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Een veilige thuis in een welvarend Kortrijk

De N-VA gaat ambitieus naar de verkiezingen
Fier. Ferm. Fris. Met deze originele en bijzondere slogan zal de Kortrijkse N-VA-afdeling campagne voeren.
De drie woorden samen weerspiegelen perfect waar N-VA Kortrijk voor staat. De N-VA wil niet zomaar de
grootste partij worden in Kortrijk. Met een ijzersterk trio mikken we ook resoluut op het burgemeesterschap
van onze Guldensporenstad.
FIER staat voor identiteit, integratie en
burgerschap. De Kortrijkzaan is weer
fier om Kortrijkzaan te zijn, ongeacht
leeftijd, achtergrond of overtuiging. Onze
inwoners voelen zich opnieuw betrokken,
gehoord en participeren. We hebben onze
identiteit teruggevonden. N-VA Kortrijk
is fier op alle inwoners en op wat we hebben gerealiseerd.

FERM staat voor durf en drive. We
hebben met een ongeziene snelheid het
roer kunnen keren, gedurfde keuzes gemaakt en de harten van de Kortrijkzanen
veroverd. Ook in de toekomst zal het de
N-VA niet ontbreken aan ferme durf. We
zullen ook vanaf 2019 het verschil maken
en de groei en evolutie van onze stad
verderzetten.

Lijsttrekker en kandidaat-burgemeester
Axel Ronse: “Hardwerkende vlassers hebben Kortrijk grootgemaakt. Ik ben fier op
onze identiteit. We mogen nooit vergeten
waar we vandaan komen. We staan klaar
om in 2018 een nieuw hoofdstuk voor
onze stad te schrijven. Daarin spelen
burgerschap en fierheid op onze stad de
hoofdrol.”

Lijstduwer Rudolf Scherpereel: “Het
nieuwe hoofdstuk voor onze stad zal
naast fier ook ferm zijn. Kortrijk verdient
gedurfde en ferme projecten. Daarmee
creëren we uitdagende jobs en trekken
we jonge gezinnen aan. We hebben goud
in onze handen. Samen met onze talrijke ondernemende inwoners, studenten,
ferme handelaars en ondernemers zullen
we onze verantwoordelijkheid opnieuw
opnemen.”
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Kelly DETAVERNIER

 39 jaar
 Schepen

van Financiën, Onderwijs,
Kerkfabrieken en Evenementen.
 voorzitter van Feest in Kortrijk
 Verlaagde de schuldgraad van de stad
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FRIS staat voor creativiteit en innovatie.
De N-VA is een jonge en frisse partij in
Kortrijk die vanuit andere invalshoeken
het beleid vorm heeft gegeven en dit ook
in de toekomst zal blijven doen. We brengen een fris programma met een frisse
lijst en frisse kandidaten.
Kopvrouw Kelly Detavernier op plaats 2:
“We staan voor fier, ferm en fris. Kortrijk
is groot geworden omdat creatieve
durvers hun nek uitstaken. Die sterkte
hebben we vandaag meer dan ooit nodig.
De uitdagingen op vlak van mobiliteit,
energie, armoede en milieu zullen niet
opgelost worden met oude recepten, maar
wel door een frisse wind en open blik.
Daar staan wij garant voor.”

Rudolf SCHERPEREEL

 66 jaar
 Eerste schepen

van Werk, Economie, Middenstand en Ondernemen.
 Ondernemer
 Geestelijke vader van Kortrijk Zaait en Hangar K
 Zorgde voor een recordaantal bedrijfsruimtes dat
in Kortrijk ontwikkeld werd

Veilig thuis in een welvarend Kortrijk

1

Axel RONSE

 36 jaar
 Vlaams Parlementslid
 Bezieler van de hinderpremie
 Zette de nood aan extra be-

drijfsruimte voor West-Vlaanderen op de kaart in Brussel
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Topkandidaten versterken de Kortrijkse N-VA-lijst

Tijdens onze druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie op Buda Beach werden enkele topkandidaten
voorgesteld aan de pers en het talrijk opgekomen publiek. Ook de nieuwe afdelingsvoorzitter en
secretaris – respectievelijk Jorgen Deman en Gilles Verriest – werden bekendgemaakt.
3 Plaats 3:

Piet LOMBAERTS

Plaats 3 wordt ingevuld
door gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts (55
jaar). Piet is advocaat en
vader van drie. Hij is voorzitter van de vzw Musea.
Vanuit zijn dagelijkse contacten met ondernemers
kent hij hun bezorgdheden door en door. Piet wil
Kortrijk promoten als stad
waar iedereen fier op is,
zodat we nog meer frisse
mensen aantrekken en tezelfdertijd een sterke positie op de Vlaamse kaart
innemen.
Piet Lombaerts: “Ik ben
fier op mijn stad en ik wil
er een nog beter ondernemersklimaat stimuleren. We moeten mensen
en bedrijven aantrekken,
rechtstreeks met onze inwoners en studenten dialogeren en co-creëren en
tot slot Kortrijk cultureel
op een topniveau brengen.
Onze stad en onze partij
hebben alles in huis om
dat waar te maken.”
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4 Plaats 4:

Maarten SEYNAEVE

Gemeenteraadslid Maarten Seynaeve (41 jaar) is
licentiaat in de criminologie, ambtenaar en zetelt
sinds 2007 in zowel de
Kortrijkse gemeenteraad
als in de politieraad. Hij
is al sinds zijn jeugd door
de politiek en de Vlaamse
Beweging begeesterd.
Maarten Seynaeve: “Als
fiere Vlaming wil ik aandacht voor onze taal en
het Vlaamse karakter van
onze mooie stad. Als papa
vind ik dat onze kinderen moeten opgroeien in
een aangename, veilige
en groene leefomgeving,
met een ruim en kwalitatief aanbod aan recreatie,
cultuur en onderwijs. We
kunnen onze inwoners
nog meer betrekken, ook
in de deelgemeenten, door
hen nog meer inspraak te
geven.”

In memoriam

5 Plaats 5:

Liesbet MADDENS

6 Plaats 6:

Trui STEENHOUDT

Fractievoorzitter Liesbet
Maddens (51 jaar) is voorzitter van de Kortrijkse
Schouwburg die ze een
bijzonder warm hart toedraagt. Ze is nauw betrokken bij de ‘verfrissing’ van
de Schouwburg met onder
andere de aanwerving van
een nieuwe directeur. Ook
de organisatie van Spinrag
volgt ze nauwgezet op.

Organisatieverantwoordelijke en campagneleidster Trui Steenhoudt (40
jaar) is bestuurslid van
Feest in Kortrijk en voorzitster van Kortrijk Gordelt. Trui is een ‘ferme
madame’, een doorzetster.
Ze heeft een hart voor de
deelgemeenten. Ze ziet
veel potentieel om de stad
nog bruisender te maken.

Liesbet Maddens: “Met
drie ferme dochters die
weten wat ze willen, voel
ik zeer goed aan wat
er leeft en beweegt in
Kortrijk. En vanuit mijn
job als apothekeres heb ik
talrijke contacten met een
divers cliënteel waardoor
ik heel goed aanvoel wat
we nog beter kunnen doen
in onze stad en voor onze
inwoners.”

Trui Steenhoudt: “We
willen de stad verjongen
met een aantal gedurfde
en creatieve initiatieven.
Potentiële pareltjes in
onze stad – zoals onze parken – moeten we opwaarderen zodat we ze kunnen
uitspelen als frisse groene
troeven. Ik wil de deelgemeenten van Kortrijk
nog meer inspraak geven
en hen nauwer verbinden
met de stadskern.”

Met droefheid melden wij het overlijden van
mevrouw Mietje Denecker, onze dierbare en
minzame vriendin, trouw lid van de VU en de N-VA.

Je kan dit filmpje bekijken op
www.n-va.be/kortrijk

V.l.n.r.: Steven Lecluyse, Piet Lombaerts, Christian Verdin, Liesbet Maddens, afdelingsvoorzitter Jorgen Deman, Kelly Detavernier,
Jan Dhaene, Dirk Coopman, An Vandersteene, Davy Maes, Maarten Seynaeve, Jan Declercq, nieuwe secretaris Gilles Verriest, Filip
D’huyvetter, Giovanny Saelens, Anke Seynaeve, Trui Steenhoudt, Peter Sustronck, Frederik Benoit, Rudolf Scherpereel en Axel
Ronse.

7 Plaats 7:

Peter SUSTRONCK

Afdelingsondervoorzitter Peter Sustronck (58
jaar) is jurist en sinds 1983
advocaat aan de balie in
Kortrijk. Peter is actief bij
de Marnixring, Wikings,
Vrienden van de Musea,
Schouwburg en Antigone.
Hij houdt van fietsen, opera en reizen.
Peter Sustronck: “We hebben de voorbije legislatuur
ferme projecten gerealiseerd die onze stad een
nieuw elan hebben gegeven. Op het gebied van cultuur ben ik ervan overtuigd
dat we alle troeven in huis
hebben om hoge toppen te
scheren. Onder meer Texture, de Schouwburg en
het nieuwe stadsmuseum
willen we volgende legislatuur uitspelen en op een
frisse manier vermarkten.
Zo trekken we meer inwoners en bezoekers aan.”

8 Plaats 8:

An VANDERSTEENE

Schepen An Vandersteene
(58 jaar) is schepen van
Sport, Cultuur en Archief.
An heeft talrijke indrukwekkende projecten in
gang gezet die al uitgevoerd werden of volop in
uitvoering zijn: Texture,
de erfgoeddepot, het muziekcentrum, Buda, een
nagelnieuw zwemcomplex
en de vele andere investeringen in sport en sportinfrastructuur. Dat leverde
Kortrijk in 2018 de titel van
Europese Sportstad op.
An Vandersteene: “Tot
aan de verkiezingen werk
ik uiteraard hard verder
aan het afwerken van de
vele projecten die we in
gang gezet hebben. Het nagelnieuwe zwemcomplex
op Kortrijk Weide wordt
een parel voor de stad en
voor de streek. In de volgende legislatuur heb ik
nog meer ferme projecten
in petto die Kortrijk als
cultuur- en sportstad zullen versterken.”
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40 Plaats 40:

Christian VERDIN

Kabinetschef
Christian
Verdin (57 jaar) is Kortrijkzaan in hart en nieren. Christian heeft ruime ervaring in
de bedrijfswereld en kan terugvallen op een uitgebreid
netwerk in ondernemerskringen. Hij trekt een aantal
belangrijke dossiers zoals
Hangar K op Kortrijk Weide
en is bestuurder bij Parko en
Wonen Regio Kortrijk. Hij is
sterk sociaal geëngageerd en
samen met schepen Rudolf
Scherpereel duwt hij de lijst.
Christian Verdin: “Ik voel
me thuis in dit Kortrijk. De
stad bruist als nooit tevoren
en daar ben ik fier op. Het
is hier goed om te wonen,
winkelen, studeren, werken
en ondernemen. We moeten
onze inspanningen verderzetten en creatief uitpakken
met gedurfde en frisse initiatieven rond ondernemerschap, mobiliteit, ruimte,
milieu en onderwijs, zodat
we de herwonnen dynamiek
nog kunnen versterken.”

Provincieraadsverkiezingen
West-Vlaanderen:
Jan DECLERCQ
Leraar technologie en
wetenschappen
Jan
Declercq (61 jaar) is de
Kortrijkse
kandidaat
voor de provincieraad.
Jan is lid van het beheerscomité van OC
Marke en gepassioneerd
kunstfotograaf. Hij is
echtgenoot van schepen
An Vandersteene en vader van Dieter, Hanne
en Matias.
Jan Declercq: “Na een
mooie carrière aan het
Provinciaal Technisch
Instituut wil ik mijn
expertise naar het beleidsniveau van de provincie tillen. Mijn aandacht gaat vooral naar
veiligheid, milieu en
streekontwikkeling. Ik
volg de technologische
evolutie en de effecten
ervan op arbeid en tewerkstelling op de voet.”

www.n-va.be/kortrijk

De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
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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