
WEVELGEM
Onruststokers 
tot een jaar gebannen
op fuiven
Wie betrapt wordt met drugs of wie
keet schopt op een fuif in Wevel-
gem, loopt het risico een jaar niet
meer toegelaten te worden op an-
dere evenementen in de gemeente.
Het gemeentebestuur van Wevel-
gem investeert zesduizend euro in
de aankoop van het softwarepak-
ket ‘Safe Party Zone’.
«De stad Kortrijk werkt al sinds
2012 met zo’n systeem», weet
schepen Kevin Defieuw (CD&V).
«Als de politie een pv opmaakt om-
dat iemand problemen heeft ver-
oorzaakt op een fuif kan de burge-
meester beslissen die persoon tot
een jaar te bannen op alle fuiven op
ons grondgebied. Bij een identi-
teitscontrole met een ID-lezer aan
de inkom van een feest krijgen be-
zoekers dan een rode of groene bol.
Wie een rode bol krijgt, komt er niet
in.»
De investering komt er op vraag
van de jeugdraad. «Er zijn enkele in-
cidenten geweest», gaat Defieuw
verder. «Niet problematisch, maar
we moeten dit zoveel mogelijk ver-
mijden. Eigenlijk doen we al ver-
schillende zaken, zoals het terug-
betalen van security bijvoorbeeld.
Met Safe Party Zone gaan we nog
een stap verder om van fuiven een
veilig feest te maken. In Kortrijk
blijkt het systeem succesvol, op
piekmomenten werden twintig
mensen op de rode lijst gezet, op dit
moment zijn dat er maar drie
meer.» (JME)

MENEN
Man riskeert 
celstraf voor slagen
aan stiefzoontje
Steven N. (32) uit Menen moest
zich gisterenmorgen op de recht-
bank verantwoorden omdat hij op
15 november 2016 zijn 3-jarig stief-
zoontje had geslagen. Een getuige
had gezien hoe de man het jongetje
plots een mep gaf en daarna ook
zijn partner een klap verkocht. Toen
de getuige verhaal ging halen bij de
man reageerde die erg agressief en
duwde hij de vrouw tegen de grond.
Ook toen de politie ter plaatse
kwam, bleef de man furieus reage-
ren. «Het gezin kwam net terug van
de gynaecoloog, waar het jongetje
erg vervelend was omdat ze lang
moesten wachten», pleitte de ad-
vocaat van de beklaagde.
De vriendin van Steven N. schreef
na de feiten een mail naar de politie
dat ze geregeld slagen kreeg van de
man en hij haar tot twee keer per
week pijn deed. Hij kneep ook af en
toe haar keel dicht.
Steven N. werd eerder al veroor-
deeld voor opzettelijke slagen en
verwondingen. Hij riskeert zes
maanden celstraf en een boete van
negenhonderd euro. Vonnis op 20
december. (AHK)

MOORSELE

GULLEGEM
Infozuil wordt
weggehaald
De infozuil op bedrijventerrein Gul-
legem-Moorsele wordt verwijderd.
Op de zuil aan de ingang van het
bedrijventerrein kunnen vrachtwa-
genchauffeurs terugvinden waar
het bedrijf is waar ze naartoe moe-
ten. «Maar de zuil wordt amper ge-
bruikt, één keer per dag maar of
zelfs maar om de twee dagen»,
zegt schepen Kevin Defieuw
(CD&V). «Bedrijven hebben alle-
maal een zonenummer gekregen
dat ze aan hun chauffeurs, klanten
of leveranciers kunnen doorgeven
en dat blijkt voldoende.»
De zuil werd enkele jaren geleden
via een project van Leiedal ge-
plaatst. (JME)
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Leiestreek
HANDELAARS GEVEN KORTRIJK ALS WINKELSTAD 7 OP 10

Vooral leegstand doorn in het oog

KORTRIJK
De Kortrijkse handelaars geven Kortrijk
als winkelstad een score van 7 op 10.
Dat blijkt uit een enquête door de stad bij
meer dan zevenhonderd handelaars. De
leegstand is de grootste doorn in het
oog. Dat wil de stad dan ook zwaarder
aanpakken, door een hogere heffing na
een kortere termijn van leegstand.

JOYCE MESDAG

De enquête werd gevoerd in
het kader van Kortrijk Spreekt
op Toer, het initiatief waarbij
het stadsbestuur de straat op
trekt om naar de mening van
de burgers te polsen. Tussen 25
september en 13 oktober wer-
den 680 van de 1.931 Kortrijkse
handelaars bevraagd, zowel in
het centrum als in de deelge-
meenten en in winkelcentra K
en Ring Shopping. «Dat is goed
voor 35 procent, wat een repre-
sentatieve bevraging is», zegt
schepen van Economie Rudolf
Scherpereel (N-VA). 
De handelaars moesten onder
andere een score geven voor
Kortrijk als winkelstad. Gemid-
deld kreeg de stad 7 op 10. «We
zijn aangenaam verrast met de
score die we krijgen voor het

beleid van onze stad», zegt
schepen Scherpereel. «Vooral
het parkeerbeleid komt naar
voor als een grote troef. Daar-
naast vinden we ook een groot
winkelaanbod, het grote hore-
ca-aanbod, het waardevol his-
torisch centrum en de beleving
met veel evenementen tussen
de vijf grootste troeven.»

Gratis parkeren
Een grote meerderheid (7 op
10) vindt Shop & Go een goed
systeem. «Handelaars blijken
positief te staan tegenover de
Shop & Go-plaatsen, ook al was
er bij de invoering wat twijfel»,
gaat Scherpereel verder. «De
helft van de Kortrijkse winke-
liers geeft aan dat hun klanten
gebruik maken van Shop & Go.

In de deelgemeenten geven
sommige handelaars aan dat er
voor hen nog plaatsen mogen
bijkomen. Een taak die de stad
zeker ter harte zal nemen. Over
het eerste uur gratis parkeren
in bepaalde zones en de onder-
grondse parkings in de binnen-
stad is 73 procent van de be-
vraagden zeer tevreden.»
Verder geeft 72 procent aan te-
vreden te zijn over de camera-
bewaking in de stad. De Kort-
rijkse cadeaubon wordt ge-
bruikt door meer dan 40 pro-
cent van de handelaars uit het
centrum, 74 procent is er tevre-
den over. 7 op 10 vindt tot slot
dat er voldoende georgani-
seerd wordt in de stad.

Maatregelen
De handelaars mochten ook
opmerkingen formuleren. Er
kwamen er heel wat binnen
over de leegstand in de stad. Die
bedraagt 10,5 procent in heel
Kortrijk en 15 procent in de
Kortrijkse binnenstad. Ter ver-
gelijking: in Brugge gaat het om
5 procent, in Roeselare om 8
procent en in Ieper iets meer
dan 6 procent. Die leegstand
blijkt toch een doorn in het oog

In de Leiestraat is de etalage van een leegstaand pand ingericht 
met reclame voor een winkel, zodat de leegstand minder opvalt. 

Onder andere in de Korte Steenstraat 
staan verschillende winkels leeg. Foto’s Deleu

Kortrijk en Waregem scoren
goed op een enquête die
werkgeversorganisatie VOKA
naar aanleiding van de ko-
mende gemeenteraadsver-
kiezingen voerde bij 2.400
ondernemers in 67 steden en
gemeenten. Met de enquête
wilde Voka peilen naar de on-
dernemingsvriendelijkheid
van de steden en gemeenten.
In Kortrijk gaf 50% van de on-
dervraagden de onderne-
mingsvriendelijkheid van de
stad minstens 8 op 10. Amper
5% van de ondervraagden
vindt de aanpak van het
stadsbestuur onvoldoende.
Van de ondervraagde onder-
nemers in Waregem geeft

maar 2% het stadsbestuur een
onvoldoende. 55% geeft zelfs
een score van 8/10 of meer.
Waregem en Kortrijk beho-
ren daarmee tot de top. Uit de
bevraging blijkt dat gemid-
deld slechts 40% van de on-
dernemers tevreden is over
het gevoerde beleid in zijn of
haar gemeente of stad. 11%
van de ondervraagde onder-
nemers geeft zelfs aan zwaar
ontevreden te zijn, voorna-
melijk op vlak van mobiliteit
en fiscaliteit, communicatie
en inspraak. Ondernemers
zijn dan weer positief over de
aandacht voor en het aanbod
van ruimte om te onderne-
men. (JME)

Kortrijk en Waregem scoren goed 
op enquête door VOKA

«Stuur kaartje naar onze bewoners»

Het team van de afdeling De Zwaluw in rusthuis Sint-Jozef in Kortrijk
roept iedereen op kerstkaartjes te sturen naar de bewoners. Op die af-
deling worden ouderen met psychische problemen opgevangen. «Ze
zijn met 35», weet Michèle Boom. «Een klein deel van hen heeft nog
familieleden die hen nu en dan nog eens komen bezoeken, maar de
meeste bewoners krijgen eigenlijk nooit bezoek of post. We willen
hen graag verrassen met een heleboel kaartjes, zodat ze zelf ook eens
kerstkaartjes kunnen openen. We maken er op 22 december een echt
feest van, met een muzikaal pak, een quiz en cadeautjes. De kaartjes
komen in een grote doos die we feestelijk zullen versieren. De jongste
bewoner van afdeling De Zwaluw is 53, de oudste 86.»
De kaartjes kunnen gestuurd worden naar WZC Sint-Jozef, ter attentie
van afdeling De Zwaluw, Condédreef 16, 8500 Kortrijk. (JME)

KORTRIJK

De bewoners en de personeelsleden van De Zwaluw 
hopen op een heleboel kerstkaartjes. Foto Deleu

Adeline Bekaert is de nieuwe 
Citycoach van Waregem. Foto Deleu

Waregem stelt Citycoach aan
men. Daaruit bleek onder andere dat Wa-
regem het niet slecht doet met 116.000 vier-
kante meter winkeloppervlakte en ‘maar’
negen procent leegstand. «Waregem heeft
potentieel, maar dat wordt eigenlijk nog
onvoldoende benut», vindt Dominique
Desmeytere, die het plan opstelde. «In het
centrum van Waregem ligt bijvoorbeeld al-
les op een steenworp van elkaar: de winkel-
straten, winkelcentrum Het Pand, het voet-
balstadion, de bib, de Expo, park Casier, de
hippodroom,... dat is een unieke troef en we
moeten dat beter uitspelen. We moeten be-
zoekers van het voetbalstadion of de bib bij-
voorbeeld ook overhalen om in Waregem
te shoppen. Er is veel te beleven in Ware-
gem, maar er wordt te weinig promotie
rond gemaakt.»
De Citycoach wordt voor één jaar aangeno-
men, daarna kan de samenwerking drie
keer met nog een jaar verlengd worden.
Adeline Bekaert (26) uit Kuurne gaat op 15
december als Citycoach aan de slag. Zij was
onder andere al assistent-manager in Ring
Shopping Kortrijk Noord. Ze moet de ko-
mende jaren het actieplan in goede banen
leiden. Zo wordt er onder andere een mar-
keting- en publiciteitsplan opgemaakt en
wordt de werking Waregem Winkelstad,
het winkelaanbod in Waregem en allerlei
premiesystemen, geoptimaliseerd. Er ko-
men ook gratis wifi-zones en handelaars
zullen verplicht worden een jaarlijkse bij-
drage te betalen. (JME)

Waregem heeft nu ook een centrummana-
ger of beter gezegd een ‘Citycoach’. «Want
het is wel degelijk de bedoeling dat die zich
niet alleen om het centrum van onze stad
bekommert, maar ook om de dorpskernen
van onze deelgemeenten», zegt schepen
Kristof Chanterie (CD&V).

De aanwerving van de Citycoach is een eer-
ste concrete actie die na de opmaak van het
tachtig bladzijden tellend ‘strategisch com-
mercieel plan’ voor Waregem wordt geno-

van de handelaars. «We willen
die dan ook zwaarder aanpak-
ken», verzekert Scherpereel.
«Nu wordt pas na een jaar leeg-
standsheffing ingevoerd. We
willen die graag al na een kor-
tere periode van leegstand
kunnen toepassen. Verder

gaan we de heffing ook verho-
gen en we gaan de term ‘leeg-
stand’ nog wat beter bekijken.
Of panden die leegstaan, maar
waar wel een etalage ingekleed
is bijvoorbeeld ook als leeg-
staand pand moeten be-
schouwd worden.»


