelerator, tevens katalysator en innovator, competentie- én kenniscentrum. Partners zijn onder meer Barco, Cronos, Howest, KU
Leuven, Start it@KBC, UGent en Vives.
Christian Verdin, kabinetschef en stuwende kracht achter
Hangar K: “Starters worden er uit de startblokken geholpen, zij
worden professioneel in tandem gezet met ervaren ondernemers.
Groeiers en gevestigde ondernemingen vinden er de ruimte om

 e lancering van Hangar K, met Rudolf
D
Scherpereel 2de van rechts en Christian
Verdin helemaal links.

samen te werken. Samen
formuleren ze concrete, innovatieve oplossingen voor de complexe uitdagingen in de digitale wereld van vandaag en morgen,
en dit op maat van de ondernemingen in onze stad en regio.”

Eerste schepen Rudolf Scherpereel, namens N-VA bevoegd
voor economie en ondernemen, realiseert hiermee één van zijn
belangrijkste aspiraties: ondernemerschap stimuleren, verankering teweegbrengen en tezelfdertijd kennisvlucht in kennisvloed
omturnen.
www.hangark.be

Bedrijvenrally voor kinderen
In april brachten N-VA-schepenen Kelly Detavernier en Rudolf Scherpereel leerlingen uit het 5de jaar naar het Beroependorp in Texture. Opnieuw
combineerden ze hun bevoegdheden onderwijs en werk om nu samen met
partners een vervolgtraject te organiseren: de Bedrijvenrally. Alle kinderen
van het 6de leerjaar van de scholen uit Groot-Kortrijk konden kennismaken
met verschillende beroepen op de werkvloer. Het doel is elk kind zo vroeg
mogelijk met diverse beroepen kennis te laten maken zodat ze later makkelijker een gepaste studiekeuze kunnen maken. Bovendien geven beide scheSchepenen Rudolf Scherpereel en Kelly Detavernier
penen de leerlingen alvast wat nuttige bagage mee wanneer ze later richting
brengen leerlingen naar Kortrijkse ondernemers.
arbeidsmarkt vertrekken.

kortrijk@n-va.be
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Deelgemeenten in de kijker: Bellegem en Rollegem
Bellegem en Rollegem zijn twee landelijke deelgemeenten in het zuiden van Kortrijk. Beide liggen een vijftal
kilometer van het stadscentrum. Rollegem telt ruim 3.800 inwoners, Bellegem ongeveer 1.000 meer.
Bellegem

Een drietal grote projecten worden in Bellegem gerealiseerd.
 De site van het voormalige Emdeka wordt als KMO-bedrijventerrein ingevuld. Dit complexe reconversieproject is in
handen van de intercommunale Leiedal. Leiedal plant een
hedendaagse bedrijfssite in, die zich perfect integreert in de
buurt, met aandacht voor groen en verkeersveiligheid. Er
vonden talrijke info- en inspraakmomenten plaats. Voor de
omwonenden in de Bellegemstraat werd een aparte werkgroep opgestart voor de realisatie van een nieuwe garageweg.
 Aan de Bellegemkerkdreef bouwt het OCMW een nagelnieuwe woonzorgcampus. De campus zal plaats bieden aan 96
wooneenheden in het woonzorgcentrum en 24 sociale flats.
Het geheel moet een nieuw dorpsdeel vormen in Bellegem en
een nieuwe ontmoetingsplek voor alle Bellegemnaren.
 Ten slotte is er het topbedrijf Brouwerij Omer Vander Ghinste, dat opnieuw in Bellegem investeert en uitbreidt met een
nieuwe brouwzaal en een logistiek centrum.

Rollegem

Ook Rollegem pronkt met mooie realisaties
 In Rollegem wordt verder ingezet op wijkgroen en trage
verbindingen, zoals in de wijk Tulpenpark-Rozenpark en Begoniapark. De aanleg van een trage weg tussen het Sportcen-

trum De Weimeersen en de plaatselijke school verminderde
sterk de verkeersdruk. Op hetzelfde sportcentrum kwam er
een nieuw betonnen skatepark, een vraag die uit Kortrijk
Spreekt voortkwam. Deze realisatie past perfect in de beleidsvisie op sport waarbij N-VA-sportschepen An Vandersteene
stapsgewijs de openbare ruimte ‘versport’.
 Schepen Scherpereel zorgde voor de opwaardering van het
buurthuis in Rollegem, dat nu als een ‘OC’ (ontmoetingscentrum) door het leven gaat, zoals in alle andere deelgemeenten.

Kortrijk Spreekt

Met Kortrijk Spreekt op Toer deed het stadsbestuur huis-aanhuisbezoeken in Bellegem (centrum en rand) en Rollegem (ten
zuiden van E403). Hieruit kwamen talrijke suggesties en acties –
vooral op het gebied van leefbaarheid. Maar liefst 97% van zowel
de Bellegemnaren als Rollegemnaren gaven aan dat zij graag in
hun buurt wonen! In 2014 bracht gemeenteraadsvoorzitter Piet
Lombaerts de gemeenteraad naar Bellegem, en in 2015 naar Rollegem. Ook de gezamenlijke dorpskrant ‘Bellegem & Rollegem’
kreeg een mooie opknapbeurt, met financiële bijdragen vanuit
beide OC’s.

 ieke Lieve Dutoit is beeldend kunstenaar en woont in Bellegem. Ze gaat
M
door het leven als een ‘oriëntaliste met passie voor kunst’. Mieke is bestuurslid van N-VA Kortrijk en lid van het beheerscomité van OC De Wervel.

In
beeld

De internationale luchthaven Kortrijk-Wevelgem is opnieuw volledig operationeel dankzij het partnerschap met Belgocontrol.

N-VA-sportschepen An Vandersteene lanceerde onder grote belangstelling Buda’s Hart, een
unieke beweegroute op het Buda-eiland.

 p 21 december organiseren onze jongeren voor
O
de vierde keer hun succesvolle AfterWU(r)K!

: N-VA Kortrijk protesteert tegen de ondermijning van de democratie in Catalonië en tegen
politiek gevangenschap in Europa en elders.

www.n-va.be/kortrijk

Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen

We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Daphné Dumery en haar collega’s Jan Spooren en Peter Persyn voorstellen die de
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
 ons pensioensysteem verbeteren,
Bestel
 de vereenzaming tegengaan,
nu uw
 oog hebben voor het geestelijke welzijn,
 actief ouder worden,
gratis
 een gevarieerd zorgaanbod,
brochure
 zelf de regie van je oude dag in handen nemen.
De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen.
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen,
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Een
onbezorgde
oude dag
De visie van de N-VA
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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

/

/

