Vier 11 juli met de Leiefeesten (p. 3-4)

KORTRIJK
  kortrijk@n-va.be I

www.n-va.be/kortrijk I juli 2019 I nr. 2

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

N-VA is grootste partij in Kortrijk
Op 26 mei trokken we naar de stembus en is de politieke landkaart herverdeeld. In Kortrijk is de N-VA nu
de grootste partij. Zowel voor het Vlaamse, federale als Europese parlement kreeg de N-VA van de Kortrijkse
kiezer het meeste vertrouwen. Bedankt daarvoor!
Bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement hebben 9 935 van
de 48 932 Kortrijkse kiezers voor de N-VA gekozen. Daarmee
behalen we een score van 20,3 procent. Bij de federale verkiezingen
kreeg de N-VA eveneens het vertrouwen van de Kortrijkzaan
met maar liefst 10 022 stemmen. Dat resulteerde in een score van
20,4 procent. Tot slot koos de Kortrijkse kiezer ook het vaakst
voor de N-VA voor het Europees Parlement.

> 20%

Kortrijkse kandidaten scoren

Onze Kortrijkse kandidaten willen jullie uitdrukkelijk bedanken.
Bij de Vlaamse verkiezingen behaalde onze schepen van Cultuur
Axel Ronse maar liefst 12 185 voorkeurstemmen. Trui Steenhoudt
haalde er 7 653 en Piet Lombaerts 7 104. Onze schepen van
Modern en Nieuw Bestuur Kelly Detavernier behaalde bij de
federale verkiezingen 9 094 voorkeurstemmen.

Kortrijk

Axel Ronse opnieuw in het Vlaams Parlement

Axel Ronse is zo opnieuw verkozen en legde vorige maand de
eed af in het Vlaams Parlement. Hij begint aan zijn tweede
termijn als Vlaams volksvertegenwoordiger. Daarvoor is hij
uiteraard heel dankbaar: “Bedankt aan iedereen die mij direct en
indirect heeft gesteund tijdens mijn campagne. Zonder jullie had
ik dit persoonlijke resultaat niet kunnen behalen. Jullie stem

Meer weten over N-VA
Kortrijk? Volg ons op
sociale media!
facebook.com/nvakortrijk
@NVAKortrijk
instagram.com/nvakortrijk

betekent heel veel voor mij. Ik zal mij de komende vijf jaar
opnieuw smijten en mijn uiterste best doen voor jullie. Ook
de komende jaren zet ik Kortrijk op de kaart in Brussel!”
N-VA Kortrijk bedankt ook uitdrukkelijk iedereen die heeft
meegeholpen aan de afgelopen campagne.

Bedankt!

Vlaams Parlementslid Axel Ronse:

“Ook de komende jaren zal
ik Kortrijk op de kaart zetten
in Brussel.”

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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 et nieuw verkozen bestuur
H
is klaar om erin te vliegen.

Nieuw afdelingsbestuur is
enthousiaster dan ooit
In februari kwamen de leden van N-VA Kortrijk samen in OC Lange Munte om een nieuw afdelingsbestuur
te kiezen. Jorgen Deman kreeg het vertrouwen om ook de komende drie jaar als voorzitter aan het roer van
de afdeling te staan. Peter Sustronck blijft ondervoorzitter.
Het bestuur van N-VA Kortrijk bestaat nu uit 33 bestuursleden, onder wie ook enkele nieuwe gezichten. Allen zijn ze enthousiast om
de komende drie jaar verder te bouwen en de N-VA in Kortrijk op de kaart te zetten. Ondertussen werden ook de bestuursfuncties
vastgelegd. Frederik Benoit uit Heule is de nieuwe secretaris. Hij neemt de functie over van Gilles Verriest uit Aalbeke, die op zijn
beurt penningmeester wordt. Trui Steenhoudt blijft organisatieverantwoordelijke van de afdeling. Giovanny Saelens uit Heule is de
nieuwe jongeren- en communicatieverantwoordelijke.
Voorzitter Jorgen Deman: “Ik ben blij met het vertrouwen van de leden. Ons bestuur bulkt van het talent en is een mix van jonge en
minder jonge Kortrijkzanen die allemaal even enthousiast zijn om er ook de komende jaren volledig voor te gaan.”

N-VA drukt stempel op bestuursakkoord
In oktober 2018 trok de N-VA fier, ferm en fris naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dat deden we met
een krachtig programma van 151 actiepunten. Ondertussen werkten we met de coalitiepartners het
bestuursakkoord Beste Stad van Vlaanderen (BSV) uit, dat we in maart aan jullie voorstelden.
Liefst 133 van onze N-VA-programmapunten komen in dat akkoord terug.
Inzetten op identiteit

Ons ‘fierplan’ heeft duidelijk navolging
gekregen in het BSV-akkoord. Zo is er
een schepen bevoegd voor diversiteit en
inburgering en komt er ook een stadsmedewerker om fulltime rond die thema’s
te werken. We leggen de nadruk op het
Nederlands als taal die ons verbindt en
zetten sterk in op identiteit. Zo bouwen
we deze bestuursperiode een kunst-ententoonstellingsruimte over identiteit uit
en herwaarderen we de 11 julifeesten.

kortrijk@n-va.be

Al heel wat realisaties

Enkele punten uit ons programma zijn
al op korte termijn gerealiseerd. Slimme
cameratechnologie laat de politie toe om
sneller in te grijpen en daders op te sporen.
In Broelkaai 6 brengen we vanaf deze
zomer een openluchtcinema naar Kortrijk.
In overleg met de kerkgemeenschap
hebben we een plan voorgesteld waarbij
elke kerk een nieuwe bestemming of een
nevenbestemming krijgt. En er komt een
dierenpolitie die dierenmishandeling
kordaat zal aanpakken. Wordt vervolgd!

Bron: Het Laatste Nieuws, 16 april 2019

 ok de pers bericht uitgebreid
O
over onze ambitieuze plannen
voor Kortrijk.
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Vier de Vlaamse feestdag m
Stad Kortrijk, het Guldensporencomité en Feest in Kortrijk slaan
ook deze keer de handen in elkaar
om de Vlaamse feestdag als dé
feestdag van alle Kortrijkzanen
te doen gelden. Dit jaar verenigen
we talrijke sportieve en culturele
evenementen onder de noemer
Leiefeesten. Zo versterken en
verbreden we de 11 juliviering
en maken we van Kortrijk
opnieuw hét epicentrum van
het Vlaamse feest, met tal van
officiële huldigingen en toespraken
aan het Groeningemonument.

Zondag 7 juli
De Leiefeesten gaan zondag 7 juli van start met
Kortrijk Gordelt. Dan kunnen jong en oud
in onze stad terecht voor een heuse wandelof fietstocht. De routes verbinden de deelgemeenten van Kortrijk met elkaar en met de
binnenstad. Start en aankomst vinden plaats op
de verlaagde Leieboorden. Aan de Broeltorens
is er ook heel wat animatie voor kinderen: de
‘funbus’, springkastelen, een vlottentocht op
de Leie, een optreden van De Stroate en een
optreden van Ze Quaffeurz. Naast een familieparcours biedt Kortrijk Gordelt ook ritten
voor de meer geoefende wielerliefhebber.
De opbrengst gaat naar een goed doel. Dit jaar
is dat De Stroate.

KORTRIJK
ZONDAG 07 JULI 2019

alle info op www.kortrijkgordelt.vlaanderen

sportieve
ﬁetstochten
25 - 50 - 75 - 100 km

gezellige familie fotozoektocht
15 km wandeltocht (€5)
start ook mogelijk aan OC Marke

kinderdorp, vlottentocht,
fototentoonstelling,
muziek, pony’s, randevents

vvk: €7 - add: €10 - groepstarief: €5 / persoon (vanaf 10 personen.)

VU : Trui Steenhoudt - Gasstraat 2 - 8500 Kortrijk

artwork by addtonic

Woensdag 10 juli
Kortrijk trekt traditioneel de 11 juliviering op gang met een plechtige ceremonie
op woensdag 10 juli aan de historische Groeningekouter. Op woensdagmiddag
wordt de Groeningekouter een waar kinderrijk, met onder andere de ‘funbus’,
springkastelen, grime en nostalgische volksspelen. Kip van Troje zorgt met
speelse acrobatieën, stuntelige touwnummers en clowneske gevallen voor een
frivool speeltheater. Om 14 uur verwelkomt Radio Quindo jong en oud. Alle kinderactiviteiten zijn vrij toegankelijk en staan onder begeleiding van jeugdleiders.
Om 17.30 uur begint het officiële gedeelte
van de viering. Het Guldensporencomité
zal iedereen welkom heten en daarna is het
woord aan de burgemeester. Na de bloemenhulde brengt Stefan Van Craeynest een conference, gevolgd door een gastrede van Johan
Velghe. Ook dit jaar verwelkomen we de
Vlaamse minister-president, die de vierde
Groeningeprijs zal uitreiken en de aanwezigen
zal toespreken.
Uiteraard sluiten we af met een samenzang van
de Vlaamse Leeuw. Vanaf 19 uur nodigen de Stad
en het Guldensporencomité iedereen uit voor een
receptie en om 20.30 uur kan je genieten van een
optreden van Berlaen met eigen nummers in zijn
onvervalste accent.

Schepen van Evenementen Kelly Detavernier:

Als Guldensporenstad staan we uitgebreid stil bij onze Vlaamse feestdag.

4

met de Leiefeesten in Kortrijk
Donderdag 11 juli
Op donderdag 11 juli vormen de Broeltorens het perfecte decor voor de 11 julioptredens. Deze keer geen zomermarktjes, maar
een gezellige middag én avond aan de verlaagde Leieboorden. De hele dag zal er animatie zijn. Over de middag kunnen jong en
minder jong meedoen aan een steekspel op het water. ’s Avonds is het tijd om de beentjes los te gooien. Vanaf 19 uur gaan we voor
een spetterend feest met ’t Kaf. Om 20.30 uur zorgt Beezneez voor schwung en om 22 uur sluit Plane 11 de Leiefeesten in stijl af.
Hopelijk zijn jullie massaal van de partij op onze Leiefeesten!

Jorgen Deman, voorzitter van N-VA Kortrijk:

De komende jaren brengen we samen met het Guldensporencomité de festiviteiten naar een
nog hoger niveau. Onze Vlaamse identiteit zetten we graag in de kijker.

Word lid!
Wil je onze Kortrijkse ploeg versterken en de N-VA kracht bijzetten in Kortrijk?
Word dan lid van de N-VA en steun de grootste partij van Vlaanderen!
Jonger dan 31? Dan word je automatisch ook lid van Jong N-VA.
Surf naar www.n-va.be/word-lid
mail naar leden@n-va.be
of bel 02 219 49 30

Gratis!

Word lid voor
31 juli en krijg
gratis een Vlaamse
vlag toegestuurd.

Jong N-VA 1302 brengt jongeren samen
Onze jongerenwerking is actiever dan ooit tevoren. Het bestuur van Jong N-VA 1302 telt
ondertussen al vijftien leden en Kortrijks bestuurslid Giovanny Saelens is begin dit jaar verkozen
tot nieuwe voorzitter. Zin om mee te doen? Neem dan zeker contact op.
De afgelopen maanden organiseerden de jongeren onder
meer een ‘Jong N-VA Café’ en een algemene kennisquiz.
In de aanloop naar de verkiezingen woonden ze ook de
V-dagen over de N-VA-campagnespeerpunten bij.
Bestuurslid Wout Patyn uit Harelbeke stond op 26 mei
bovendien zelf als kandidaat op de kieslijst. Als veertiende
opvolger voor het Vlaams Parlement behaalde hij knap
4 372 voorkeurstemmen.

Politiek en ontspanning

Jong N-VA combineert politieke vorming, actie en ontspanning in een vriendschappelijke sfeer. Wie jonger is
dan 31 kan lid worden van Jong N-VA. Als lid ben je automatisch ook lid van de N-VA. Lid worden als jongere kost
slechts vijf euro. Je blijft op de hoogte van alle activiteiten,
je krijgt het driemaandelijkse magazine Ronduit! bij je
thuis en je kan je lokaal engageren als je dat wilt.

V .l.n.r: Wout Patyn, Giovanny Saelens,
Frédéric Hénonin, Gilles Verriest, Célestine
Despierre en Roeland Houttekiet.

www.n-va.be/kortrijk
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Schepen Axel Ronse
investeert fors in
cultuur
Stad Kortrijk heeft de ambitie om in 2030
Europese culturele hoofdstad te worden.
Daarvoor laat schepen van Cultuur Axel Ronse
zich graag inspireren door steden die voorheen al
culturele hoofdstad – of kandidaat daarvoor –
waren. Ook in het nieuwe bestuursakkoord gaat
veel aandacht naar cultuur.
Inspiratie uit andere steden

Samen met verschillende culturele organisaties ging schepen
Axel Ronse in gesprek met vertegenwoordigers uit vroegere
culturele hoofdsteden of kandidaat-steden. Op 21 maart kwam
de Nederlandse stad Leeuwarden, die in 2018 culturele hoofdstad was, als eerste aan de beurt. In april gingen amateur- en
professionele kunstenaars in dialoog met de mensen achter
Brugge 2002. Op 4 juni was Eindhoven aan de beurt, dat weliswaar enkel kandidaat was, maar nadien toch een zeer concreet
investeringsfonds opstartte. Op 7 juni kwam Mons 2015 aan
de beurt en op 21 juni mochten we een vertegenwoordiging uit
Graz ontvangen, dat in 2003 culturele hoofdstad werd.
Op een interessante en laagdrempelige manier werden de do’sand-don’ts van de kandidatuurstelling uitgelicht. Meer info
over dit project en komende gespreksrondes vind je op
kortrijk.be/culturelehoofdstad

Schepen van Cultuur Axel Ronse:

S chepen van Cultuur Axel Ronse leidt een van de gespreksrondes in met vertegenwoordigers uit voormalige culturele
hoofdsteden.

Een culturele dynamiek

Axel Ronse is heel enthousiast over de gesprekken: “We halen
veel inspiratie uit de verhalen van de steden die we uitnodigen.
Vast staat dat onze kandidatuur heel wat dynamiek in de stad
en streek teweegbrengt. We gaan niet voor een ‘one shot’-jaar
met topvoorstellingen, maar we willen veranderingen brengen
die ook op de lange termijn effect hebben. Steden die investeren
in cultuur trekken dynamische, jonge mensen aan.”

Veel ambitie in het bestuursakkoord

Ook het Kortrijkse bestuursakkoord Beste Stad van Vlaanderen
heeft veel ambitie voor cultuur en bevat grote investeringsprojecten. De N-VA zet zo volop in op het nieuwe museum en
het masterplan Schouwburg. Voor de nieuwe kunst-ententoonstellingsruimte rond identiteit is er 6,88 miljoen euro
voorzien. Voor de vernieuwing van de Schouwburg, die in 2020
trouwens honderd jaar bestaat, is er 8,11 miljoen euro gebudgetteerd. De festiviteiten rond dat honderdjarige bestaan zullen
plaatsvinden net voor de werken beginnen.

Steden die investeren in cultuur trekken
dynamische, jonge mensen aan.

Kelly Detavernier, schepen tussen de studenten
Beleid voer je tussen de mensen. Dat heeft onze schepen van Onderwijs Kelly Detavernier zeer goed begrepen.
Ze gaat regelmatig de dialoog met onze jongeren aan en woont graag tal van activiteiten bij.

 p de massacantus ondertekenen
O
de studenten het Vlaamse doopcharter.

kortrijk@n-va.be

IJsjes uitdelen aan studenten
tijdens de warme blokperiode.

S tudenten en onderwijsmakers
werken een nieuw buddysysteem
uit voor internationale studenten
in Kortrijk.

K elly moedigt de studenten aan
tijdens de Grote Kajakrace.

Bedankt

aan onze meer dan 1 miljoen kiezers.
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Uw N-VA-verkozenen uit West-Vlaanderen:
Vlaams Parlement

Kamer

Europa

Bert Maertens
Maaike De Vreese
Axel Ronse
Wilfried Vandaele
Cathy Coudyser

Sander Loones
Yngvild Ingels
Björn Anseeuw

Geert Bourgeois
Assita Kanko
Johan Van Overtveldt

