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Jonge stemmen
voor een respectvolle
maatschappij

#WIJ willen een
jongerenstad
Iedereen
is #WIJ

#WIJ gaan samen voor een duurzame en solidaire stad
De toekomstige generatie zit vandaag met heel wat vragen
en die krijgen geen ernstige antwoorden. In deze KDee
wordt dit alvast duidelijk. CD&V zal in de komende maanden
samen met hen een echt toekomstverhaal schrijven.
Kortrijk kan in 2025 een voorbeeld zijn voor de
ontwikkeling van een duurzame leefomgeving.
CD&V wil dit engagement aangaan en 60 miljoen euro
extra investeren in vernieuwende toepassingen in stad
en deelgemeenten. Hierbij gaan we de moeilijkheden
niet uit de weg. Als het van ons afhangt, wordt de
volgende legislatuur gekenmerkt door ‘zachte’
investeringen. We stoppen de immobiliaire speculatie.
Jean de Bethune — Voorzitter CD&V Kortrijk

Zo wordt de ‘kindnorm’ de leidraad voor mobiliteit,
wordt deze stad het centrum van kennisontwikkeling rond
duurzame technologieën en staat de landbouwer centraal
in de vrijwaring van open ruimte en biodiversiteit.

Duurzaamheid is overigens veel ruimer dan natuurbehoud,
circulaire economie en energievriendelijkheid.
De volgende legislatuur wordt er een van gelijke kansen,
integratie, criminaliteitspreventie en sociale begeleiding
op maat. Iedereen betrekken, iedereen een stem geven,
ook over belangrijke maatschappelijke thema’s.
Daar willen we voor gaan! Creativiteit, inspraak en
regionale solidariteit worden sleutelwoorden in het
nieuwe beleid.
Dat het ons menens is, blijkt uit de campagne
die we het komende jaar opzetten. Startmoment
wordt de zomermeeting in de Budafabriek op zondag
2 juli 2017. We lanceren meteen een sterk team
van jonge, betrokken kandidaten. Zij zullen de kern
vormen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
In deze KDee nemen ze alvast het woord.

Christen - Democratisch - Duurzaam

#WIJ willen een
jongerenstad

Kortrijk moet volop de kaart trekken van de jeugd. Het blijkt meer
dan ooit nodig. Op 24 maart nodigden we Kortrijkse jongeren en
jonge ouders uit voor een boeiende discussieavond in De Stuyverij.
Met ambitie en vol goesting kijken ze naar de toekomst. Samen hebben
ze één grote droom: een bruisende stad waar jongeren kansen krijgen.

#WIJ willen
van onze
berg af

Doen #WIJ
genoeg voor
kinderen?

#WIJ
voelen ons
kwetsbaar

Jolien, een Kulak-studente
uit Roeselare, was erbij.

Na hun studies keerden Anneleen
en Bert samen met hun partners
terug naar Kortrijk. Ze hadden
er nog geen seconde spijt van.

Er is veel verdoken emotionele
en psychische kwetsbaarheid bij
jongeren. Aan het woord is Anneleen,
lerares in het secundair onderwijs.

Kinderen laten opgroeien,
bloeien en ontplooien. Daar
is Kortrijk de ideale stad voor.
Er is een groot sportaanbod
en keuze uit verschillende
vakantiekampen. Toch moeten
we nog meer de kaart trekken
van de jeugd. Waarom maken
ze de musea geen cultuurplaatsen die zich vooral
richten op het kind?

Leerlingen komen bij ons
met hun problemen.
Ze staan grotendeels
machteloos door een gebrek
aan tijd, middelen en kennis.
Kan de stad onze scholen
niet begeleiden bij deze vormen van kwetsbaarheid?
Bijvoorbeeld met een
lokale nachtelijke hulplijn
of een psychologische
spoeddienst.

Dieter Devos

Kaily Desmet

Jacob Leysen

Anaïs de Bethune

36 jaar, bediende
Kortrijk

19 jaar student
Heule

23 jaar, bediende
Kortrijk

Over wonen kan ik
meespreken. In 2011 kocht
ik mijn eigen huis in de buurt
van de Veemarkt. Dat was toen
nog betaalbaar. Ik hoop dat
wonen altijd betaalbaar blijft.
Als ik zie hoeveel geld een
beperkte oppervlakte in een
verkaveling kost, hou ik mijn
hart vast.

Ik vind absoluut dat
de stad meer moeten
inzetten op de kwetsbaarheid
van jongvolwassenen.
Er is waarschijnlijk al
een hulpaanbod, maar vaak
is de drempel te hoog om
openlijk over die kwetsbaarheid te praten. Bovendien
weet je als jongere vaak
niet waar je terecht
kan voor hulp.

Gelukkig is Kortrijk een
stad met een actieve jeugd.
Zelf maak ik deel uit van
Asfalt, een collectief van
jonge gasten dat hiphopfeesten
organiseert. Het zou fijn
zijn als hiervoor wat meer
ondersteuning van de
stad komt.

27 jaar, leerkracht en
voorzitster jong CD&V Kortrijk
Marke

De Kulak is een toplocatie
om student te zijn, maar we
hebben weinig voeling met
Kortrijk. ’t Hoge is een
eiland. Of beter gezegd:
een berg naast de stad.
De Kortrijkse student kent
de stad niet en voelt er zich
amper mee verbonden.
Er moeten meer bruggen
worden gebouwd.

„

„

„

Geen #WIJ
zonder
betaalbaar
wonen

#WIJ maken
de buurt

Voor iedereen rond de tafel in
De Stuyverij is betaalbaar wonen
een grote zorg. Nieuwe woonvormen
zoals cohousing zijn nodig.

Het is alleen jammer dat het
feest stopt aan het einde van
de straat. Stimulansen om
verschillende straten te
verenigen zou een nieuwe
dynamiek geven aan
dergelijke initiatieven.
Dit kan een opstap zijn naar
een nieuw soort buurtwerking.
Daarvoor is aandacht voor
kleinschaligheid nodig.
Grenzen zijn er niet alleen
tussen landen, maar ook
tussen straten.

Bert organiseert elk jaar een
straatfeest. “En telkens met
succes”, vertelt hij trots.

Overal worden dure
appartementsblokken
neergepoot, maar aangenaam
wonen mag geen voorrecht
van de elite zijn.
De Leie is van iedereen,
niet alleen van de
vastgoedpromotoren.

„

„

Kortrijkse
jongeren
spreken
Na een smaakvolle
avond - en dan
spreken we niet
alleen over het
eten - gingen we
de straat op.
We namen de
conclusies mee
en vroegen de
mening van
een aantal jonge
Kortrijkzanen.

#WIJ
stellen voor
Onze jonge mandatarissen
hebben aandachtig geluisterd
en doen eendrachtig enkele
concrete voorstellen .

„

„

„

01

Meer voordelige Blue-bike fietspunten in de stad
en deelgemeenten. Niet enkel aan het station.

02

Een cultuurhuis voor kinderen en
jongvolwassenen.

03

Betaalbare woonvormen zoals cohousing
stimuleren en conservatieve
stedenbouwkundige voorschriften
afschaffen.

04

Een duurzame ondersteuning voor private
en publieke initiatieven op vlak van
kinderopvang.

05

Scholen en leerkrachten steunen in de
begeleiding van kwetsbare jongeren.

06

Buitenschoolse activiteiten en opvang
versterken en nieuwe coöperatieve initiatieven
zoals Cokido en De Stuyverij kansen geven zodat
elk kind kan deelnemen.

Voor Jong CD&V Kortrijk,
dat zelf jonge mama's en papa's
telt, neemt het kind een centrale
rol in binnen de stad.
Kinderen en ouders verdienen
de aandacht met ontmoetingsplaatsen voor jonge ouders,
speelpleintjes en een duidelijke
communicatie. Ook de bekendheid van het Huis van het Kind
kan veel beter.

„

Zelf een
voorstel of
mening?
Post je video of bericht
op Facebook met de
hashtag #WIJkortrijk
Creatieve en eerlijke
ideeën maken kans
op een toffe

TSJEEFMARCEL
OF -SWEATER

!

Yann Mertens
fractieleider
OCMW-raad

Patrick Jolie
fractieleider
Politieraad

Hannelore
Vanhoenacker
fractieleidster
Gemeenteraad

Kortrijk staat stil

Iedereen
is #WIJ
Kortrijk is een stad vol culturen
en diversiteit. Respect en kansen
moeten er zijn voor iedereen.
Maar hoe speelt de stad hier een
rol in? We vroegen het aan drie
jonge enthousiastelingen. Stuk voor
stuk mensen die zich inzetten voor
een aangenamere samenleving.
Hun conclusie is duidelijk:
onze stad wordt steeds meer divers
en dat is een troef. Tenminste als
we elkaar respecteren.
Want iedereen is #WIJ, nietwaar?

Kortrijks verkeer drukker
dan in Gent en Brugge
(Nieuwsblad 21/02/2017)

Kortrijk is een stad van files

Verkeer in de knoop
De huidige mobiliteitspolitiek is problematisch.
Het verkeer zit op een groot aantal strategische punten
volledig in de knoop. Meermaals werd aan de alarmbel
getrokken en aan de stad gevraagd om snel initiatief
te nemen. Of beter gezegd: een sturende rol op zich te
nemen. Dat kan want studies met verschillende
oplossingen zijn reeds vele jaren beschikbaar.
Maar wat gebeurt er? Een nieuwe werkgroep wordt
opgericht en een nieuwe studie besteld terwijl handelaars,
bedrijven en inwoners verweesd achterblijven.

Kortrijk fietsstad?!
Hoog tijd om anders te kijken naar mobiliteit.
Hoe zorgen we dat onze stad geen parking is van een
aaneensluitende file, maar een stad wordt met vlotte
doorstroming en verkeersluwte waar dit mogelijk en
wenselijk is? Als we Kortrijk fietsstad! roepen, moet dit
ook blijken uit de acties die ondernomen worden.

Anissa is journaliste en online media manager met een
grote interesse in politiek en gelijke rechten. Met haar
Belgisch-Marokkanse roots bevindt ze zich zoals vele
Belgische jongeren tussen twee culturen.

De stad moet koste wat kost een positieve
bijdrage leveren. Als stad moet je er zijn voor
je burger, voor elke burger. Je moet de plekken
opzoeken waar je je inwoners kunt bereiken.
Als je weet dat jongeren enorm actief zijn op
sociale media, dan moet je hen op die kanalen
aanspreken. Hoe je die jongeren met een
cultureel diverse achtergrond bereikt?
Je kan zelf plekken creëren. Bijvoorbeeld met
een filmavond waar je een film van Adil Er Arbi
en Billal Fallah toont. Dat is een garantie op
succes. Koppel hier meteen enkele korte lezingen
aan over het vinden van je droomjob/opleiding,
of voer een leuk debat. Zo toon je meteen dat
iedereen in je stad telt en kun je de noden
van je inwoners beter inschatten.

„

(Nieuwsblad 22/02/2017)
Kortrijk heeft een drukker verkeer en meer fileleed
dan Gent terwijl de Arteveldestad 3,5 keer meer
inwoners telt. Het is een van de opmerkelijke
resultaten uit de TomTom Traffic-index. Daarin
bekleedt Kortrijk de zesde plek van meest drukke
steden in België. Zo duurt een stadsrit tijdens de spits
12 minuten langer, een bijkomende reistijd van
maar liefst 21 procent.

Anissa Bougrea

Sammy Mahdi
Sammy is de zoon van een Iraakse politieke vluchteling en een
Belgische moeder. Recent werd hij verkozen tot voorzitter van
Jong CD&V. “Ik ben een bruggenbouwer die zowel voeling heeft
met moslims als niet-moslims.”

Heel vaak stel ik vast dat jongeren met
migratieachtergrond denken dat het systeem
tegen hen is en ook de overheid geen bondgenoot
is voor gelijke rechten. Door er als overheid streng
op toe te zien dat mensen niet gediscrimineerd
worden, geef je een sterk signaal. Het maakt
wat mij betreft ook deel uit van het kansen
krijgen en kansen grijpen.
Sensibiliseringscampagnes kunnen helpen.
Veel jongeren met een migratieachtergrond
geloven niet dat ze hun stoutste dromen kunnen
waarmaken. Door hen duidelijk te maken dat
er wél werkgevers staan te springen om jong
divers talent aan te nemen, maak je er een
positief verhaal van.

„

Kawtar Mlili
Kawtar is de woordvoerder van Disa, een onafhankelijke
studentenvereniging die zich inzet voor een betere toegang tot
hoger onderwijs en de arbeidsmarkt voor studenten met een
mirgratieachtergrond.

De stad kan zeker en vast een positieve
bijdrage leveren. Door bijvoorbeeld open
dialogen te voeren of evenementen te
organiseren waarbij mensen van een
andere origine hun ervaringen delen.
Zowel op school als de werkvloer.

„

Burgemeester
is een fulltime
job, toch?
Kortrijkzaan wordt geconfronteerd met grote
uitdagingen op vlak van veiligheid en zorg,
en wil bestuurders die zich voltijds en met overtuiging
inzetten voor hun stad. Dat leert een rondvraag van
CD&V. Een fulltime burgemeester draagt bij tot de
kwaliteit van het beleid en de geloofwaardigheid
van de politiek.

Slapen met en in de stad
Als CD&V willen we dat een burgemeester kiest.
Of een mandaat als Vlaams of federaal parlementslid.
Of de burgermeestersjerp van een centrumstad met
75.000 inwoners. Niet beide tegelijk. Want welk voordeel
heeft de Kortrijkzaan aan een burgemeester die meer dan
de helft van de week in Brussel is als lid van (onderzoeks)
commissies? Een stad als Kortrijk verdient een burgervader die opstaat en gaat slapen met en vooral in zijn stad.

Discussieer mee over cultuur
en diversiteit tijdens ons interactief
evenement dit najaar.
Hou de website en facebookpagina in het oog voor alle details.
www.kortrijk.cdenv.be of volg ons op Facebook: facebook.com/cdenvkortrijk

The Fellowships winnen
Orange Reloaded
Een tijd terug won de quizgroep ‘The Fellowships’
de CD&V-quiz getiteld Orange Reloaded.
De hoofdprijs was een dagje politiek Brussel aangeboden
door Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn. De kampioenen
vertoefden een hele dag in en rond het federaal parlement
en konden het dagje ‘op de parlementaire banken’ wel smaken.
De dag begon met een wandeling in de parlementaire wijk,
een bezoek aan de wandelgangen waar bezoekers normaal
niet komen. Na de fractievergadering konden de winnaars
aanschuiven in De Moniteur, het gloednieuwe parlementair
restaurant.

The Fellowships, een kwisgroep met leden van Oostende
tot Kortrijk samen met Kortrijks Volksvertegenwoordiger
Roel Deseyn in de leeszaal van het federaal parlement.

Kortweg
And the Oscarla
goes to ...
Vrouw & Maatschappij Kortrijk zette kunsthistorica
Catherine de Zegher in de schijnwerpers met de
uitreiking van de Oscarla. Catherine bouwde op een
indrukwekkende manier een internationale culturele
carrière uit en is een voortrekker van de positie van de
vrouw in de kunsten.

The Fellowships waren blij de plenaire zitting te kunnen
meemaken met onder meer het vragenuurtje, gekend van
Villa Politica. Met de actualiteit rond Turkije, Londen,
de begroting, … spitste het gezelschap vanop de tribune
de oren om de interessante debatten te volgen.
De award werd uitgereikt op 8 maart, de internationale
vrouwendag. Vrouw en Maatschappij klaagde dit jaar
onder andere aan dat vrouwelijke auteurs tot de helft
minder verdienen dan hun mannelijke tegenhangers.
Catherine de Zegher nam de onderscheiding met plezier
in ontvangst en stelde in haar dankwoord dat ook het
Kortrijkse cultuurveld meer diversiteit nodig heeft.

Jong CD&V geeft gas
Binnenkort reikt Jong CD&V Kortrijk opnieuw haar Oranje
Duim uit, een award voor Kortrijkse jongeren met extra
engagement in de maatschappij. Benieuwd naar de
winnaar? Hou onze Facebookpagina of website in de gaten
of noteer simpelweg 2 juli in uw agenda.

2 JULI 2017

FRISSE IDEEËNDAG

Jong CD&V Kortrijk ontving recent de kandidaat-nationale
voorzitters en bureauleden die onze stad in de toekomst
kunnen vertegenwoordigen. De ontmoeting vond plaats
tijdens de CD&V-nieuwjaarsreceptie in de Stuyverij.

Start je zomer met verfrissende gedachten voor een
mooie stad. Van 10 tot 14 uur combineren we pittige ideeën,
vrolijke kandidaten en verkoelende muziek van eigen bodem.
Met een ijsje, uiteraard.

Marktplaats voor
seniorentalent

Jouw mening telt! Iedereen is welkom.
Meer weten en inschrijven? Surf naar
www.kortrijk.cdenv.be/tweejuli

Wisselwerk. Zo heet het nieuwe initiatief van vzw Herakles
dat volop gesteund wordt door de CD&V Senioren.
In Wisselwerk delen ouderen hun ervaring met anderen.
Zo kan een leraar Romaanse taal een student bijstaan bij
het vertalen van zijn proefwerk naar het Frans. Of helpt
een gewezen boekhouder bij het aanvragen van een lening.
Door die bereidwilligheid krijg je als oudere het gevoel
van waardering.

Heb je vragen of opmerkingen
over de CD&V-werking in onze
gemeente? Of heeft u een
suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga met ons het
gesprek aan!

Colofon
Uw lokale contactpersoon

Volg ons op Facebook:

Doe mee met CD&V

www.kortrijk.cdenv.be

Astrid Destoop | astrid_destoop@yahoo.com

Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/ lid-worden

facebook.com/cdenvkortrijk

Als tegenprestatie zet de persoon die geholpen wordt zich
in voor een gemeenschappelijk doel. Leven is delen!
Doe je mee? Schrijf je in of ontvang meer informatie via
info@wissel-werk.be.
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