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Wat wil jij lijsttrekkers vragen?
Nog exact een half jaar en dan bepaal jij
op 14 oktober wie de komende zes jaar
jouw gemeente of stad bestuurt. Maar
waar staan de lijsttrekkers van al die 
partijen voor? Voelen ze aan waar jij van
wakker ligt? ‘De Stem Van Vlaanderen’
wil je opnieuw helpen om daar zicht op 
te krijgen. Het Laatste Nieuws en VTM
NIEUWS leggen aan alle lijsttrekkers in
Vlaanderen dezelfde stellingen voor.
Door ook zelf die vragen te beantwoor-
den, zie je meteen welke politici jouw
 visie het meest delen. Je zal de test vanaf

 september kunnen doen, maar we hebben
nu al jouw hulp nodig. Welke vragen
 moeten we de lijsttrekkers in jouw
 gemeente stellen? Welk onderwerp zal
jouw stem bepalen en moeten we dus
 zeker aan alle politici voorleggen? Dat
bepaal jij. Via de link hieronder kan je 
een vraag indienen voor ‘De Stem Van
Vlaanderen’ of stemmen op vragen die
andere lezers al hebben ingestuurd. 
De vragen met de hoogste score maken
grote kans om opgenomen te worden in
‘De Stem van Vlaanderen’.

Op hln.be vind je ook een interactieve kaart met een overzicht van de
partijen en lijsttrekkers in elke gemeente: www.hln.be/lijsttrekkers.

hln.be/stemvanvlaanderen

SINT-BAAFS-VIJVE
Leiestraat en
Sint-Bavostraat
krijgen betonlaag
Het centrum van Sint-Baafs-Vijve
zal de komende twee maanden en-
kel toegankelijk zijn via ofwel de
Sint-Bavostraat, ofwel de Lei-
estraat. In het kader van de dorps-
kernvernieuwing is de betonlaag
gegoten in de Sint-Bavostraat,
vanaf het begin van de straat (ter
hoogte van de Rijksweg) tot aan
het kruispunt met de Vlasstraat. 
Er mag gedurende 1 maand niet op
de pas gegoten beton gereden wor-
den, daarom verloopt de toegang
van en naar het Sint-Bavoplein uit-
sluitend via de Leiestraat. 
Vanaf maandag 7 mei ongeveer,
wordt de situatie omgedraaid. De
inrit Leiestraat wordt dan voorzien
van een betonlaag waardoor het
Sint-Bavoplein vanaf dan enkel
toegankelijk zal zijn via de Sint-Ba-
vostraat. 

(JME)

KORTRIJK
Twee nieuwe
veiligheidscamera’s
actief in Kortrijk
Er zijn twee nieuwe veiligheidsca-
mera’s actief in de Rekolleten-
straat. 
Het cameratoezicht komt er na
klachten van bewoners uit de Re-
kollettenstraat en omgeving. De
klachten gingen voornamelijk over
parkeer- en geluidsoverlast. In sa-
menspraak met de politie, omwo-
nenden en het theehuis, dat in ge-
wezen herberg De Schinkel zijn
stek heeft, besliste het stadsbe-
stuur om een vaste en draaibare ca-
mera te installeren. 
De beelden geven een inkijk in de
Rekollettenstraat en de aanpalen-
de straten. «Dit moet de politie toe-
laten om onmiddellijk zicht te heb-
ben op eventuele problemen als er
meldingen binnenkomen», zegt
burgemeester Van Quickenborne. 

(JME)

ANZEGEM
Archeologisch onderzoek
Sint-Janskerk gestart
Gisteren is Monument Vande-
kerckhove begonnen met het ar-
cheologisch onderzoek van de af-
gebrande Sint-Janskerk. 
Het onderzoek zal zo’n drie maan-
den in beslag nemen en kost onge-
veer 160.000 euro. Pas als dat on-
derzoek is afgerond, kan de herop-
bouw van de kerk starten. De ver-
moedelijke start daarvan is voor-
zien begin 2019.

(JME)

De compostsnippers van de voetweg zijn verontreinigd,
vooral met stukjes plastic. Foto N-VA

VICHTE/HARELBEKE
Voetweg zit vol stukjes plastic afval

Het een jaar geleden officieel geopende Kasselrij-
beekpad, een voetweg tussen de Mekeirleweg en
het provinciaal overstromingsbekken Kasselrij-
beekpoel in de Snoekstraat in Vichte, zit vol plastic
afval. 

De stukjes zitten tussen houten compostsnippers,
gebruikt om de voetweg vorm te geven. «Dat er daar
plastic tussenzit, is ontoelaatbaar in een wereld
waar we tegen zwerfvuil en plastic vervuiling strij-
den», zegt Frederik Cardon van N-VA in Anzegem.
«Dat het pad vól plastic stukjes zit, is veel gezegd»,
zegt Koen Delie, directeur van de afvalintercommu-
nale Imog met hoofdzetel in Harelbeke. «Maar we
doen er wél alles aan om de kwaliteit nog te verbe-
teren. Zo zien containerparkwachters er nog stren-
ger op toe dat gebruikers geen plastic in groencon-
tainers gooien. En tijdens de productie van com-
postsnippers bekijken we om bij het afzeven nog
meer kleine stukjes verontreiniging eruit te halen.
We volgen het nog beter op», aldus Koen Delie. Bur-
gemeester Gino Devogelaere (Samen Eén) van An-
zegem is niet overtuigd. «We gaan wellicht geen
compostsnippers meer kopen bij Imog, want de
kwaliteit is niet goed. We gaan nu na of de mensen
van onze groendienst de stukjes plastic van tussen
de compostsnippers kunnen wegnemen, op het
Kasselrijbeekpad. Indien dat niet kan, moet Imog
het maar zelf oplossen.» (LPS)

van 99 euro of een 200-beurtenkaart
van 250 euro. Er is de hele dag door min-
stens een baan vrij in het sportbad.
Clubs betalen 5,2 euro per baan, per uur.
Schoolzwemmen kost 1,5 euro per kind,
per lesuur. Sportzwemmers parkeren
goedkoop bij het zwembad, aan 1 euro
voor anderhalf uur. Recreatieve zwem-
mers betalen 3 euro voor maximum 4,5
uur parkeren. De tarieven stijgen gelei-
delijk, voor wie nog langer parkeert. De
huidige zwembaden Magdalena en Mi-
mosa sluiten, eens het nieuwe zwem-
bad opent. Het Magdalenabad wordt
mogelijk heringericht als mediatheek,
restaurant en studiezaal binnen een
nieuwe campus van de hogeschool
West-Vlaanderen, waarvoor de werken

gestart zijn. Het Mimosabad wordt mo-
gelijk tot gevechtssporthal omge-
bouwd. De huidige aanpalende sport-
hal blijft. Het Lagaebad in Heule en het

openluchtbad in de Abdijkaai blijven
open, met Lago als beheerder. Het open-
luchtbad is dit jaar al in juni open, tel-
kens vanaf 11 uur ‘s morgens.

Private partner en beheerder Lago in-
vesteert 1 miljoen euro extra in het
nieuwe zwembad van nu 33,2 miljoen
euro. «Zodat de komst van Bellewaerde
Aquapark geen invloed heeft op ons
verwacht bezoekersaantal van 400.000
mensen per jaar», zegt operationeel
Lago-directeur Tom Hillewaere. Zo ko-
men er geen drie, maar vijf glijbanen
met ook een ‘Black Hole’ en ‘Turbo’. De
kinderwereld krijgt een extra attractie
en de horeca-inrichting wordt nog gro-
ter. Het zwembadgebouw omvat verder
een olympisch 50 meter topsportbad,
de met 160 meter langste wildwater-
baan van ons land, een golfslagbad, drie
kinderbaden, een warme lagune, een
buitenbad met waterspeeltuin en een
wellness met twee sauna’s en een ham-
mam. Het zwembad in Kortrijk- dat nog
geen naam heeft- opent eind 2018 of ui-
terlijk begin 2019. «Het wordt het groot-
ste recreatiebad van onze provincie»,
zegt schepen van Gebouwen Arne Van-
dendriessche (Open Vld). Bellewaerde
Aquapark - met als blikvanger een toren
met een nog te bepalen aantal glijbanen
en verder onder meer een schip, water-
val, rotsomgeving, ligweide, wellness
en cafetaria-restaurant - opent in het
voorjaar van 2019 en mikt op ruim
200.000 bezoekers per jaar.

Tarieven
De tarieven liggen nu vast, voor het
zwembad in Kortrijk. Inwoners van
Kortrijk en Zwevegem betalen 9,5 euro
per beurt. Kinderen, studenten, 65-
plussers en personen met een beper-
king krijgen een korting. Een tienbeur-
tenkaart kost 82 euro. Niet-inwoners
betalen 10,4 euro per beurt. Baantjes-
zwemmers kopen een 50-beurtenkaart

Geen drie, maar vijf glijbanen

Zo zal het zwembad op Kortrijk Weide eruitzien.

Schepen Arne Vandendriessche , zwemmer Sven Decaestecker, schepen An Vandersteene
en Lago-directeur Tom Hillewaere op de werf. Foto’s Deleu

ZWEMBAD GAAT STRIJD AAN MET BELLEWAERDE AQUAPARK

Het nieuwe zwembad op
het stadsdeel Weide in
Kortrijk krijgt geen drie,
maar vijf glijbanen. Nog
meer beleving, om de
strijd aan te gaan met
Bellewaerde Aquapark
in Ieper. «We willen van
bij het begin sterk
staan», klinkt het.

PETER LANSSENS

We willen dat de komst van
Bellewaerde Aquapark
geen invloed heeft op ons
verwacht bezoekersaantal 
LAGO-DIRECTEUR TOM HILLEWAERE
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