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Dat Axel Ronse (36), nu Vlaams
parlementslid, de N-VA-lijst in
Kortrijk zou trekken, was geen
erg grote verrassing. Wel dat hui-
dig schepen Rudolf Scherpereel
(66) de lijst zal duwen, al lijkt dat
een logische stap als de partij wil
vernieuwen.

Huidig schepen Kelly Detaver-
nier (39) staat op de tweede plaats
en schiet daarmee voorbij An
Vandersteene, nu schepen van
Cultuur. Deze laatste krijgt nog
een prominente plaats op de lijst,
net als de N-VA'ers Piet Lom-
baerts en Maarten Seynaeve.

Met de slogan Fier Ferm en Fris
wil de Kortrijkse N-VA-afdeling
vanaf nu campagne voeren.

Fier staat voor identiteit, inte-
gratie en burgerschap. “Hardwer-
kende vlassers hebben Kortrijk
groot gemaakt”, zegt Axel Ronse.
“Ik ben trots op die identiteit. We
staan klaar om in 2019 een nieuw
hoofdstuk te schrijven. Daarin

spelen burgerschap en fierheid op
onze stad de hoofdrol. Ik ben in
elk geval kandidaat burgemees-
ter.”

Ferm staat voor durf en drive.
N-VA wil de groei en de evolutie
van de stad voortzetten. “We cre-
eren jobs en trekken jonge gezin-
nen aan”, zegt Rudolf Scherpe-
reel. “Samen met onze onderne-
mende inwoners, studenten,
handelaars. Ikzelf ga voor de volle
zes jaar.”

Fris ten slotte staat voor creati-
viteit en innovatie. De N-VA wil
een partij zijn die vanuit andere
invalshoeken het beleid vorm-
geeft. “Kortrijk is groot geworden
omdat creatieve durvers hun nek

uitstaken”, zegt Kelly Detaver-
nier. “De uitdagingen zullen niet
opgelost worden met oude recep-
ten. Wij brengen een fris pro-
gramma. De voorbije jaren heb-
ben we flink geïnvesteerd in Kort-
rijk. Dat moest ook wel want het
was vijf voor twaalf. Ondertussen
hebben we de schuld afgebouwd
met veertig miljoen euro. Door
bijvoorbeeld minder te lenen dan
nodig. Wij hebben niet de intentie
de belastingen te verhogen.”

Geen voorakkoorden

Ronse noemt zich, als voormalig
Bruggeling, al helemaal Kortrijk-
zaan.

“Ik heb hier gewerkt sinds 2010
en woon hier ondertussen ook al
een paar jaren én graag.”

N-VA gaat straks de straat op om
van de bevolking te horen wat er
moet veranderen. Gaan voor een
groenere stad bijvoorbeeld en de
binnenstad ontwikkelen. De par-
tij wil ook de Ring rond Kortrijk
voltooien. N-VA sloot nog geen
voorakkoorden en wil samenwer-
ken, maar niet met PVDA en
Vlaams Belang.

Ronse geeft als afdelingsvoorzit-
ter de fakkel door aan Jorgen De-
man (32). Deze laatste is parle-
mentair medewerker van Bert
Maertens. Vandersteene was niet
aanwezig op de voorstelling. 

N-VA wil Kortrijk besturen met frisse ideeën en gaat de straat op om naar de bevolking te luisteren

Ex-Bruggeling Axel Ronse is 
kandidaat-burgemeester in Kortrijk
N-VA Kortrijk trekt ambi-
tieus naar de gemeenteraads-
verkiezingen. De kopstukken 
worden Axel Ronse (36) en 
Kelly Detavernier (39). Ru-
dolf Scherpereel (66) zal de 
lijst duwen.
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W Rudolf Scherpereel zal de lijst duwen. Jorgen Deman wordt afdelingsvoorzitter. Kelly Detavernier is nummer twee op de lijst, die 
getrokken zal worden door Axel Ronse. 
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KELLY DETAVERNIER
N-VA 

“Als het van ons afhangt, 
komt er geen verhoging 
van de belastingen”

(vandaag vrijdag nvdr.) wordt ze-
ker een moeilijke dag. Dat liet ook
de afgevaardigde van de winkel me
weten. Zij en haar collega's zijn in
shock.” 

“Voorlopig geen acties”

Een lange onderhandelingsproce-
dure moet duidelijkheid brengen
over de impact van de besparingen
voor de winkel in de Waregemse
deelgemeente. “Hij staat niet op de
lijst van zaken die sluiten of omge-
bouwd worden, maar dat betekent
niet dat er geen ontslagen vallen”,
zegt Lambrecht. 

Carrefour liet weten ‘te streven
naar een herziening van de effici-
entie in de 44 hypermarkten’. De
eerste onderhandelingen vinden
volgende week plaats. “Dankzij de
wet Renault kan de werkgever niet

of later nog acties volgen, valt af te
wachten. “Voorlopig heb ik daar
geen weet van, maar zo'n beslis-
sing is snel genomen natuurlijk.”
(kvo)

meteen personeel op straat zetten.
Ze zijn verplicht om uitleg te ge-
ven en te onderhandelen.”

De winkel langs de N43 bleef gis-
teren gewoon open. Of er vandaag

W De Carrefour in Sint-Eloois-Vijve bleef gisteren gewoon open. 
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Carrefour maakte gisteren be-
kend dat er 1.233 banen op de
tocht staan binnen het bedrijf,
waarvan 1.053 in de hypermarkten
en 180 in de hoofdzetel in Evere.
De vestiging in Sint-Eloois-Vijve
blijft open, maar of ook daar banen
in gevaar zijn, is nog niet duidelijk.
En dat leidt tot heel veel ongerust-
heid. 

“De medewerkers van de winkel
zitten met veel vragen. Het overleg
heeft net meer vragen dan ant-
woorden opgeleverd”, zegt Erika
Lambrecht, vakbondsverantwoor-
delijke via het LBC/NVK. “Morgen

Het personeel van de hyper-
markt Carrefour in Sint-
Eloois-Vijve wacht bang af of 
er ook in hun vestiging ont-
slagen vallen.

SINT-ELOOIS-VIJVE 

Personeel hypermarkt Carrefour ongerust over ontslagen


