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WERVIK

Voorstel van oppositie 
goedgekeurd: 
zorgkaart en -sticker
CD&V-raadslid Tom Durnez 
vroeg tijdens de gemeenteraad 
aan de meerderheid of zij te vin-
den zou zijn voor de invoering 
van een zorgkaart en -sticker. 
Het principe moet het zorgverle-
ners makkelijker maken om te 
parkeren. “Omdat de parkeer-
druk in Wervik zeer hoog is, is 
het voor zorgverleners in onze 
stad niet evident om dicht bij 
hun hulpvrager een gepaste par-
keerplaats te vinden”, legt Dur-
nez uit. Bewoners kunnen hun 
oprit of de plaats voor hun garage 
openstellen voor dokters, kine-
sisten of andere erkende hulp-
verleners. Die duiden ze dan aan 
met een zorgsticker. De hulpver-
leners vragen dan weer een zorg-
kaart aan bij de stad.
Het schepencollege kon het voor-
stel wel smaken. “Heel wat ste-
den en gemeenten voerden het al 
in, dus het reglement kunnen we 
makkelijk overnemen. We laten 
het nog onderzoeken en dan 
moet het nog voor de mobiliteits-
commissie komen. Binnen de zes 
maanden zou alles klaar kunnen 
zijn”, hoopt burgemeester Youro 
Casier (SP.A).  (djr)

WERVIK

Voorstel van oppositie 
goedgekeurd (bis): 
statiegeldalliantie
Tom Durnez (CD&V) was in 
vorm tijdens de gemeenteraad, 
want ook een tweede voorstel 
kon op bijval rekenen bij de 
meerderheidscoalitie. Om zwerf-
vuil in te perken, vroeg hij of ook 
Wervik niet zou kunnen toetre-
den tot de statiegeldalliantie. Het 
Nederlands-Belgisch initiatief 
wil dat de regeringen van alle ge-
westen nog dit jaar het statie-
geldsysteem invoeren voor blik-
jes en plastic flessen. Ook dit 
voorstel was het stadsbestuur ge-
negen. De stad zal intekenen, al 
zijn er wel nog enkele bedenkin-
gen. “Wat doe je bijvoorbeeld 
met PET-flessen uit Frankrijk 
waar geen statiegeld voor is?”, 
vraagt burgemeester Youro Ca-
sier (SP.A) zich af. “Los daarvan 
is het een goed voorstel.”  (djr)

De impact van de investe-
ring van UGent in Kortrijk is
zo groot dat Vlaams minister-
president Geert Bourgeois
(N-VA) vlug even over en
weer naar de stad kwam om
zijn tevredenheid over het
initiatief uit te drukken. “De
komst van dit onderzoeks-
centrum naar Kortrijk is een
troef voor getalenteerde men-
sen. We staan trouwens ook
aan de vooravond van de vier-
de industriële revolutie.”

Het nog te bouwen onder-
zoeks- en expertisecentrum
VEG-i-TEC is de eerste in-
vestering van UGent in haar
campus Kortrijk. De komende
jaren stijgt het investerings-
bedrag van 7 miljoen euro
naar 15 miljoen euro. 

De KULeuven heeft al sinds
1965 een campus in Kortrijk.

In VEG-i-TEC komt de ver-
werking aan bod van groen-
ten en aardappelen, en de co-
producten daarvan. Clean-
tech, met focus op
watertechnologie, vormt de
tweede pijler van VEG-i-
TEC. De derde pijler is een
samenwerking met ook bui-
tenlandse partners rond mo-
biel opgebouwde proceslij-
nen.

Soort minifabriek

De universiteit treedt daar-
mee buiten haar muren van
de laboratoria en ondersteunt

de sterke agro-voedingsin-
dustrie. Professor Imca Sam-
pers: “Vergelijk ons gebouw
met een minifabriek waarbij
we het voedingsproces evalu-
eren, samen met de bedrijven.
Op die manier willen we onze
voorsprong in Europa behou-
den.”

VEG-i-TEC wil door het op-
zetten van een proeftuin voor
de voedingsbedrijven vooral
de kloof dichten tussen de on-
derzoeksfase en de toepas-
sing van technologische ver-
nieuwingen. Het is de bedoe-
ling om vernieuwing te
stimuleren en te realiseren.
In augustus 2020 moet het
nieuwe gebouw in gebruik
zijn.

In het nieuwe centrum gaan
experts in voedings- en wa-

tertechnologie concreet nieu-
we methodes testen op het
vlak van bijvoorbeeld wassen
en verpakken van groenten. 

De aanpak blijkt uniek in
Europa en ook op wereld-
schaal is dit soort initiatieven
dun gezaaid. Burgemeester
Vincent Van Quickenborne
(Open VLD) lanceerde tijdens
de voorstelling een opvallen-
de oproep tot samenwerking.

“Wij worden de meest onder-
nemingsvriendelijke stad van
Vlaanderen genoemd. Dit hier
is een uniek project, dat een
antwoord biedt op brain-
drain. Kortrijk heeft twee
universiteiten. Welke stad
kan dat zeggen? Ik doe met-
een een oproep tot een ont-
zuild model in onze provin-
cie, zodat we samen opleidin-
gen kunnen organiseren.”

Burgemeester blij met miljoeneninvestering door UGent

“Welke andere stad kan met 
twee universiteiten uitpakken?”
UGent investeert de ko-
mende jaren fors in Kort-
rijk. Voor het eerst heeft 
de universiteit grond ge-
kocht in de stad. Daar 
komt als eerste project 
een nieuw onderzoekscen-
trum op de voormalige 
terreinen Lagae in de 
Graaf Karel de Goedelaan.
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W Vlaams minister-president Geert Bourgeois kwam naar Kortrijk om de bouw van een nieuw onderzoekscentrum toe te lichten.
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“Dit kan de braindrain 
tegengaan”

W Het onderzoekscentrum komt op de voormalige terreinen Lagae in de Graaf 
Karel de Goedelaan.
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