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Peter Sustronck, Piet Lombaerts, Philippe Dejaegher, Axel Ronse, Liesbet Maddens en Kelly Detavernier.

Met de N-VA in de coalitie maken we van
Kortrijk de beste stad van Vlaanderen
N-VA Kortrijk begint dit nieuwe jaar met torenhoge ambities. We willen van onze stad de beste stad van
Vlaanderen maken. Gelukkig hebben we daarvoor echte werkpaarden in huis: onze schepenen Kelly
Detavernier en Axel Ronse, en onze raadsleden Liesbet Maddens, Philippe Dejaegher en Peter Sustronck.
Kelly en Axel bouwen voort op het werk van An Vandersteene en Rudolf Scherpereel. In de gemeenteraad zetten we het werk verder
van Piet Lombaerts, Maarten Seynaeve, Isa Verschaete, Frederik Benoit en Michel De Wandel.

Een stad om fier op te zijn

De beste stad van Vlaanderen worden, dat kan pas als elke Kortrijkzaan fier is. Fier op onze stad, op onze taal en op onze cultuur.
En daar gaan onze schepenen en raadsleden voluit voor. Met een nieuw stadsmuseum in het Begijnhofpark, een architecturale parel
op de tip van het Buda-eiland en een vernieuwde Schouwburg krijgt onze stad nog meer uitstraling. De viering van de Vlaamse
feestdag bouwen we uit tot een echt volksfeest, dat geen enkele Kortrijkzaan wil missen. En uiteraard hebben we nog veel meer in
petto voor Kortrijk.
We beginnen dit jaar met hoge ambities, maar helaas ook met droevig nieuws. Eind vorig jaar moesten we afscheid nemen van
Jaak Dornez, een van de stichters van N-VA Kortrijk. “Er zijn werkpaarden en er zijn luxepaarden”, was een gekende uitspraak van
hem. Jaak zou ongetwijfeld heel trots zijn dat de werkpaarden van N-VA Kortrijk nu aan de slag gaan in het bestuur van onze stad.
Om van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen te maken!

Veilig thuis in een welvarend Kortrijk
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Kortrijk als cultureel
epicentrum van Vlaanderen
Axel Ronse (37 jaar, uit Kortrijk) is als schepen van Cultuur bevoegd voor
cultuur, musea, Buda vzw, bibliotheken, roerend erfgoed en archief.
De komende zes jaar wil hij keihard werken om Kortrijk op de kaart te
zetten als cultureel epicentrum van Vlaanderen. Zo wil hij de basis leggen
voor de Guldensporenstad als culturele hoofdstad van Europa in 2030.
“We investeren niet alleen rechtstreeks in kunst
en cultuur, maar we stimuleren ook de participatie
van de inwoners en verlagen zo de drempel tot
cultuur. Onder meer met een nieuwe cultuurpas:
de Kortrijkse Spotify voor cultuur. Zo brengen
we mensen samen. We spreken álle Kortrijkzanen
aan. Ook voor anderstalige nieuwkomers is dit
een kans”, aldus cultuurschepen Axel Ronse. “We
gaan ook verder investeren in stenen. We werken
het Muziekcentrum af en zetten in op lokaal talent,
samen met alle partners op en rond de site.”

2020: het jaar van de Schouwburg

“We starten de renovatie van de Kortrijkse
Schouwburg. Voor het eerst in decennia zullen
we sterk in onze Schouwburg investeren. Loges,
burelen, het arenatheater … ze worden allemaal
aangepakt en we bekijken alle mogelijkheden.
Ook de piste om een echt cultuurcafé uit te bouwen
zullen we ernstig overwegen. In 2020 bestaat
onze Schouwburg honderd jaar en dat gaan we
gepast vieren, samen met alle Kortrijkzanen”,
verzekert Axel. Liesbet Maddens – voorzitter van
de Schouwburg – kent de Schouwburg als geen
ander en wordt in dit verhaal logischerwijze de
metgezel van Axel.

Schepen van Cultuur Axel Ronse zal volop inzetten
op de culturele uitstraling van onze stad.

Werk maken van een nieuw stadsmuseum
“We zetten ook een nieuw stadsmuseum neer”,
gaat Axel verder. “Op de site van de Groeningeabdij en het huidige museum 1302 komt een
eigentijds museum met wisselende tentoonstellingen rond de Vlaamse identiteit en diversiteit.
We kijken ook verder en betrekken er de
Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Gravenkapel
bij. Het Begijnhofpark wordt een kunstenpark dat
inzet op beeldende kunst en zo de perfecte brug
vormt tussen onze Academie en het nieuwe
museum. We bekijken ook de mogelijkheid om er
een openluchtcinema te organiseren.”

De Budatip als nieuw landmark

“De Budatip moet tegen 2030 een nieuw
cultureel landmark zijn. De komende zes jaar
zal het stadsbestuur een compleet masterplan
uitwerken met als speerpunt een nieuwe
bibliotheek. Die zal niet alleen fungeren als huis
van de toekomst en plek van ontmoeting en
educatie, maar tegelijk ook een lichtpunt en
aantrekkingspool vormen op het eiland”,
aldus Axel.

Uw N-VA-r
Philippe Dejaegher

Liesbet Maddens

Cardioloog Philippe Dejaegher (62 jaar) is gemeenteraadslid en fractievoorzitter.

Apothekeres Liesbet Maddens (52 jaar) is lid van d

Mijn prioriteiten liggen bij de
gezondheidszorg. Ik wil volop
inzetten op een hartveilige
en gezonde stad met propere
lucht. Anderzijds liggen ook
integratie en inburgering me
zeer nauw aan het hart.

kortrijk@n-va.be
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Een modern en
nieuw bestuur
Kelly Detavernier (40 jaar, uit Bissegem) is de komende
zes jaar opnieuw bevoegd voor financiën, kerkfabrieken,
onderwijs, evenementen en jumelages. Als schepen van
Modern en Nieuw Bestuur wordt ze ook verantwoordelijk
voor het personeel en de nieuwe organisatie.

Uw N-VAschepenen:
Axel Ronse
en Kelly
Detavernier

Blijven inzetten op studenten en
ondernemerschap

“Onze financiën houden we op orde, we voeren
het kerkenplan verder uit en we zetten nog meer
in op Kortrijk als studentenstad. In de vorige
legislatuur realiseerden we het fantastische
project Hangar K: een werkruimte waar starters
en gevestigde ondernemers elkaar als partners
ondersteunen. We blijven focussen op dergelijke
initiatieven en we betrekken onze schoolgaande
jeugd maximaal in het bedrijfsleven”, aldus
Kelly.

Een Vlaamse feeststad

“Kortrijk is ook een feeststad”, voegt ze toe.
“Niet alleen worden evenementen steeds
duurzamer en milieuvriendelijker, er komen
ook nieuwe kwaliteitsvolle initiatieven bij.
Deze zomer verwelkomen we al een eerste groot
festival op Kortrijk Weide. Bovendien werken
we de Vlaamse feestdag uit tot een volwaardige
feestdag voor jong en oud. We geven een frisse
invulling aan onze Vlaamse identiteit.”

Kelly Detavernier ziet als schepen van Modern en
Nieuw Bestuur tal van mogelijkheden voor Kortrijk.

Modern en nieuw bestuur

Ook wat modern en nieuw bestuur betreft, ligt
er heel wat werk op de plank. “We worden één
organisatie en zetten zo de stap van 800 naar
1 800 medewerkers”, verduidelijkt Kelly. “Zo
wordt Groep Kortrijk meteen een van de grootste
werkgevers van de stad. Een vernieuwd en
efficiënt personeelsbeleid vormt de basis
voor een performante organisatie. Het is een
uitdaging, maar we gaan ervoor. We krikken het
niveau omhoog. Met al het talent en de vele doeners
en durvers binnen onze organisatie maken we
van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen.”
De sterke fractie en het voltallige bestuur van
N-VA Kortrijk zijn ambitieus en leggen de lat
hoog. Met deze coalitie kiest de N-VA voor
continuïteit en vooruitgang. “Uiteraard doen we
ons uiterste best. 2019 en de jaren die erop volgen
worden voor onze N-VA-ploeg een boeiende,
uitdagende en ambitieuze periode!”, besluiten
Axel en Kelly.

raadsleden
Peter Sustronck

de gemeenteraad en politieraad.

De voorbije zes jaar heb ik als
gemeenteraadslid heel wat ervaring
opgedaan. Ook de komende zes jaar
wil ik me keihard voor de stad en
haar inwoners inzetten. Als voorzitter van de Schouwburg ben ik
bijzonder blij dat er heel wat op til is
voor onze Kortrijkse parel!

Jurist Peter Sustronck (59 jaar) vertegenwoordigt de N-VA in het bijzonder comité voor de
sociale dienst. Als advocaat is hij sinds 1982 actief aan de Kortrijkse balie. Peter is ook
ondervoorzitter van de afdeling.

Ik ben actief in talrijke
verenigingen en organisaties
en ik ben dan ook fier om
mij op sociaal vlak voor de
partij te mogen engageren.

www.n-va.be/kortrijk

Waarom de N-VA zich verzet tegen
het VN-migratiepact van Marrakesh
De N-VA wil de democratische controle over ons migratiebeleid niet uit handen geven.
Het VN-migratiepact staat haaks op wat de Vlaming wil. Met het pact geven we een
belangrijk deel van onze soevereiniteit weg en leveren we ons migratiebeleid over aan de
interpretatie van rechters. Daarom verzette de N-VA zich tegen het migratiepact, daarom
namen onze ministers ontslag uit de federale regering toen CD&V, Open Vld en MR dit
pact door onze strot wilden duwen. Ons huis van de democratie staat in Vlaanderen,
niet in Marrakesh, New York of Straatsburg.

Onze voornaamste bezwaren
Het migratiepact ziet migratie uitsluitend als
positief gegeven. Het opent de deur voor:
• Sociale basisdiensten voor alle migranten, ook illegalen
• Soepelere procedures voor gezinshereniging
• Het moeilijker opsluiten en terugsturen van illegalen
• Regularisatie als een recht in plaats van een gunst

Lees meer op

“Charles Michel stapte
op het vliegtuig als
premier van de Zweedse
coalitie. Hij kwam terug
als premier van de
Marrakesh-coalitie
zonder democratische
meerderheid.”
N-VA-voorzitter Bart De Wever
na zijn ultieme oproep aan de
pro-Marrakeshpartijen.

www.n-va.be/migratiepact
Scan de QR-code en
surf snel naar de pagina

Steun de N-VA en word lid
Surf naar www.n-va.be/word-lid
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