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UitneembaarKORTRIJK WAREGEM MENEN

Heeft u
nieuws?
Neem contact
op met
Kathy
Vandeportael
Telefoon
03-561.19.75
Mail
uwgemeente@
nieuwsblad.be
(bijvoorbeeld:
kortrijk@
nieuwsblad.be)

Bij zo goed als elke kandidaat van SP.A
werd er een kruis in de foto gekrast. 

IF

geknipt. De lijsttrekker reageerde
door een nieuwe banner te han-
gen met het opschrift ‘I'm back’
en nu zijn opnieuw banners van
zijn partij vernield. Het hoofd van
de jonge nieuwkomer Daphné
Vandevelde werd uitgeknipt en
van Kristof Vromant werden en-
kele levensgrote borden simpel-
weg gestolen.

Ook oppositiepartij CD&V kreeg
ervan langs. Zowel op een groeps-
foto als de foto van lijsttrekker
Eliane Spincemaille is een hart
geschilderd.  (eva)

hier zijn plezier in heeft. We be-
treuren het enorm. De feiten ma-
ken vooral veel indruk op onze
nieuwe kandidaten. Ze voelen
zich geviseerd. We doen een op-
roep om respect op te brengen
voor alle verkiezingsborden en
met uitbreiding voor elke cam-
pagne.”

Uitgeknipte hoofden en hartjes

Ook bij Lijst Burgemeester wer-
den enkele kandidaten het slacht-
offer van vandalenstreken. Zwe-
vegems burgemeester Marc
Doutreluingne overkwam het al
eerder. Op een banner die in Sint-
Denijs hangt, werd zijn hoofd uit-

Een verkiezingsbord van SP.A
dat in Zwevegem staat, werd be-
krast. Op de foto's van zo goed als
elke kandidaat is een kruis te
zien. “Het is de eerste keer ooit
dat we het slachtoffer worden van
vandalisme”, zegt lijsttrekker
Marc Desloovere. “De dader heeft
er duidelijk zijn tijd voor geno-
men. Het is ons een raadsel wie

In Zwevegem zijn vandalen 
bijzonder actief. De afgelo-
pen dagen werden de verkie-
zingsborden van drie partij-
en beschadigd. Het is ondui-
delijk of het telkens om 
dezelfde dader(s) gaat.

ZWEVEGEM 

Verkiezingsborden van drie partijen beschadigd 

Een Kortrijks zwembad kan wel
afgehuurd worden voor doelgroe-
pen, maar niet op basis van religie
of afkomst. Dat werkt volgens
N-VA de integratie niet in de
hand. Een ladies night zoals die er
nu is, kan wel.

“Niet de afkomst, maar de toe-
komst telt”, zegt Axel Ronse
(N-VA). “Andere partijen zeggen
dat gescheiden sporten op basis
van religieuze redenen moet kun-
nen. N-VA ziet helemaal niet in
waarom bijvoorbeeld autochtone
en allochtone mannen niet met
moslima's zouden mogen zwem-
men. De redenen van het verbod
gaan compleet in tegen onze wes-
terse waarden en werken segrega-
tie in de hand. Wij willen een
zwembad met trotse Kortrijkza-
nen, of ze nu christen, moslim,
holebi of wat dan ook zijn. Dat is
ons samenlevingsmodel. Wij zien
dit als een breekpunt bij toekom-
stige coalities. Ja, er zijn geschei-
den zwemuren in Kortrijk, maar
niet op basis van religie.”

CD&V 4.0 gaat grotendeels ak-
koord. “Gescheiden zwemmen op
basis van religie en afkomst is
voor ons verwerpelijk”, zegt Roel
Deseyn (CD&V 4.0). “We gaan
toch geen rassenscheiding organi-
seren in de publieke ruimte?”

Opgejaagd door Vlaams Belang

Lijsttrekker van SP.A Philippe
De Coene roept op tot gezond ver-
stand. “Is er een probleem in
Kortrijk? Hoe gaan we dat trou-
wens controleren? Iemand vragen

naar zijn religie? Moeten we dat
dan ook doen bij Femma en ande-
re doelgroepen? En wat met de
vrijheid van vereniging? Ik stel
vast dat dit thema nergens aan
bod kwam tijdens mijn 8.000
huisbezoeken. N-VA laat zich op-
jagen door Vlaams Belang, wat
niet hoeft.”

Vrouwelijke redsters of 
geblindeerde ramen 

Afzonderlijke activiteiten voor
vrouwen zijn niet nieuw in Kort-

rijk. “Als een individu of organisa-
tie een zwembad afhuurt en al-
leen met vrouwen zwemt, is dat
haar goed recht”, zegt burgemees-
ter Vincent Van Quickenborne
(Open VLD). “Dat systeem bestaat
al dertig jaar in Kortrijk en heeft
nog nooit problemen veroorzaakt.
Wat we nooit zullen dulden, is dat
organisaties eisen stellen die de
gelijkwaardigheid van mannen en
vrouwen niet respecteren: zoals
de vraag naar enkel vrouwelijke
redsters of geblindeerde ramen in
een cafetaria. Die vraag is al een
paar keer gekomen en daar is
steeds neen op geantwoord. Wij
willen de vrijheid verdedigen op
een niet-verkrampte manier en
tegelijk strijden tegen segregatie.”

N-VA stelt ook een armoedeplan
voor. Daarbij wil ze een schepen
van Integratie, een nieuwe be-
voegdheid.

Partij presenteert ook armoedeplan waarbij ze schepen van Integratie wil aanstellen

N-VA maakt breekpunt van gescheiden 
sporten op basis van afkomst of religie 
N-VA Kortrijk maakt van ge-
scheiden sporten op basis 
van afkomst en religie een 
breekpunt in een volgende 
coalitie. CD&V 4.0 wil het 
ook niet en Team Burgemees-
ter wijst op de gelijkheid van 
man en vrouw. SP.A Kortrijk 
ziet er geen problemen in. 
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W Axel Ronse: “Zo’n verbod gaat in tegen onze westerse waarden en werkt segregatie in de hand.”
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AXEL RONSE 
N-VA

“Wij willen een 
zwembad met allemaal 
trotse Kortrijkzanen”
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