KORTRIJK
  kortrijk@n-va.be I

www.n-va.be/kortrijk I jaargang 9 I nr. 2 I juni 2018

V.U.: JORGEN DEMAN, AALBEEKSESTEENWEG 74 BUS 0002, 8500 KORTRIJK

Veilig thuis in een
welvarend Kortrijk
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Eind januari lanceerde N-VA Kortrijk de
‘#fierfermfris-campagne’ tijdens de druk
bijgewoonde nieuwjaarsreceptie. Intussen
werden meerdere kandidaten voorgesteld,
onder wie lijsttrekker en kandidaatburgemeester Axel Ronse, kopvrouw Kelly
Detavernier, lijstduwers Christian Verdin en
Rudolf Scherpereel en de andere kandidaten
in de top 10. En tijdens de gespreksavond
‘Jongeren in de politiek’ in Bissegem heeft
het bestuur drie jongerenkandidaten gelanceerd.
Via diverse andere kanalen lanceerden we
inmiddels nog meer sterke kandidaten.

Philippe en Steven: sportief duo op 9 en 10
Tijdens de succesvolle kaas-en-wijnavond in Marke werden Philippe Dejaegher en Steven Lecluyse voorgesteld.
Philippe is cardioloog en sinds 1987 werkzaam in Kortrijk (momenteel in AZ Groeninge) en doceert aan
VIVES. Hij is lid van de N-VA sinds de oprichting van de partij in 2001 en stond mee aan de wieg van de
afdeling in Kortrijk. Steven is kabinetsadviseur en woordvoerder voor de N-VA-schepenen. Hij is bijzonder
geïnteresseerd in technologie en digitalisering, ondernemen en sport.
Philippe Dejaegher: “Ik kom vaak in
contact met heel veel mensen. Ik voel
dan ook zeer goed aan wat er leeft bij
de Kortrijkzanen en ik ken hun noden,
ambities en verwachtingen goed. In die
zin wil ik me blijven inzetten voor een
toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg en voor de verdere uitbouw
van de mantelzorg. Ik wil ervoor zorgen
09
dat onze senioren zo lang mogelijk in
hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven. Bovendien heb
ik als cardioloog de ambitie om nog meer mensen op te leiden in
het gebruik van de automatische externe defibrillator (AED) die
mensenlevens redt. Tevens wil ik de strijd aangaan tegen het fijn
stof, omdat er een duidelijke relatie is tussen hartziekten en luchtvervuiling. Kortom, als fiere Kortrijkzaan wil ik verder werken aan
een gezellige en bruisende stad waar het goed is om te wonen, te
werken en te leren, maar zeker ook om te ontspannen en sporten in
een gezonde omgeving.”

Veilig thuis in een welvarend Kortrijk

Steven Lecluyse: “De politiek heeft me
altijd geïnteresseerd en geïntrigeerd.
Achter de schermen dingen in beweging
zetten en Kortrijk erop vooruit doen
gaan, is fantastisch. We hebben heel
wat ferme projecten kunnen realiseren
op het vlak van ondernemen, sport,
cultuur en onderwijs. Met onze ploeg
zullen we deze koers verderzetten en
10
Europese sportstad Kortrijk nóg beter
maken voor de inwoners, studenten en voor de vele bezoekers
en bedrijven die onze stad kent. Op 14 oktober sta ik opnieuw
op plaats 10 en zal ik het beste van mezelf geven om verkozen te
worden. Ik droom ervan om in Kortrijk het voortouw te nemen
op het vlak van digitalisering en smart cities en pilootprojecten
op te starten die slimme technologie inzetten op het gebied van
mobiliteit en leefbaarheid, ondernemen en leren, ontmoeten en
ontspannen.”
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N-VA-schepenen pakken uit met schitterende realisaties

Jonge toppers samen op plaatsen 11, 12 en 13
Het ontbreekt N-VA Kortrijk niet aan jong en fris geweld. Anke Seynaeve (24 jaar) uit hartje Kortrijk
is kabinetsadviseur en jongerenkandidate op plaats 11. Haar vrije tijd besteedt ze graag aan schilderen
en het Kortrijkse horecaleven. Plaats 12 wordt ingevuld door Gilles Verriest (25 jaar) uit Aalbeke.
Gilles werkt bij De Persgroep en is ook afdelingssecretaris. De 26-jarige Giovanny Saelens uit Heule is
medeoprichter van de bekende supportersclub United 19 en staat op plaats 13. Hij werkt bij Roularta
en is ook elk weekend terug te vinden op de West-Vlaamse voetbalvelden als scheidsrechter in tweede
provinciale.
Anke: “Ik merk dat jongeren meer en meer de fierheid die ze
voor de stad hebben ook uiten. En dat is exact wat we nodig hebben.
De jeugd mag net dat tikkeltje mondiger worden, zeker in het
bescheiden West-Vlaanderen. Ook op cultureel vlak moeten
we onze troeven uitspelen, want die hebben we écht! Zowel
professionele, semiprofessionele als amateurorganisaties vullen
de activiteitenkalender, maar we moeten werk maken van de
marketing en communicatie.”
Gilles: “Als inwoner van een kleinere Kortrijkse deelgemeente
wil ik mij ook steevast inzetten voor de belangen van de
deelgemeenten en de troeven die zij kunnen uitspelen binnen
het Kortrijkse verhaal. En om voeling te houden tussen de
studenten en de stad is het absoluut noodzakelijk dat de
verbinding naar en de aantrekkingskracht van het centrum
de hoogte ingaan. Studenten moeten opnieuw ‘van hun berg’
komen en Kortrijk ontdekken.”
Giovanny: “Steeds meer jonge gezinnen vinden de weg naar
Kortrijk en zouden hier ook graag komen wonen, maar helaas

Gilles Verriest, Anke Seynaeve en Giovanny Saelens.
is dat niet altijd even evident. We zouden meer moeten doen
om jonge gezinnen aan boord te houden. We hebben kwaliteitsvol
onderwijs in de stad en mogen de laatste jaren meer en meer
studenten verwelkomen. We zagen hen nog te weinig in het
Kortrijkse uitgaansleven opduiken en ze trokken ook vaak na
hun studies weg uit Kortrijk om ergens anders te gaan wonen
en werken. Dat is nu aan het veranderen en daar moeten we
dus op blijven inzetten.”

#fierfermfris-kandidaten voor Kortrijk
Met onder meer deze sterke
kandidaten trekken wij op 14
oktober naar de kiezer:
Axel RONSE
02 Kelly DETAVERNIER
03 Piet LOMBAERTS
04 Maarten SEYNAEVE
05 Liesbet MADDENS
06 Trui STEENHOUDT
07 Peter SUSTRONCK
08 An VANDERSTEENE
09 Philippe DEJAEGHER
10 Steven LECLUYSE
			
Jan Declercq staat op de 4de
plaats voor de West-Vlaamse
provincieraadsverkiezingen.
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Anke SEYNAEVE
Gilles VERRIEST
Giovanny SAELENS
Inés VANDEWOESTIJNE
Jan DHAENE
Christian VERDIN
Rudolf SCHERPEREEL
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Hangar K: the place to be voor ondernemend Kortrijk

Hangar K is Kortrijks nieuwe en unieke co-creatiehub, hét pronkstuk voor en van ondernemend Kortrijk.
Hangar K brengt start-ups, bedrijven en kennisinstellingen onder één dak. Het is een open platform dat innovatieve ondernemers
ondersteunt en een netwerk biedt om ondernemingen op een duurzame wijze te doen groeien.
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Minister Ben Weyts opent de verlaagde Leieboorden

Onder heel grote belangstelling openden Vlaams minister Ben
Weyts en het stadsbestuur de schitterend verlaagde Leieboorden.
Dit project werd gefinancierd door de Vlaamse overheid en de
stad Kortrijk. Iedereen is het erover eens dat het teruggeven van
de Leieboorden aan de Kortrijkzanen een schitterende realisatie
is. Kelly Detavernier, schepen van Financiën: “We realiseren een
fantastische nieuwe toplocatie in het hart van de stad voor alle
Kortrijkzanen. Bovendien scheppen we ongeziene opportuniteiten
voor horeca, toerisme en evenementen. Een prachtrealisatie
waar we trots op zijn.”
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Schitterende Sinksenfeesten

Schepen van
Evenementen en
co-voorzitter van
‘Feest in Kortrijk’
Kelly Detavernier
kan met fierheid
terugblikken op
een schitterende
vierdaagse. Met
‘Kortrijk Verleidt’
als centraal thema
stonden de Sinksenfeesten er dit jaar als nooit tevoren. Het zeer
uitgebreide programma kon jong en oud bekoren, het weer zat
mee en de opkomst in de stad brak alle records.

Veilig thuis in een welvarend Kortrijk

Vier de Vlaamse feestdag
met N-VA Kortrijk

8 - 11
JULI

N-VA Kortrijk neemt deel aan Kortrijk
Gordelt, een mooie fietstocht doorheen
de Kortrijkse deelgemeenten op zondag
8 juli. Deze schitterende fiets- of wandeltocht geeft een sportief accent aan de
Vlaamse feestdag! Op dinsdag 10 juli
geeft minister-president Geert Bourgeois
een toespraak op de Groeningekouter. Op
11 juli is er een drink aan de verlaagde
Leieboorden. Meer info op
www.n-va.be/kortrijk.
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Veilig thuis in een welvarend Kortrijk
Wij zijn thuis in Kortrijk. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de winkelstraat,
onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, zorgen voor
mekaar. Het is goed wonen in Kortrijk. Hier zijn we op ons gemak. Met de N-VA blijft dat zo.
Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Kortrijk.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig

Verantwoord

Vlaams

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 Europese algemene
verordening gegevensbescherming van 27 april
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy
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