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#Jij bent mee 
aan zet»

Klaar voor een nieuwe stad



Luisteren naar 
mensen, ze 
met elkaar 
in contact 
brengen, 
debatteren en 
samen bouwen 
aan de stad, dat 
is precies waar 
CD&V 4.0 voor 
staat.
»



Een nieuwe 
stad vraagt een 
nieuwe manier 
van besturen.
Met kansen 
voor iedereen.
»
We laten je graag kennis maken met CD&V 4.0. 
Dat is de naam waarmee CD&V en Turbo 
samen naar de kiezer trekken.

Turbo Kortrijk, een ongebonden burgerinitiatief, 
miste een toekomstvisie bij het huidige bestuur. 
Ze ging hierover in gesprek met verschillende 
partijen. Met CD&V Kortrijk was er de beste 
match. En dus besloten ze samen te werken 
rond een nieuw project.

CD&V 4.0 wil niet alleen aan politici een stem 
geven.
Wij gaan voor nieuwe samenwerkingen waarin 
iedereen verantwoordelijkheid kan nemen.
Door buurtbesturen op te richten, burgers 
te betrekken bij stadsprojecten en kansen te 
geven aan waardevolle initiatieven.

Een stad bouw je samen.
Ook jij bent mee aan zet.

www.cdenv40.be



Kooigem

Bellegem

Lange Munte / ‘t Hoge

St. Jan / Venning / 3 Hof

Watermolen / Pius

Overleie

Sente

Bissegem

Doornikse wijk / Walle
Marke

St.-Elisabeth
Rodenbrug / St.-Anna

Aalbeke

Rollegem

Heule

Kortrijk Centrum

We geloven in de kracht van buurten.
Het stadsbestuur is meer dan enkel het stadhuis. In de buurt voel 
je wat er leeft, wat er nodig en mogelijk is. Daar gebeurt het. Die 
buurt willen we opnieuw de kracht geven die het verdient. Door 
jou verantwoordelijkheid te geven over je eigen buurt. Jij krijgt 
de kans om acties op poten te zetten en keuzes te maken.

Concreet:
In elke buurt maken we een buurtbestuur met échte bevoegd
heden en een eigen budget. Je krijgt één aan spreek punt voor 
alles wat met je stad te maken heeft, in het hart van je buurt.

4 krachtlijnen voor  
een menselijk Kortrijk
»
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Wij investeren in een sterke lokale economie met 
kansen voor elke ondernemer en werknemer.
Al jaren staat Kortrijk bekend als een bedrijvige stad 
in het zuiden van de provincie. Het zijn onze eigen 
ondernemers en hun enthousiaste medewerkers die 
zorgen voor die dynamiek. Hen willen we ondersteunen. 
Door steun te geven aan ambitieuze starters, maar 
ook door te luisteren naar ervaren ondernemers. We 
denken samen na over hoe we de mobiliteit in onze 
stad kunnen verbeteren of hoe we Kortrijk weer op 
de kaart kunnen zetten als winkelstad en economisch 
centrum.

Concreet:
Samen met de ondernemers stippelen we een nieuw 
economisch beleid uit. We verlagen drastisch de 
werkloosheid in Kortrijk.

Onze stad verandert, net als onze samenleving. 
Alles wordt digitaler en technologischer. 
Leuk en handig, maar het belangrijkste is het menselijk contact. 
Die menselijkheid wil CD&V 4.0 weer centraal zetten.
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Opnieuw een 
bakker in Kooigem?
Wij zoeken mee!
»
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Ik sport en 
mijn kinderen 
maken hun 
huiswerk in de 
Lange Munte?
Fijn!
»

Wij versterken de gezinnen in al hun nieuwe vormen.
De combinatie arbeid en gezin, het is niet altijd makkelijk. Je hebt 
een drukke job, je kinderen hebben hun hobby’s, thuis wachten 
nog huishoudelijke taken. En wanneer kan jij ontspannen? 
CD&V 4.0 wil gezinnen graag ondersteunen en ontlasten. Door 
openingsuren af te stemmen op gezinstaken, door in te springen 
waar het kan.

Concreet:
Wij lanceren het “4 tot 7uurplan” dat ouders en groot ouders 
comfort geeft in de avondspits. Dat doen we door het aanbieden 
van buitenschoolse kinderopvang, huiswerk begeleiding en de 
uitbouw van nieuwe plekken waar huis houdelijke en professionele 
taken kunnen gecombineerd worden met de hobby’s van de 
kinderen.



Wij kiezen er voor om soms niet te bouwen.
De afgelopen jaren zijn er heel wat nieuwe bouwprojecten bij gekomen in Kortrijk. 
Maar we kunnen niet blijven bouwen. Soms moeten we ervoor kiezen om net niet 
te bouwen. CD&V 4.0 wil een goed evenwicht tussen beton en groen. Want dat 
stuk open ruimte, dat geeft ons extra zuurstof!

Concreet voorbeeld:
In Bissegem slopen we het oude gemeentehuis en maken we een nieuwe open 
en groene plek in het centrum van de gemeente. Alles volbouwen? Neen, dank je.

Kijk jij ook liever 
op een park dan 
op een muur?
»
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Onze ploeg is alvast 
enthousiast om Kortrijk 
en haar deelgemeenten 
een nieuwe start te 
geven. 

Heb je ook zo’n sterk 
idee? Graag, jij bent 
mee aan zet!

www.cdenv40.be
Ontbreken op de foto: Carol Leleu en Patrick Jolie



Uit liefde voor je stad »

www.cdenv40.be
Facebook: CD&V 4.0 Kortrijk
cdenv.kortrijk@telenet.be

VU
: J

ea
n 

de
 B

et
hu

ne
, K

as
te

el
dr

ee
f 1

0,
 8

51
0 

M
ar

ke

Bouw je mee aan Kortrijk?
»
CD&V 4.0 wil het anders aanpakken.

Ben jij ook zo’n geëngageerde burger die staat te popelen om 
mee te werken?

Contacteer ons of laat ons je idee weten via #jijbentmeeaanzet

Ben je zelf niet zo van het ondernemende type? 

Geen probleem natuurlijk.  
Wij waken erover dat iedereen mee is…

Nog even op een rij:

1. Wij geloven in de kracht van de buurt

2. Wij investeren in een sterke lokale economie met kansen 
voor elke ondernemer en werknemer

3. Wij versterken de gezinnen in al hun nieuwe vormen

4. Wij kiezen ervoor om soms niet te bouwen

www.cdenv40.be


