
Groen en Sp.a trekken, in tegen-
stelling tot wat de beide partijen
eerder communiceerden, toch
met een gezamenlijke lijst naar
de kiezer op de volgende ge-
meenteraadsverkiezingen. 

«De laatste 6 jaar hadden we elk
onze eigen werking, vandaar dat
het ons enkele maanden geleden
een logische beslissing leek om
ook elk met een eigen lijst naar de
kiezer te trekken», zegt schepen
Francis Watteeuw (S.pa). «Tijdens
recente overlegmomenten bleek
echter dat we inhoudelijk toch
heel sterk op dezelfde lijn zitten,
en er méér elementen zijn die ons
verbinden dan er zijn die ons
scheiden.» Dat beaamt ook voor-
zitter Bernard Noffels (sp.a). «Bo-
vendien is er de gemeenschappe-
lijke wil om naast de drie klassie-
ke centrumrechtse partijen een
sterke, centrumlinkse beweging
te plaatsen. Samen kunnen we dit
beter. We willen de kiezer heel
degelijk progressief alternatief
bieden», zegt hij. «Nu werken we
aan een programma dat Kuurne

zal doen bruisen», vult Mike Ver-
haege, voorzitter bij Groen, aan.
«We doen dit met een sterk team.
Onze lijst is zo goed als af. We zor-
gen voor een mooie mix van erva-
ring en vernieuwing.» Schepen
Francis Watteeuw zal de lijst trek-

ken. «Ik vind het een eer om met
deze dynamische ploeg naar de
verkiezingen te mogen trekken.
Ik ben ervan overtuigd dat we een
sterke prestatie zullen neerzet-
ten.» De rest van de lijst wordt in
april voorgesteld. (JME)

KUURNE

Groen- voorzitter Mike Verhaege , lijsttrekker
Francis Watteeuw en voorzitter van sp.a Bernard Noffels 

klinken op de samenwerking. Foto Henk Deleu

Sp.a en Groen toch samen naar de kiezer

Deze leerlingen leerden bij over dodehoekongevallen op de parking van de Gulleboom. Deleu

WEVELGEM
Leerlingen krijgen dodehoeklessen

288 kinderen van het vijfde
leerjaar van Wevelgemse scho-
len kregen gisteren verkeersles
over de ‘dode hoek’. 

Het initiatief is een must. Jonge-
ren moeten er zich van bewust
zijn dat de ‘dode hoek’ bij
vracht- en bestelwagens vaak

de oorzaak is van dodelijke fiets-
ongevallen.  Er kwam in de voor-
middag in samenwerking met
het VTI in Gullegem een vracht-
wagen naar de parking aan de
achterkant van lagere school De
Gulleboom. Leerlingen namen
er onder meer plaats in de cabi-
ne om zelf te ervaren hoe het als

vrachtwagenchauffeur voelt in
het verkeer. In de namiddag
reed de vrachtwagen naar
Moorsele. Een tweede vracht-
wagen bleef in Wevelgem. Wie
ook een filmpje wil zien over de
‘dode hoek’, kan surfen naar
www.wevelgem.be/fietseduca-
tie. (LPS)

KORTRIJK
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
voerde maandag actie in Kort-
rijk. Enkele verkeersborden aan
de rand van de bebouwde kom
kregen stickers opgekleefd met
daarop de vraag ‘gastvrij?’. 

«Officieel mag dit niet, maar we
hebben het voor een keer ooglui-
kend toegestaan», zegt schepen
van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).
Vluchtelingenwerk Vlaanderen

daagt zo Kortrijk en zijn inwoners
uit om deel te nemen aan de vijf-
de editie van ‘gastvrije gemeen-
te’. De campagne gaat op zoek
naar gastvrije initiatieven voor
asielzoekers en vluchtelingen.
Kortrijk hinkt met twee initiatie-
ven achterop, want in Brugge
staat de teller al op vier en in Leu-
ven zelfs op twaalf. In Kortrijk re-
gistreerde De Stroate een gast-
vrije actie. De hiphopacademie in

Cinépalace in de Zwevegemse-
straat houdt workshops om de
zelfontplooiing van jongeren te
bevorderen. 
De Stroate doet extra moeite om
jongeren met een vluchtverhaal
te betrekken en een perspectief
te geven. Wie een gastvrij initia-
tief neemt, kan dat voor 31 maart
op de campagnewebsite
www.gastvrijegemeente.be laten
registeren. (LPS)

KORTRIJK
Paasfoor blijft op
volle kracht
De Paasfoor blijft ondanks de wer-
ven in de binnenstad op volle kracht
draaien met 130 attracties van
donderdag 29 maart tot en met
zondag 15 april. «We lossen het op
door de Handelskaai mee in te pal-
men, van de Kasteelbrug tot aan
hotelboot Ahoi, recht tegenover de
Schippersstraat», zegt schepen
van Foren Rudolf Scherpereel (N-
VA). De attracties komen verder op
de Dolfijn- en Kasteelkaai, op de
Grote Markt en de Graanmarkt, op
de kop van de Veemarkt, op het
Schouwburgplein en op het Casino-
en Conservatoriumplein, waarbij
de doorgang onder het muziekcen-
trum Track weer in ere hersteld
wordt. De Grote Kring wordt niet
meer gebruikt. «We zijn tevreden,
de stad probeert om iedereen aan
boord te houden», vertelde Jean
Busch van het Paasfoorcomité
maandagavond op de voorstelling.
De Paasfoor valt in de paasvakan-
tie. (LPS)

ZWEVEGEM
Twee jaar cel, zonder
kerstcadeautjes
Twee Noord-Franse gangsters van
52 en 37 jaar oud hebben van de
rechter in Kortrijk elk twee jaar cel
gekregen voor een inbraak waarbij
ze tijdens de jongste eindejaarspe-
riode pepperspray gebruikten om
te ontkomen aan de bewoner van
het huis in Zwevegem waar ze een
slag wilden slaan. Voor de oudste
van de twee daders is de straf effec-
tief omdat hij eerder al werd ver-
oordeeld voor gelijkaardige feiten.
De inbrekers, uit Rijsel, wilden de
buit verpatsen om kerstcadeautjes
te kunnen kopen voor hun kinderen
en kleinkinderen. Toen ze plots oog
in oog kwamen te staan met bewo-
ner Luc Putman, spoten ze hem
pepperspray in de ogen. Daarop
gingen ze aan de haal met een lap-
top en juwelen, maar ook met de
wagen van hun slachtoffer. Die wis-
selden ze wat verderop in voor hun
eigen voertuig. Kort nadien werden
de gangsters klemgereden door de
politie. (VHS)

Vluchtelingenwerk voert actie
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lingsmoeilijkheden (10 procent). Kort-
rijk is de goedkoopste centrumstad om
te wonen. Een huis kostte gemiddeld
182.644 euro in 2016. Kortrijk heeft het
grootste aantal sportinfrastructuur, 4
per 1.000 inwoners. 
De slaagkans van ondernemingen, 66,2
procent is na 5 jaar nog actief (64 pro-
cent in 2013) en de daling van de werk-
loosheidsgraad van 8,1 procent in 2013
naar 7,2 procent in 2017 zijn ook hoop-
gevend. Verder blijft de criminaliteits-
graad dalen: het gaat van 120,8 feiten
per 1.000 inwoners in 2011 naar 96,9
feiten per 1.000 inwoners in 2016. Het

onveiligheidsgevoel daalt van 11 pro-
cent in 2011 naar 10 procent in 2017.

Minder verkeersslachtoffers
Het aantal verkeersslachtoffers per
10.000 inwoners daalt van 11,3 in de pe-
riode 2008-2010 naar 7,6 in 2014-2016.
Toch zijn er ook minder goeie punten.
De tevredenheid over het zich veilig
verplaatsen van kinderen daalt van 46
procent in 2014 naar 41 procent in 2017.
De tevredenheid over de staat van voet-
en fietspaden daalt van 46 naar 43 pro-
cent. «Het is een bezorgdheid in heel
Vlaanderen, fietsstad Gent doet het nog

slechter. We bekijken het», zegt sche-
pen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a).
«Ik onthou dat het gebruik van de fiets
voor korte afstanden stijgt van 39 pro-
cent in 2014 naar 42 procent in 2017 en
dat 59 procent het veilig fietsen vindt in
Kortrijk.» 
De Kortrijkzanen zijn ook minder tevre-
den over het aanbod parkeerplaatsen:
van 64 procent in 2014 naar 60 procent
in 2017. 
«We schrapten bovengronds 500 plaat-
sen, terwijl de mensen de nieuwe par-
keerhavens nog beter moeten leren
kennen», nuanceert Weydts.

MAAR WEL MINDER TEVREDEN OVER PARKING EN FIETSPADEN

Kortrijkzanen fierder dan ooit

Die driejaarlijkse bevraging in cen-
trumsteden is positief voor Kortrijk. De
tevredenheid over buurt en stad pieken
met 80 en 79 procent. Ook het vertrou-
wen in het stadbestuur piekt met 36
procent in 2017 (tussen 2008 en 2011
was dat nog 29 procent, met Stefaan De
Clerck (CD&V) als burgemeester). Ver-
der opvallend: ‘Kortrijk Spreekt’ werkt.
Zo geeft 46 procent van de bevolking
aan mee te mogen praten over de toe-
komst van de stad (34 procent in 2011),
terwijl 47 procent door het stadsbe-
stuur geconsulteerd werd (31 procent
in 2011). 
«Die inspraak wordt gewaardeerd», zegt
waarnemend burgemeester Rudolf
Scherpereel (N-VA). «De fierheid heeft
onder meer met grote projecten te ma-
ken zoals het stadsdeel Kortrijk Weide
met het nieuwe zwembad en de verla-
ging van de Leieboorden aan de Broel-
torens.» Er zijn nog positieve zaken. Zo
heeft Kortrijk van alle centrumsteden
het laagste aantal inwoners met beta-

72 procent van de Kort-
rijkzanen is fier op hun
stad. Dat is een record.
Al blijft er werk aan de
winkel. Want de tevre-
denheid over de staat
van voet- en fietspaden
en het aanbod van par-
keerplaatsen daalt. Dat
blijkt uit de stadsmoni-
tor. PETER LANSSENS

KORTRIJK

Grote stadsprojecten, zoals de verlaging van de Leieboorden, lijken de fierheid 
van de Kortrijkzaan een boost te hebben gegeven.  Foto Deleu


