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SOLDEN
van zaterdag 30 juni t.e.m. dinsdag 31 juli

-30% -40% -50%
Grote keuze damesjassen en herenkledij

Mooie voorraad grote maten Wij zijn 7 dagen per week geopend:

Maandagnamiddag van 13u30 – 18u30
Dinsdag – vrijdag van 09u30 – 12u | 13u30 – 18u30

Zaterdag van 09u30 – 12u | 13u30 – 18u00
Zondagvoormiddag 09u30 – 11u45

KORTRIJK POLITIEK

KORTRIJK Groen Kortrijk trekt met zeven kandidaten met een
migratieachtergrond naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dat
zijn Alexandra Gjurova (kopvrouw van de afdeling, Kortrijk), Ja-
ouad Karim (Bissegem), Otisi Onwuka (Kortrijk), Soheila Mohit
(Kortrijk), Mohammed El Kaddouri (Kortrijk), Moïse Dos Santos
(Kortrijk) en Olivier Marques Solipa (Kortrijk).
“Met Alexandra op de tweede plaats en Jaouad op de zevende
plaats hebben we bovendien een heel reële kans om straks twee
vertegenwoordigers met een migratieachtergrond in de gemeente-
raad te hebben”, stelt lijsttrekker David Wemel.
Alexandra Gjurova (24, advocate) deed de voorbije jaren al erva-
ring op als lid van de raad van bestuur van parkeerbedrijf Parko.
Ze gaat voluit voor een vlotte, comfortabele en veilige mobiliteit en
vindt het belangrijk dat diversiteit weerspiegeld wordt in de sa-
menstelling van het stads- en politiepersoneel.”
Jaouad Karim (36, arbeider) zette zich de afgelopen jaren in voor
de raad voor intercultureel samenleven en voor verschillende an-
dere verenigingen. “Sociale rechtvaardigheid is één van mijn drijf-
veren. Ik ben getrouwd en papa van drie. Ook voor hen wil ik van
Kortrijk een plek maken waar ze alle kansen krijgen om zich te
ontplooien.”
Daarnaast is ook Els Goossens op 14 oktober verkiesbaar voor
Groen. De Heulse is getrouwd met voormalig stadssecretaris
Geert Hillaert en mama van twee zonen. Ze wil werk maken van
een stad die zorg draagt voor wie het nodig heeft. “In het Kortrijk
dat ik voor ogen heb, is het ondenkbaar dat iemand dagen in zijn
huis blijft zonder dat iemand dat opmerkt.” (AXV)

Groen Kortrijk: zeven
kandidaten met
migratieachtergrond

Eerder al opperde N-VA Kortrijk
om het Schouwburgplein herop te
frissen – de fontein moet plaats-
maken voor een spreekgestoelte –
en nu onthult de partij ook zijn
plannen met de Veemarkt en het
Mimosazwembad. “Op de Vee-
markt willen we een Groeninghe
Hal bouwen”, stelt schepen van
Economie Rudolf Scherpereel.
“Een overdekte, transparante mul-
tifunctionele constructie. De hal
zal dagelijks gebruikt kunnen
worden om te eten, te drinken, te
proeven van lokale producten of te
babbelen.”
Het idee om een plein in Kortrijk

te overdekken is niet nieuw. Eind
de jaren negentig kwam Bernardo
Secchi, op vraag van Jean de Be-
thune, met een schets voor een
overkapping van het Schouwburg-
plein. Dat idee ketste toen af, al
keerde het in 2006 even terug. N-
VA zet een overdekt plein nu dus
opnieuw op de agenda.

VECHTSPORTHAL

Met het Mimosazwembad, dat
sluit eens het zwemparadijs op
Kortrijk Weide open is, heeft N-
VA Kortrijk ook plannen. “De
vechtsportclubs in onze stad kun-
nen een betere huisvesting ge-
bruiken of hebben niet eens vol-
doende plaats”, stelt sportschepen
An Vandersteene. “Het Mimosa-
bad kan omgevormd worden tot
vechtsporthal.” Tenslotte pleit de
partij ook voor een golfterrein in
Kortrijk. Steven Lecluyse: “Groot-
Kortrijk vormt een blinde vlek op
de golfkaart. Op de Lange Munte

of achter het Kennedypark zijn er
mogelijkheden om een golfterrein
aan te leggen.”
Intussen werkt N-VA Kortrijk ver-
der aan zijn verkiezingsprogram-
ma. De lijst is ondertussen zo
goed als rond: de partij is nu nog
op zoek naar vier kandidaten. “We
zullen uitpakken met 21 vrouwen
en 20 mannen”, aldus kandidaat-
burgemeester Axel Ronse. Nieuw
zijn Birgit Dewulf (53 jaar, Kort-
rijk), Frederik Benoit (40 jaar,
Heule, OCMW-raadslid), Michel
De Wandel (66 jaar, Kortrijk), Luc
Vandorpe (68 jaar, Kortrijk), Char-
lotte Scheers (29, Kortrijk), Henk
Godderis (53, Rollegem), Silvie
Top (46 jaar, Kortrijk), Mieke Du-
toit (55 jaar, Bellegem), Griet Ver-
straete (64, Heule), Hilde Des-
chuttere (61, Marke), Beatrijs Van
Hulle (62, Kortrijk), Arlet Ameye
(68, Heule), Koen van Betten (58
jaar, Kortrijk) en Jorgen Deman
(32, Kortrijk). (AXV/PVH)

N-VA wil golfterrein
KORTRIJK Als N-VA Kortrijk ook na 2018 mee bestuurt, wil het een Groeninghe
Hal over de Veemarkt, een golfterrein en een vechtsporthal realiseren.

N-VA heeft zijn ploeg voor de gemeenteraadsverkiezingen op vier mensen na rond. (Foto LOO)

Drie van de vier vrouwen die zich
verkiesbaar stellen voor SP.A
Kortrijk wonen in een deelge-
meente. Sigrid Depraetere (47)
woont in Aalbeke, is de mama van
de beloftevolle renner Harm Van-
houcke en werkt als verpleegkun-
dige bij de dienst thuiszorg van de
Bond Moyson. “Bij mijn huisbe-
zoeken voel ik de eenzaamheid
vaak fysiek aan. Daar wil ik iets
aan doen.”
Nancy Desmet is ook 47 jaar en
woont in Bellegem. Sinds een jaar
werkt ze in een woonzorgcen-
trum. “Ik kies voor SP.A Kortrijk
omdat de partij ervoor zorgt dat
mensen erop vooruit gaan. Zelf
kon ik me via het ziekenfonds bij-
scholen tot zorgkundige. Ik wil
verder mee helpen om van Kort-
rijk een warme stad te maken.”

Heidi Tiebergyn (34) is een Kooi-
gemse. Ze werkt in een psychia-
trisch centrum. Heidi is vooral ac-
tief in dorpsleven in de zuidelijke
deelgemeente. “Er is de laatste tijd
veel gebeurd voor Kooigem. Toch
zijn er dingen die beter kunnen.
Zo moet Kortrijk meer lobbyen
voor een betere busverbinding.”
Debbie Nuttin (38), tot slot, woont
in Kortrijk en werkt als zorgkun-
dige in een woonzorgcentrum in
Kortrijk. Ze wil zich voor onder
meer dierenwelzijn inzetten.
Ook Frank Derycke en Frank Hol-
voet stellen zich kandidaat. Eerst-
genoemde Frank (43) is directeur
van Athena, campus Drie Hofste-
den en drummer bij Gèsman. De
‘tweede’ Frank is 61 jaar, leer-
kracht en lid van punkband Defi-
nitivos. (AXV)

SP.A vindt kandidaten
in muziek- en zorgsector
KORTRIJK SP.A Kortrijk kan opnieuw met zes nieu-
we kandidaten uitpakken. Het gaat om twee mannen
uit het onderwijs die bezeten zijn door muziek en
vier vrouwen uit de zorgsector.

Nancy Desmet, Sigrid Depraetere, Debbie Nuttin en Heidi Tyberghien. (GF)
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