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N-VA Kortrijk in beeld (p. 3)Steeds meer studenten in Kortrijk (p. 2)

Kerstmarkt Kortrijk, 
Schouwburgplein
14 en 15 december 2019: 
Breng een bezoekje aan de 
N-VA-stand en steun vzw 
Wit.h voor de Warmste Week.

19 tot 22 december 2019:
Iedereen welkom aan de 
stand van Jong N-VA!

Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 18 januari 2020 
vanaf 16 uur
Irish Mary’s Pub, Kortrijk

Toost samen met N-VA 
Kortrijk op het nieuwe jaar! 
Iedereen welkom.

Volg ons op sociale media!    facebook.com/nvakortrijk    instagram.com/nvakortrijk    @NVAKortrijk

Kortrijk: beste stad van Vlaanderen
Beste Kortrijkzaan

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 stelden 
we ons met N-VA Kortrijk een doel: van Kortrijk de beste 
stad van Vlaanderen maken. Een jaar later zijn we op goeie 
weg.

Onze schepen van Cultuur Axel Ronse zet de bakens verder 
uit voor Kortrijk als cultuurstad. De toekomst is aan steden 
die investeren in cultuur. Zo trekken we dynamische, 
talentvolle mensen naar onze stad. Nooit eerder waren de 
budgetten voor cultuur zo hoog. Er komt een schitterende 
tentoonstellingssite in het Begijnhofpark en het verhaal van 
1302 en het graafschap Vlaanderen zal op een heel vernieu-
wende manier worden verteld in de Onze-Lieve-Vrouwe-
kerk. Volgend jaar bestaat de Schouwburg 100 jaar en het 
jaar daarna investeren we maar liefst acht miljoen euro in 
onze Schouwburg.
 
Onze schepen van Modern en Nieuw Bestuur Kelly  
Detavernier zorgt er intussen voor dat de stadsfinanciën  
op orde blijven dankzij een slank en efficiënt stadsapparaat. 
U, de Kortrijkzaan, staat daarbij centraal. Als schepen van 
Onderwijs houdt ze ook de vinger aan de pols bij de vele 

basis-, secundaire en hogescholen die onze stad rijk is en 
maakt ze van Kortrijk nog meer een studentenstad.

Van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen maken,  
dat doen we ook met de hulp van de nieuwe Vlaamse  
Regering onder leiding van minister-president Jan  
Jambon. Bijvoorbeeld met ferme mobiliteitsinvesteringen. 
We zetten het project K-R8, de opwaardering van het  
kanaal Bossuit-Kortrijk en de heraanleg van de verkeers-
wisselaar A19-R8 hoog op de agenda 
in Brussel.
 
En om van Kortrijk de beste stad 
van Vlaanderen te maken, reke-
nen we uiteraard ook op u, de 
Kortrijkzaan. Vragen, suggesties of 
bemerkingen? Aarzel dan niet 
om mezelf, onze schepenen of 
gemeenteraadsleden aan te 
spreken. Dat kan onder meer  
op onze nieuwjaars- 
receptie. Hopelijk tot dan!

Jorgen Deman
Voorzitter N-VA Kortrijk 

Noteer in uw agenda



Vlaams regeerakkoord denkt ook aan Kortrijk
De nieuwe Vlaamse Regering onder leiding van Jan Jambon heeft begin oktober de eed afgelegd. Het regeer-
akkoord werd mee onderhandeld door Vlaams volksvertegenwoordiger Axel Ronse. Hij zorgde ervoor dat er 
ook aandacht ging naar de Kortrijkse uitdagingen, zoals mobiliteit en hoger onderwijs. 

Meer autonomie voor hoger onderwijs
Axel Ronse is tevreden met het resultaat: “Ik ben heel 
blij dat onze hogere onderwijsinstellingen meer autono-
mie krijgen om volwaardige opleidingen uit te bouwen. 
Het zou ook mooi zijn mochten we het museum over de 
Vlaamse geschiedenis en cultuur naar onze Gulden- 
sporenstad kunnen halen. Vanuit Kortrijk gaan we daar 
ons uiterste best voor doen.” 

Financiële stimulans
Ook Kelly Detavernier, schepen van Modern en Nieuw 
Bestuur en van Onderwijs, is positief: “De lokale besturen 
kunnen rekenen op een nieuwe financiële stimulans van 
de Vlaamse Regering. En als schepen van Onderwijs ben 
ik uiteraard heel opgetogen dat er stappen worden gezet 
om het hoger onderwijs in Kortrijk nog verder te  
ontwikkelen.”

Aantal studenten in Kortrijk neemt toe
Het totale aantal studenten dat aan Hogeschool VIVES, Howest, KU Leuven Campus Kulak en 
UGent Campus Kortrijk studeert, is opnieuw gestegen. Kortrijk haalt bijna de kaap van 15 000  
studenten. Zo is en blijft Kortrijk de grootste studentenstad van West-Vlaanderen.

Kortrijk studentenstad
VIVES telt zo’n 10 000 Kortrijkse studenten op een totaal van 15 000 VIVES-studenten. Onlangs werd de 15 000ste student 
nog in de bloemetjes gezet op de Kortrijkse campus. KU Leuven Campus Kulak telt ongeveer 1 400 studenten, terwijl de 
campussen Howest en UGent Campus Kortrijk samen zo’n 3 000 studenten tellen.  

Vooral op het vlak van digitale, game- en ICT-opleidingen staat Kortrijk heel hoog aangeschreven. Reken daar ook nog eens 
de brede waaier aan andere universiteits- en hogeschoolopleidingen bij en het hoeft niet te verwonderen dat Kortrijk steeds 
meer studenten weet aan te trekken. Daar zijn we heel trots op.

De Student Welcome bij de start van het academiejaar 
wist vele studenten naar het Schouwburgplein te lokken.

Onze schepen van Onderwijs Kelly Detavernier  
was natuurlijk ook van de partij.

kortrijk@n-va.be
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N-VA Kortrijk in beeld
Onze afdeling draait op volle toeren. Heel 
onze bestuursploeg blijft zich inzetten om van 
Kortrijk de beste stad van Vlaanderen te maken! 

PARADISE maakt met beeldende kunst  
een paradijs van Kortrijk
Van 19 juni tot en met 17 oktober 2021 palmen hedendaagse kunstwerken de 
Kortrijkse binnenstad in. PARADISE is – net zoals PLAY – een stadsparcours 
voor hedendaagse kunst dat u toelaat om kennis te maken met en te genieten van 
internationale beeldende kunst op verschillende binnen- en buitenlocaties. 

De stad trekt voor dit project een budget van ongeveer 1,4 miljoen euro uit. Niet toevallig vindt 
PARADISE plaats in een stedelijk landschap. Het wil op een creatieve manier het potentieel van 
een stadsomgeving belichten en de bezoekers laten nadenken over hun toekomstdroom. PARA-
DISE mikt daarbij op een zo breed mogelijk publiek. “Van families met kinderen tot jongeren, 
volwassenen, ouderen, inwoners van de stad en toeristen”, aldus de curatoren van het project.

  Op 10 oktober organiseerden Jong N-VA 1302 
en Jong N-VA regio Waregem samen een 
gespreksavond met Theo Francken.

  Jong N-VA 1302 organiseerde op 16 oktober 
een Vlaamse Cantus: gezelligheid troef!

  In oktober konden de Kortrijkzanen het kunstwerk 
‘Ode aan het varken’ bewonderen aan de verlaagde 
Leieboorden.

  De finissage van Annie Vanneste en Huguette 
Declercq lokte veel nieuwsgierige Kortrijk- 
zanen en kreeg positieve reacties.

  Afdelingsvoorzitter Jorgen Deman en secretaris 
Frederik Benoit lichtten het Vlaamse regeerakkoord 
toe op een van onze vele bestuursvergaderingen.

  Schepen Kelly Detavernier voltrok het huwelijk van 
bestuurslid Charlotte Scheers en haar echtgenoot 
Laurens Vlieghe. Onze gelukwensen!

Axel Ronse
Schepen van Cultuur

Iedereen herinnert zich PLAY: springen uit de Broeltorens of op 
het reuzenluchtbed op de Grote Markt … Daarom investeren we 
opnieuw sterk in toegankelijke kunst van hoog niveau, voor jong 
en oud. Kortrijk zal vier maanden het paradijs ademen.

Bron: Het Nieuwsblad, 10 oktober 2019

www.n-va.be/kortrijk
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


