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Burgemeester Alain Top
(SP.A/Groen) en schepen van
Milieu Inge Bossuyt (SP.A/
Groen) hebben gisteren van
10 tot 11 uur zwerfvuil ge-
ruimd in hun eigen stad. Ze
startten aan de Leiebrug ter
hoogte van de N36 richting
Izegem en ruimden het zwerf-
vuil richting brouwketel en
tunnel op. Met de actie willen
de SP.A-leden het beleid rond
afval in Vlaanderen onder de
aandacht brengen.

“Uit studies blijkt dat het
Vlaams zwerfvuilbeleid vorig
jaar 103,3 miljoen euro heeft
gekost, waarvan de gemeen-
ten en afvalintercommunales
zo'n 90 procent betalen en
ook 90 procent van het afval
opruimen”, stelt Top. “Met
SP.A ijveren we voor het in-
voeren van statiegeld op blik-
jes en petflessen en een ver-
bod van single use plastic zak-
jes.” 

Burgemeester en schepen ruimen zwerfvuil
HARELBEKE Die eerste maatregel zou vol-

gens SP.A het zwerfvuil al met
40 procent kunnen doen afne-
men. Om hun standpunt

kracht bij te zetten, ruimden
verschillende SP.A-volksver-
tegenwoordigers en lokale
mandatarissen gisteren, be-

wust op de internationale dag
van het vrijwilligerswerk,
zwerfvuil op in hun eigen stad
of gemeente.  (kvo)

W Burgemeester Top en schepen Bossuyt: 
“Wij ijveren voor de invoering van 
statiegeld op blikjes en petflessen.”
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De onderhandelingen met
de kandidaat-ontwerpers
van het nieuwe zwembad
dat komt op het Ommers-
heimplein in Vichte, zit in
een laatste fase. Dat gaf
Deerlijks schepen van Sport
Ann Accou (CD&V) als ant-
woord in de gemeenteraad
op een vraag van raadslid
Tundie D'hont (SP.A), die
zich afvroeg of het dossier
geen vertraging opliep nadat
het ingediende subsidiedos-
sier werd afgewezen. 

“In maart dienen we op-
nieuw een subsidiedossier
in. We zitten al veel verder
dan toen, waardoor onze
plannen ook concreter kun-
nen worden opgenomen in
het dossier”, zei Accou. “We
zitten volledig op schema.
De onderhandelingen met
de vier kandidaat-ontwer-
pers zitten in een laatste fa-
se. In januari zullen we het
definitieve ontwerp voorleg-
gen aan de gemeenteraad.

Later zal er ook nog een in-
fovergadering volgen voor
de inwoners.”

Geen glijbanen

Een van de redenen dat het
eerste subsidiedossier werd
afgewezen is omdat de plan-
nen niet ambitieus genoeg
zijn, zo komen er geen glij-
banen. Raadslid Bert Schelf-
hout (Open VLD) vroeg of de
plannen zullen worden aan-
gepast, en of er extra banen

komen. “De krijtlijnen die
we hebben vastgesteld, zul-
len niet meer veranderen.
We willen een zwembad dat
aangepast is aan de behoef-
ten van onze gemeenten. We
zullen er geen bouwen voor
de buurgemeenten. Het
wordt een zwembad zoals
we altijd hebben gehad. On-
ze prioriteit ligt bij het
schoolzwemmen.”

Door de sluiting van het
huidige zwembad in Zweve-
gem volgend jaar zal het

voor de scholen van Deerlijk
moeilijk zijn om nog zwem-
lessen te organiseren. “We
zullen een jaar moeten over-
bruggen. We zijn nog aan
het zoeken naar een oplos-
sing daarvoor, we denken er
aan om een alternatief
sportprogramma aan te bie-
den aan de scholen”, besluit
de schepen.

Het nieuwe zwembad
opent in september 2019.
Eind volgend jaar wordt
door de Gentse watermaat-
schappij Farys gestart met
de bouw. Deerlijk en Anze-
gem zullen instaan voor het
beheer. Beide gemeenten
betalen elk de helft van 5,9
miljoen euro. Als het subsi-
diedossier wordt goedge-
keurd, dan zal het investe-
ringsbedrag voor de ge-
meenten minder zijn. 

Begin 2018 ontwerp klaar, zwembad opent in september 2019

“Zwembaddossier liep geen vertraging op”
Het ontwerp voor het nieu-
we gezamenlijke zwembad 
van Deerlijk en Anzegem 
moet begin volgend jaar 
klaar zijn. De opening is 
nog steeds gepland voor 
september 2019.
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W Schepen Ann Accou: “Er volgt nog een infovergadering voor de bewoners.”
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“We zitten volledig 
op schema. De 
gesprekken met 
de vier kandidaat-
ontwerpers zit in 
een laatste fase”
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Kortrijk zoekt 
nieuwe ombudsman
De huidige ombudsman van 
Kortrijk is geen vragende par-
tij om zijn mandaat te verlen-
gen. Vorige keer waren er een 
vijftal kandidaten die de job 
ambieerden. Een ombudsman 
wordt aangesteld voor drie 
jaar en krijgt een jaarlijkse 
vergoeding van 5.000 euro. De 
huidige ombudsman behandel-
de een twaalftal dossiers in de 
drie jaar dat hij aangesteld 
was.
Voorzitter van de gemeente-
raad Piet Lombaerts (N-VA): 
“Alle klachten komen eerst 
binnen bij het meldpunt 1777. 
Pas als het antwoord niet vol-
doet, kan de klager een beroep 
doen op de ombudsman. Die 
moet onafhankelijk kunnen 
werken. Daarom moet de nieu-
we kandidaat een groot moreel 
gezag hebben en de werking en 
de structuur van de stad goed 
kennen.”  (vkk)

Tijdens de Bedrijvencon-
tactdagen vandaag woensdag
en morgen donderdag in
Kortrijk Xpo wordt ‘Onder-
neem in Kortrijk’ gelanceerd.
Dat is de nieuwe naam voor
de vroegere dienst Economie
van de stad Kortrijk. Heb je
een vraag over iets wat met
ondernemen te maken heeft,
dan kan je voortaan terecht in

de Leiestraat 24. “Onze nieu-
we naam houdt meteen een
aanzet tot actie in”, zegt sche-
pen van Economie Rudolf
Scherpereel (N-VA). “Het is
de bedoeling dat iedereen een
antwoord krijgt op zijn of
haar vragen over ruimte en
begeleiding om een zaak op te
starten, uit te breiden, over
premies en ondersteuning.”
De krachten worden nu ook

Kortrijk lanceert ‘Onderneem in Kortrijk’ op Bedrijvencontactdagen
gebundeld. “Met deze nieuwe
naam willen we de bestaande
en nieuwe inspanningen over
ons strategisch commercieel
plan in verband met premie-
stelsels of projectondersteu-
ning in de verf zetten”, zegt
coach Bruno Messiaen.

Jobbeurs 

Onderneem in Kortrijk

wordt tijdens de Bedrijven-
contactdagen in Kortrijk Xpo
op het grote publiek losgela-
ten. “We tonen de onderne-
mers wat de stad kan beteke-
nen voor wie er handel wil
drijven”, klinkt het. “We pak-
ken er uit met een stand die
interactief is met een geani-
meerde ontwikkeling en kaart
van Kortrijk waar gebieden in
ontwikkeling of reconversie

worden getoond. We houden
ook een jobbeurs op de con-
tactdagen. De stad Kortrijk,
de Kamer van Koophandel
Voka, de VDAB en Kortrijk
Xpo ontvangen sollicitanten
en verwijzen ze naar stand-
houders die openstaande va-
catures hebben.”

In een recent onderzoek van
Voka kreeg de stad Kortrijk al
positieve commentaren.  (vkk)
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Kortrijk krijgt met Manten en
Kalle een eigen reuzenduo. De 
eerste pop wordt dezer dagen be-
studeerd en gemaakt door de 
vzw Bolwerk uit Kortrijk. Tegen 
Sinksen 2018 moet het exem-
plaar klaar zijn.

“Sinds 2013 werken we aan een
nieuwe reuzentraditie”, zegt 
schepen Wout Maddens (Open 
VLD). “Het is de bedoeling om 
Manten en Kalle opnieuw te la-
ten herrijzen. Hoe ze eruit zullen
zien, houden we nog even ge-
heim. Er is in een budget voor-
zien van 80.000 euro, zowel voor
de aanmaak als de omkadering. 
De reuzen worden een belang-
rijk deel van onze gemeenschap. 
Ze sluiten aan bij het verhaal van
Manten en Kalle.”

Bolwerk zal de eerste reus ma-
ken tegen Sinksen. De vzw zal 
zowel creatief als technisch alles 
in elkaar doen passen. Hannelo-
re Vanhoenacker (CD&V) stelt 
zich vragen bij de kostprijs. “Er 
is een revival van de reuzen aan 
de gang, ik denk aan de Reuzen-
gilde van Bissegem. Maar 80.000
euro is veel geld en als ik zie dat 
daar een heftruck bij hoort, dan 
vrees ik dat de reuzen niet vaak 
in het stadsbeeld te zien zullen 
zijn. Er zijn goedkopere con-
structies te vinden.”  (vkk)

Eerste Kortrijkse reus 
tegen Sinksen


