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Mooie rit 
door het prachtige 
Pays Des Collines

De economie van de toekomst,
die heeft eindelijk een stekje in 
Kortrijk en bij uitbreiding 
Zuid-West-Vlaanderen. Met 
Hangar K wordt een blinde vlek
op het vlak van startende on-
dernemingen gevuld. Dinsdag-
avond werd het gebouw offici-
eel ingewijd in aanwezigheid 
van onder andere premier 
Charles Michel (MR).

De site van 2.000 vierkante
meter op Kortrijk Weide is het 
paradepaardje van burgemees-
ter Vincent Van Quickenborne 
(Open VLD). Het mocht dan 
ook wat kosten. Om de oude 
NMBS-loods om te bouwen tot 
creatieve werkplek werd maar 
liefst 3,15 miljoen euro geïnves-
teerd. Huurders betalen daar-
voor 250 euro per maand per 
werkplek.

Er zijn 180 werkplaatsen,
waarvan een derde voor jonge 
starters, een derde voor groei-
ende ondernemingen en nog 
eens een derde voor gevestigde 
waarden. “Dat maakt deze in-
cubator uniek. Zowel kleine als 
grote bedrijven werken hier sa-

men en inspireren elkaar. Ze 
maken elkaars business ster-
ker”, legt CEO Piet Verhoeven 
uit.

Rolstoelen pimpen

Voor Marie Van den Broeck
van jonge start-up My Add On 
is het de ideale uitvalsbasis om 
haar bedrijf verder te ontwik-
kelen. Met My Add On pimpt ze
rolstoelen, rollators en rolstoe-
len met functionele en mooie 
opzetstukken – een idee die 
ontstond tijdens haar opleiding 
in Kortrijk. Op dat vlak alleen al
is Hangar K in orde. “Het ge-
bouw is volledig rolstoeltoe-
gankelijk. Voor mijn gebruikers
is dat alvast een extra troef”, 
glimlacht de jonge onderneem-
ster.

En dat is niet het enige. Ze
hoopt vanuit haar bureautje in 
de omgebouwde loods vooral 
een netwerk uit te bouwen. “Je 
kunt hier doelgericht connec-
ties leggen terwijl je 's middags 
je boterhammen eet”, lacht Ma-
rie.

Hoewel ze nog maar twee jaar
is afgestudeerd, hoopt ze dank-
zij Hangar K haar bedrijf uit te 
bouwen. “Het is alleszins niet 
de bedoeling hier te blijven. We 

willen op termijn een eigen 
werkplaats hebben, maar wil-
len van hieruit fors groeien.”

Hofleverancier

Een boterham eten en netwer-
ken, dat kan onder andere met 
de vier hogere onderwijsinstel-
lingen die Kortrijk rijk is en ge-
vestigde waarden als Barco, 
Van Marcke en Unilin. Die laat-
ste brengt alvast vijftig werkne-
mers onder in Hangar K. “We 
verwachten heel veel van de in-
teractie met jonge onderne-
mers. We willen hier niet zo-
maar wat zetels innemen, maar 
echt inspireren en inspiratie 
opdoen”, zegt CIO Jan Dewitte. 

“We rekruteren ook jaarlijks 
driehonderd personeelsleden, 
we hopen jonge talenten uit de 
streek hier te kunnen houden.”

In Hangar K lokken ze ook
mensen van buiten West-
Vlaanderen. Van braindrain 
naar braingain, zoals ze het zo 
graag noemen. Zo biedt de 
loods ook plaats aan Leap For-
ward, dat in Gent al zo'n dertig 
werknemers heeft. “Wij zijn 
sterk met gaming bezig en met 
de nabijheid van de beste game-
opleiding ter wereld van Ho-
west is dit een ideale ligging. De
Devine-opleiding van diezelfde 
hogeschool is overigens nu al 
hofleverancier voor ons be-
drijf”, vertelt Hans Bosmans. 

Hangar K, paradepaard van 3,15 miljoen euro, onder grote belangstelling geopend

“Van hieruit groeien naar eigen werkplek”
Op Kortrijk Weide werd 
dinsdagavond Hangar K 
geopend. De incubator, 
een investering van 3,15 
miljoen euro, biedt een 
plaats aan jonge starters 
die er kunnen samenwer-
ken met grote bedrijven. 
De cocreatiehub is al 
voor zestig  procent vol-
zet.
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Marie Van den Broeck pimpt met 
haar bedrijf My Add On rolstoelen,
rollators, krukken, ...
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JONGE ONDERNEEMSTER

“Je kunt hier 
doelgericht 
connecties leggen 
terwijl je 's middags 
je boterhammen eet”

Burgemeester Vincent Van Quickenborne nam trots het woord. 
Naast hem zien we CEO Piet Verhoeven.
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WAREGEM/ANZEGEM

Jaar cel voor 
negentien diefstallen
Een dertiger is veroordeeld tot 
een effectieve celstraf van een 
jaar voor een reeks winkeldief-
stallen. Hij ging altijd aan de 
haal met tabakswaren. Terry C. 
sloeg vooral toe in supermark-
ten in voornamelijk Waregem 
en Anzegem, maar ook in Kort-
rijk, Deerlijk en Zwevegem. Hij 
gebruikte ook steeds dezelfde 
tactiek. Hij laadde tabakswaren 
in zijn winkelkar om daar dan 
voedingswaren op te leggen. 
Daarna ging hij op zoek naar 
een plaats waar hij rustig zijn 
gestolen goederen kon verstop-
pen in een rugzak. Hij liet de 
winkelkar achter en met zijn 
rugzak vol met gestolen tabaks-
waren passeerde hij langs de 
kassa's. Op die manier slaagde 
hij erin om maar liefst achttien 
keer een grote hoeveelheid ta-
bak te stelen. De negentiende 
keer werd hij op heterdaad be-
trapt. De beklaagde bekende de 
feiten. Hij handelde uit geld-
nood. De gestolen goederen 
verkocht hij aan nachtwinkels. 
C. liep al veroordelingen op 
voor gelijkaardige feiten.  (eva)

HARELBEKE

Jaagpad pas af en 
nu al vraagt CD&V 
om extra werken
Amper enkele dagen na de ope-
ning van het nieuwe jaagpad 
tussen Harelbeke en Zweve-
gem, vraagt CD&V alweer om 
een vernieuwing langs het jaag-
pad. “Tussen het kanaal en de 
Vaartstraat is nu nog een mis-
sing link”, zegt gemeenteraads-
lid Rita Beyaert (CD&V), voor-
vechter van het jaagpad. “Het 
gaat om een stukje van hon-
derd meter dat dringend moet 
worden verhard, zodat de be-
woners van 't Kruiske gemak-
kelijk naar het jaagpad en de 
vlakbij gelegen glascontainer 
kunnen.” Volgens Beyaert werd 
de verharding al beloofd nog 
voor de doortrekking van het 
pad startte. Schepenen David 
Vandekerckhove (Groen) en 
Patrick Claerhout (N-VA) zijn 
het idee van Beyaert genegen 
en laten onderzoeken wat mo-
gelijk is.   (kvo)


