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Een regionale ambitie 
voor Kortrijk
Jean de Bethune — Voorzitter CD&V Kortrijk

De komende jaren zullen voor stad en streek  
belangrijk zijn. Kortrijk moet opnieuw de ‘motor’  
worden van Zuid-West-Vlaanderen. CD&V Kortrijk  
wil alvast de lijnen uittekenen voor een sterk 
toekomstplan.

VOORTREKKERSROL 
IN DE REGIO

De regio Kortrijk staat op  
korte termijn voor grote  
uitdagingen. Vergrijzing, mi-

gratiestromen, braindrain, economische 
ontwikkeling, uitbouw van regionale  
samenwerkingsverbanden …  
Groeien is de boodschap, maar dan wel 
duurzaam en doordacht. Het huidige  
bestuur brengt de toekomst van de stad  
en de streek in het gedrang doordat 
Kortrijk zich terugplooit op zichzelf.

OPEN DIALOOG

CD&V-Kortrijk wil een nieuwe regionale  
ambitie formuleren. CD&V kiest daarvoor 
voor een ‘open dialoog’. Die dialoog is  
al gestart, zoals de hier afgedrukte  
Kortrijkse verhalen laten zien. Ze werden 
gedistilleerd uit evenveel gesprekstafels. 
Ook u kunt hieraan in 2017 deelnemen  
en zo meewerken aan vernieuwende  
oplossingen!

GOEDE POLITIEK EN FICTIE 
HEBBEN VEEL GEMEEN

Toen Hergé zijn Kuifje naar de maan  
stuurde lag het succes van de kleine  
reporter niet alleen in het talent van de 
auteur maar ook in de overtuiging dat 
wilskracht en idealisme de wereld kunnen 
veranderen en beter kunnen maken.  
CD&V-Kortrijk wil na een moeilijke eerste 
periode in de oppositie, weer volop vooruit 
kijken en meebouwen aan de toekomst. 
Hiervoor doen wij graag een beroep op u 
om daaraan mee te werken. Een breed  
gedragen ambitie, een onderbouwde  
verbeelding en een grote persoonlijke  
inzet kunnen Kortrijk opnieuw volop in 
beweging zetten.

STERKE SOLIDAIRE VISIE

De hele stad, de hele streek dynamisch, 
duurzaam en doordacht doen groeien is  
de ambitie van de Kortrijkse christen- 
democraten. Draag uw steentje bij.  
Engageer u voor de verandering die u  
nodig acht. Laten we samen bouwen aan 
een nieuwe regionale ambitie voor Kortrijk!

Colofon

Volg ons op Facebook:
facebook.com/cdenvkortrijk

www.kortrijk.cdenv.be

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!

Uw lokale contactpersoon
Astrid Destoop  |  astrid_destoop@yahoo.com

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/doe-mee/ lid-worden
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65-plussers hebben een schat  
aan kennis en ervaring, maar  
die kennis wordt – eenmaal  
op pensioen – nog amper benut. 
Wisselwerk, een initiatief  
van de jonge Kortrijkse vzw 
Herakles*, koppelt de kennis van 
de senioren aan de noden van 
jongere generaties via een  
online marktplaats. Een expert 
nodig om je eindwerk na te lezen? 
De kans is groot dat een van de 
senioren je kan helpen ...  

65-plussers 
zetten eigen kennis 
in de etalage

Het opzet is eenvoudig. Wisselwerk is een online 
platform dat de kennis en ervaring van 65-plussers in 
kaart brengt. Jongere generaties kunnen er vragen stel-
len uit allerhande domeinen. Van het nalezen van een 
eindwerk over een specifiek onderwerp, leuke tips voor 
een citytrip tot het vertalen van de kleine lettertjes van 
een huurcontract voor een anderstalige. “Vandaag is 
meer dan 1 op 5 inwoners van Kortrijk 65-plus. Dat zijn 
stuk voor stuk mensen die een hele carrière actief en 
onmisbaar waren in hun vak. In het bedrijfsleven, in de 
bouw, noem maar op. Dat is heel wat kennis en exper-
tise die vandaag niet meer wordt gebruikt en toch voor 
het grijpen ligt. We maken van grijs opnieuw zilver”, 
legt Anthony Vandebuerie, voorzitter van vzw Herakles,  
initiatiefnemer van het project, uit. Wisselwerk acti-
veert die kennis opnieuw en zorgt meteen ook voor een 
positief gevoel bij de senioren: het gevoel dat ze met 
hun ervaring nog steeds een verschil maken. 

DISRUPTIEVE OPLOSSING
Onder het motto ‘mensen helpen mensen’ richt het 

sociale experiment zich op sociaal zwakkere gezinnen 
als gebruiker van de dienst. Mensen die op vandaag 
kansen missen, net omdat de kennis ontbreekt. Op die 
manier biedt Wisselwerk een driedubbel doel: het ac-

tiveren van senioren, het helpen van sociaal kwetsbare 
groepen, én het stimuleren van de sociale interactie 
onderling. Het is een vernieuwende manier om met de 
hulp van technologie verschillende uitdagingen om te 
vormen tot een positieve beweging. Of om het met het 
trendwoord van dit jaar te zeggen: een disruptieve op-
lossing voor een algemene maatschappelijke vraag.

ENGAGEMENT ALS TEGENPRESTATIE
Uniek aan het project is de vorm van betaling, of het 

gebrek eraan. Geld komt er niet aan te pas, wel maat-
schappelijk engagement als tegenprestatie. 

Wie gebruik maakt van de dienst krijgt geen factuur 
toegestuurd, wel de vraag om zich enkele uren – afhan-
kelijk van de omvang van de prestatie van de 65-plus-
ser – in te zetten voor een sociale organisatie in Kortrijk. 
Zo weet de ervaren 65-plusser dat zijn of haar inzet 
rechtstreeks de lokale gemeenschap ten goede komt. 
Bovendien zorgt de tegenprestatie opnieuw voor extra 
kansen voor een grotere sociale verwevenheid tussen 
generaties en Kortrijkzanen.

 CD&V-voorzitter Jean de Bethune: “Wisselwerk 
zorgt voor een nieuwe dynamiek. Voor 65-plussers, 
voor elke Kortrijkzaan die op een of andere manier hulp 
kan gebruiken én voor het maatschappelijke engage-
ment in onze stad. Dit is maatschappelijk vuurwerk. 
Een nieuwe stap in de richting van een meer dynamisch 
en solidair Kortrijk.”

Wisselwerk gaat dit voorjaar van start. Al verschil-
lende organisaties sprongen mee op de kar. Onder  
andere CD&V Kortrijk steunt het project.

INSCHRIJVEN EN INFO:  
info@wissel-werk.be  | facebook.com/wissel-werk

Wisselwerk
 Marktplaats voor seniorentalent

“Dit is maatschappelijk 
vuurwerk. Een nieuwe  
stap in de richting van een  
meer dynamisch en  
solidair Kortrijk. 

“De kennis en expertise 
van 65-plussers ligt 
vandaag voor het grijpen. 

* De vzw Herakles is een nieuw denkforum dat vanuit christen- 
democratisch oogpunt werk maakt van de ontwikkeling van Kortrijk. 
De vzw wil een brede socio-economische dynamiek uitbouwen en het 
maatschappelijk engagement in stad en regio versterken. 

EEN MARKTPLAATS VOOR SENIORENTALENT IN KORTRIJK
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Kortrijkse verhalen ...
In het voorjaar van 2016 zette de vzw Herakles een reeks rondetafelgesprekken op. Een open dialoog met 
inwoners, organisaties, klanten van organisaties, ... Deze open dialogen vormden alvast een belangrijke 
inspiratiebron voor het uittekenen van waar het naartoe kan met onze mooie stad. Enkele voorbeelden, 
misschien ook voor u een warmmaker om ook straks mee die open dialoog te voeden! 

Herman Hillaert
54 jaar. Zelfstandig  
bedrijfsadviseur strategie en 
organisatie, stichtend  
voorzitter Ondernemersforum 
LeieNoord. 

  Bruisende wijken en deelgemeenten  

Onze wijken en deelgemeenten 
kennen een heel eigen dynamiek, 
vaak gedragen door lokale onder-
nemers. Die ondernemers zorgen 
voor beweging, beweging zorgt voor 
volk, ambiance, passage. Zo hebben 
ondernemers op LeieNoord (Over-
leie-Pius X) de wijk weer aangenaam 
om wonen en werken gemaakt. Geef 
die ondernemers, en daarmee onze 
wijken en deelgemeenten, dus ook de 
ruimte om te bewegen!

Vanya Verschoore
30 jaar. Mede-oprichter  
Stadsboerderij Kortrijk en  
Cohousing Kortrijk en bezieler 
www.debazuin.be.

  Geloven in een veranderende  

  maatschappij  

Vroeger was geloofsbeleving een 
traditie die in de cultuur en samen- 
leving verankerd zat. Nu kiezen  
mensen op een vrijwillige manier  
hoe ze hun zoektocht naar ‘zingeving’ 
invullen. Los van de verschillende 
religies hebben we alvast één iets 
gemeen: we zijn allemaal 100%  
mens en we zoeken als mens naar  
wat ‘goed’ en ‘zinvol’ is. In deze  
gemeenschappelijke zoektocht  
moeten we VERBINDEN en samen 
bouwen aan een duurzame en  
sociaal rechtvaardige samenleving. 
Hier moeten we zoeken naar een  
éénheid binnen de verscheidenheid, 
met respect voor die verscheidenheid.

Ignace Van Canneyt
70 jaar. Gepassioneerd antiquair.

  Historisch Kortrijk  

De Kortrijkse kleinhandel, en dus  
de Kortrijkse binnenstad, staat onder 
druk van buitenstedelijke shopping-
centra in de ruime regio. Tegelijker-
tijd hebben we een werkelijk uniek 
cultuur-historisch patrimonium, 
geflankeerd door even unieke en  
gedreven handelszaken. Een  
doordachte mobiliteit en een  
waardering van historisch Kortrijk  
kan ons redden van een verdere  
culturele en economische verarming. 

Kris Tandt 
63 jaar. Voorzitter bescherm- 
comité Sint-Michielsbeweging.

  KortRIJK, what’s in a name…?  

‘k Vind het gewoon onaanvaard-
baar dat er in een zo welvarende 
stad als Kortrijk nog altijd mensen 
zijn die eenzaam leven of niet mee 
kunnen. Hoe kunnen de zogenaamd 
fiere Kortrijkzanen dat aanvaarden? 
Kortrijk is het zichzelf verplicht zorg  
te dragen voor AL zijn inwoners! 

Hans Dhondt
44 jaar. Diensthoofd  
studentenvoorzieningen VIVES.

  Kortrijk studentenstad  

We hebben alle troeven in huis  
om er echt wat van te maken  
als studentenstad. Unieke  
opleidingen, internationale  
toponderzoekers, topbedrijven  
in eigen buurt, degelijke en  
betaalbare studentenhuis- 
vesting, ... We moeten meespelen  
met Gent, Antwerpen, Leuven  
en Brussel.

Severine Gelaude
42 jaar. Activiteitenbegeleidster 
WZC “de Ruysschaert” in Marke.

  Een zorgzame stad  

Een goede thuiszorg en respect zijn 
natuurlijk de twee basiselementen 
voor een goede zorg waarbij jong en 
oud zich goed voelt. Dat voel ik dag na 
dag bij de mensen. En geen stigma-
tisering vanuit de omgeving! Vergeet 
bijvoorbeeld de dementie en onthoud 
de mens. Zorg met een oprecht hart 
voor de mens! 

Thomas en Line  
Naessens-Denys en Lowie 
34, 31 en 0,5 jaar. Jong gezin uit 
Rollegem.

  Jong gezin zkt woning: Kortrijk  

Kortrijk is de ideale mix. Een stad  
en een buurt tegelijk. Veel kansen  
op ontspanning en vrije tijd en  
tegelijkertijd veel dynamiek,  
veel bedrijven, fantastische scholen 
voor de kinderen. Wij geloven in 
Groot-Kortrijk voor een toekomst 
voor onze kinderen. Natuurlijk is  
het belangrijk voor een jong gezin  
ook een geschikt en betaalbaar huis 
te vinden om hier echt onze thuis van 
te kunnen maken.

Mark Nys
75 jaar. Zaakvoerder Juweliers 
Nys, op 10 april 2003 slachtoffer 
van een gewapende overval.

  Safety first  

Een harde aanpak van de criminaliteit 
is noodzakelijk, maar verliest veel van 
kracht wanneer ze niet gepaard gaat 
met een sterk preventief veiligheids-
beleid, ook in kleine, dagdagelijkse 
dingen.  

Gerrit Laverge
64 jaar. Voormalig  
sportfunctionaris en  
gemeenteraadslid.

  Kortrijk, sportstad  

Een gezonde geest in een gezond 
lichaam. Jeugdsport is een essentiële 
opdracht voor de stad! 
De sportaccommodatie moet dan 
ook voor onze jongeren toegankelijk 
zijn, dag in dag uit. Ik pleitte daarom 
eerder al voor kunstgrasvelden voor 
jeugdvoetbal, om zodoende het ganse 
jaar door aan onze 1.550 jeugdspelers 
de kans te bieden kwalitatieve  
trainingen te kunnen afwerken op een 
goed bespeelbaar veld. 

Kristin Keller
39 jaar. Coördinator  
OpenDeur Kortrijk.

  Kortrijk, wereldburgerstad  

Het is frustrerend te zien hoeveel ken-
nis en ervaring we in Kortrijk hebben 
van over de hele wereld en waar we te 
weinig mee doen. De rijkdom van 130 
culturen, wie kan dat zeggen? 

Dirk Serlet
70 jaar. Gepensioneerd  
ambtenaar.

  Grijs wordt zilver  

Ik voel me geenszins afgeschreven  
nu ik op pensioen ben. ‘k Heb teveel 
geleerd in al die jaren om daar nu 
niets meer mee te doen. En tegelijk 
hoor ik dat er in mijn eigen stad 
mensen zijn die alleen moeten zitten 
ploeteren en zoeken en met een klein 
beetje hulp zoveel meer zouden  
kunnen bereiken. 

Jan Laperre
56 jaar. Algemeen directeur  
Centexbel.

  Een duurzame industrie: het kan!  

We horen het overal, en het klopt, 
meer dan ooit: ons klimaat en milieu 
beschermen is belangrijk, maar onze 
industrie doen floreren ook.  
Industrie is géén vies woord want 
net daar wordt de basis gelegd voor 
nieuwe producten, milieuvriendelijke 
materialen, creatieve ideeën voor  
recyclage,… en dus van onze  
duurzame welvaart.

Jo Libeer
61 jaar. Voorzitter Buda vzw.

  Courtrai, met grote C  

Kortrijk is reeds lang een stad waar 
artiesten welkom zijn, waar ze dingen 
kunnen uitproberen om ze daarna te 
tonen. Hier en in de wereld. Laten we 
het daar met zijn allen over eens zijn: 
het is een troef, het is een sterkte die 
Kortrijk in de toekomst verder moet 
uitbouwen. Die ons internationaal op 
de kaart zet. Want op de kruislijnen 
tussen traditie en vernieuwing, tussen 
ondernemers en artiesten, tussen 
entertainment en kunst, tussen 
belevenis en betekenis gebeuren de 
interessantste zaken. 
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Onze ambitie voor een sterk Kortrijk

01 De oprichting van een regionale maatschappij voor  
 bescheiden huurwoningen (ca. 500 euro/maand, met  
 recht van aankoop na 3 jaar), met het oog op een  
 netto-aangroei in de stad van 100 jonge gezinnen per jaar.

02 De ontwikkeling van een impulsplan voor het hoger  
 onderwijs in Kortrijk, met aandacht voor nieuwe,  
 unieke opleidingen, de ambitie tot verdubbeling van de  
 onderzoekscapaciteit en de groei naar een studentenstad  
 met 15.000 studenten.

03 De oprichting van een Kortrijks Startersplatform, met  
 bundeling van alle expertise van de diverse actoren,  
 en met de ambitie om samen 100 starters per jaar  
 concreet te begeleiden.

04 De oprichting van een lokale task force rond armoede  
 die de brede expertise en talrijke organisaties in stad  
 en streek bundelt en een gedragen armoede- 
 bestrijdingsplan coördineert.

05 De oprichting van Wisselwerk, een IT-platform dat  
 grijs verzilvert: kennis en ervaring van 65-plussers  
 worden omgezet in een maatschappelijk engagement  
 en dito return.

06 De opmaak en realisatie van een geïntegreerd regionaal  
 veiligheidsplan met o.m. aandacht voor preventie en  
 begeleiding, en een slimme infrastructurele omkadering.

07 De ontwikkeling van een efficiënt ‘case management’  
 systeem, waarbij alle betrokken spelers én de patiënt  
 voorop, samen een plan van aanpak ontwikkelen  
 en opvolgen. 

08 De oprichting van een International House,  
 als trefpunt tussen de 130 culturen die Kortrijk rijk is.

09 Het stimuleren van de ‘korte keten’, met de lokale  
 land- en tuinbouwer als spilfiguur. 

10 Het stimuleren van bedrijven en onderzoekers om de  
 regionale maakindustrie aanzienlijk te verduurzamen,  
 via nieuwe technologieën en businessmodellen. 

11 Een verdubbeling van het aantal dagtrips en    
 kortverblijven in de stad. Historisch Kortrijk verder  
 uitbouwen en op de kaart zetten.  

12 De realisatie van een Europese ‘zakenwijk’ ter hoogte  
 van de Engelse Wandeling, met opstaphalte voor vlotte  
 IC-treinverbindingen naar Brussel, Rijsel en Roeselare/ 
 Brugge/Oostende, en met een supersnelle busverbinding  
 naar ’t Hoge en de regionale luchthaven.

13 De realisatie van een kunstopleiding in het  
 hoger onderwijs.

14 De oprichting en financiering van de vzw FIR&E  
 (Feest in de Rand en Evenementen), met het oog op een  
 uiteindelijke fusie met de vzw FIK (Feest in Kortrijk) tot  
 de vzw FIK & FIRE.

15 De realisatie van een ambitieus actieplan voor de verdere  
 uitbouw van de ontmoetingscentra en buurthuizen.

16 Betaalbare en dus gedeelde sportinfrastructuur  
 voor iedereen.

17 De uitwerking van een hedendaagse, stedelijke  
 overeenkomst met alle religieuze gemeenschappen,  
 waarin de wederzijdse rechten en plichten voor de
 godsdienstbeleving en medegebruik van de religieuze  
 infrastructuur zijn opgenomen.

Bert Meert
34 jaar. Zaakvoerder SPECTER 
(online communicatie).

  Kortrijk is gestart! U toch ook?  

De keuze om 5 jaar terug een online 
communicatiebureau te starten in 
Kortrijk was voor mij snel gemaakt. 
Het veranderend ondernemersland-
schap, de wisselwerking met lokale 
creatievelingen en de beschikbaar-
heid van ondersteunende organisa-
ties schept de ideale voedingsbodem 
om er een eigen zaak op te bouwen.  
Ik werk vanuit een betaalbaar en 
lichtrijk pand in het hart van de stad 
(Overbekeplein), samen met  
kunstenares Tine Vandamme. Steeds 
meer creatieve bedrijven vinden hier 
hun weg, waardoor die inspireren-
de wisselwerking ook alleen maar 
toeneemt.

Luc Glorieux
74 jaar. Stichter en bezieler van 
Busworld en Ereburger van 
Kortrijk.

  Kortrijk Europe  

Kortrijk bezit zoveel troeven.  
Waarom spelen we ze niet beter uit? 
Een prachtig wegennet, de tgv  
vlakbij, een prima luchthaven, goede 
verbindingen met onze buren, midden 
tussen Frankrijk, Wallonië en  
Engeland. Een sterke en actieve, 
zelfbewuste, dynamische bevolking. 
Met onze mogelijkheden moeten we 
internationaal voorop en vooruit!  
Wat Rijsel en Charleroi konden,  
kunnen wij ook. Yes we can!

Frans Christiaens
76 jaar. Lid Senior Consultants 
Vlaanderen.

  Grijs wordt zilver  

De technische evolutie wordt ons  
opgedrongen. Zonder computer  
verliest men het zicht op de wereld  
en wordt men ouderwets, niet meer 
mee met zijn tijd. Veel mensen  
vervreemden in dergelijke omgeving. 
De volgzame en goeie burger voelt 
zich niet meer goed in zijn vel. En toch 
draagt die burger het hart op de juiste 
plaats. Hij wil zelf vooruit en wil  
tegelijk ook dat iederéén vooruit kan.

Stan Callens
54 jaar. Maatschappelijk verant-
woord ondernemer, zaakvoerder 
De Mailingman uit Heule.

  Geen virtual reality, maar een echte   

  gemeenschap  

De sociale media met facebook, 
WhatsApp en zo mag dan wel een  
leuke, ontspannende virtuele wereld 
zijn, maar geef mij maar sociaal  
engagement en regelmatig een tof  
optreden met vrienden, pinten 
tappen met de buren een fuif, … 
Die dingen in de echte wereld, met  
en tussen mensen en echt maat-
schappelijk engagement geven en 
krijgen, solidariteit dat maakt toch 
nog het verschil! 

Frédèric Glorieux en 
Maaike Vandendriessche
32 en 27 jaar. De dooiende  
krachten van Rollie’s  
scharreleieren.

  En de stad, die ploegde voort ...   

De bezielers van Rollie’s scharrel- 
eieren dagen u uit creatief te zijn 
met dagverse producten van eigen 
bodem. Samen met onze collega’s 
boeren bieden we elke dag de nodige 
ingrediënten via de korte keten in 
jouw winkel in jouw buurt. Goed voor 
het milieu en lekker op het bord. 
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Welkom in  
het federaal  
parlement!

 

15 gemeenteraadsleden, 5 OCMW-raads- 
leden en een pak CD&V-antennes zetten 
zich hard in om het bestuur van de stad 
Kortrijk te vertellen wat goed is en te wij-
zen op wat beter moet, elke dag tussen 
de burger, maandelijks op de politieke 
tribune van de gemeenteraad. 

Wij proberen samen met de coalitie Stad te 
maken. SAMEN, dat woord zit in het DNA van 
onze partij. We vinden het interessant om ook 
met andersgestemden naar Kortrijk te kijken, 
onze geest open te stellen en te communiceren 
met iedereen. 

Zo komen we tot een compromis van SAMEN-
Leven. In zijn eentje aan de zijlijn toekijken 
heeft nog nooit iemand vooruitgebracht, 
betrokkenheid zorgt voor vertrouwen in plaats 
van angst en achterdocht. Alle Kortrijkzanen 
moeten voelen dat ze behoren tot Kortrijk. 
In dagen waarop media uitschreeuwen dat 
veilgheid en rust niet meer gegarandeerd kunnen 
worden, moeten we op zoek naar wat ons bindt, 
meer dan naar wat ons onderscheidt.

CD&V wil daarin de verbindende factor zijn en met 
jullie aan tafel zitten om de geesten te scherpen 
en de woorden in daden te kunnen omzetten.

In alles wat we als partij ondernemen zetten we 
‘samen’ centraal. Samen voor alle burgers van 
Kortrijk. 

Hannelore Van Hoenacker

hannelore.vanhoenacker@telenet.be  
Twitter: @HVanhoenacker

Uit de fracties

Yann Mertens

fractieleider  
OCMW-raad

Patrick Jolie

fractieleider  
Politieraad

“In het hoger kader zit slechts één vrouwelijke  
officier, in het middenkader is nauwelijks 8% vrouw en 
slechts 23% van de inspecteurs zijn vrouwen. Een nog 
lagere score dan het al povere Belgische gemiddelde 
(31,3% van de inspecteurs) bij de politie. We zijn er van 
overtuigd dat een goede mix van mannen én vrouwen 
het beste is om alle burgers te dienen.” 

Vrouw & Maatschappij ijvert ervoor om meer vrou-
wen te motiveren en te steunen om door te stromen naar 
een hoger niveau. Eén derde vrouwen op elk niveau, in 
alle geledingen, is daarbij het minimale streefdoel. 

Gelukkig ziet de vrouwenbeweging in de politiezone 
Vlas ook positieve punten: gezinsvriendelijke werkuren, 
ver vooraf geplande dienstregeling en afgescheiden 
kleedkamers en sanitair.

In maart 2017 zal Vrouw & Maatschappij terug een 
actie organiseren. “We blijven erop wijzen dat de maat-
schappij gediend is met een betere mix van mannen 
en vrouwen in allerlei gebieden”, aldus nog Christine  
Depuydt. 

Ook vrouwen  
staan met blauw

‘Meer vrouw in het blauw’ vinden de actievoersters van Vrouw & Maatschappij

Vrouw & Maatschappij, de politieke vrouwenbeweging van CD&V, draaide de rollen in 2016 
even om en gaf de politie zelf een bekeuring. “Om de ondervertegenwoordiging van vrouwen 
bij de politiezone aan te klagen”, klinkt het bij voorzitster Christine Depuydt. 

christine.depuydt@vives.be | Twitter: @ChDepuydt

“In alles wat we als 
partij ondernemen zetten 
we ‘samen’ centraal.

Roel Deseyn, volksvertegenwoordiger

Hannelore
Vanhoenacker

fractieleidster  
Gemeenteraad

Met familie, vrienden, uw vereniging, mede-studenten of leerlingen 
op bezoek in het prachtige gebouw van het federaal parlement, en dat 
eventueel combineren met een bezoek aan een attractie in de buurt (de 
Grote Markt, het Muziekinstrumentenmuseum of het Paleis voor Schone 
Kunsten, ... )? Het kan! Kortrijks Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn is 
graag uw gastheer in het Paleis der Natie, het historisch gebouw waar 
Kamer en Senaat actief zijn. 

Neem contact op of spring eens binnen op het secretariaat in Bellegem 
om een datum af te spreken. Roel ontvangt u dan voor een boeiende 
uiteenzetting rond politiek en actualiteit en met ruimte voor al uw 
vragen.

Tot in het halfrond! 

Voor meer info en praktische afspraken: 
Secretariaat Volksvertegenwoordiger Deseyn
056/20 33 60 | roel.deseyn@dekamer.be | ’t Rode Paard 44, Bellegem    
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v.l.n.r.: Stefaan Bral, Nic Cattebeke, Alain Cnudde, Jean de Bethune, Johan Coulembier, Stefaan De Clerck, Christine Depuydt, Roel Deseyn, Astrid Destoop, Patrick Jolie, Carol Leleu, Lieven Lybeer, Yann Mertens, Francis Rodenbach, Filip Santy, Pieter Soens,  
Hannelore Vanhoenacker, Lieve Vansevenant, Franceska Verhenne, Els Deleu (ontbreekt op de foto).

Gelukkig nieuwjaar van onze ploeg!

De Oranje Duim is een nieuw initiatief van Jong 
CD&V Kortrijk om jongeren in de kijker te zetten 
met een bijzonder engagement in de maatschappij. 
“Dit is de eerste van vele onderscheidingen”, weet  
Anaïs de Bethune van Jong CD&V Kortrijk. “De komende 
jaren willen we nog meer Oranje Duimen uitreiken om 
jongeren te belonen voor hun inzet in de maatschappij. 
Jonge Kortrijkzanen die zich vrijwillig engageren om 
anderen te helpen, verdienen alle lof. Al te vaak doen ze 
hun werk in de schaduw. Met de Oranje Duim brengen 
we daar verandering in.”

Pauline Bekaert is de eerste laureaat. Als lid van 
vzw Ik Wil Leven trok ze 3 maanden naar Ethiopië 
om er een kraamkliniek in een afgelegen dorpje te 
helpen uitbouwen. De vzw ondersteunt er ook de 
bouw van schooltjes, waterputten en elektriciteits-
voorzieningen. “De onderscheiding voor Pauline is 
meer dan verdiend”, weet collega Rishan Kahsay van  

vzw Ik Wil Leven. “Ik ben vooral fier en blij”, reageert 
een bescheiden Pauline die als verpleegkundige werkt 
bij Fedasil. Zo ving ze in Steenokkerzeel niet-begeleide 
buitenlandse minderjarigen op. Vandaag werkt ze als 
flying nurse in de diverse opvangcentra in België. 

De Oranje Duim zelf is een kunstwerkje, ontworpen 
door BUDA::Lab. “De cirkel is op die manier mooi rond: 
de award voor jong maatschappelijk talent uit Kortrijk 
is gemaakt door jong creatief talent uit Kortrijk”, legt 
Anaïs de Bethune uit. De Jong CD&V’ster benadrukt dat 
de Oranje Duim verder bouwt op het #WIJ-fundament 
van de christendemocratische partij. “Door mensen te 
verbinden met zichzelf, anderen en met de samenle-
ving ontstaat perspectief.”

Pauline Bekaert wint eerste Oranje 
Duim van Jong CD&V

Pauline Bekaert ontvangt de eerste Oranje Duim van Jong CD&V Kortrijk

Roel Deseyn, volksvertegenwoordiger

Pauline trok met vzw ‘Ik Wil Leven’ naar Ethiopië om er een ziekenhuis op te starten, zodat vrouwen niet meer alleen thuis zouden moeten bevallen

De Kortrijkse Pauline Bekaert (25) is de  
winnaar van de allereerste Oranje Duim 
van Jong CD&V. Ze kreeg de onderscheiding 
voor haar inzet als sociaal verpleegkundige 
en voor haar engagement in de vzw Ik Wil  
Leven. De vereniging ondersteunt onder  
andere een kraamkliniek en schooltjes in 
Ethiopië. 

Wil je hier meer over weten? 
www.ikwilleven.be | www.jongcdenv.be/kortrijk
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Kortweg
West-Vlaanderen zendt 
zonen en dochters uit

Een andere taal leren, een nieuwe cultuur 
ontdekken, ervaring opdoen in een bedrijf aan de  
andere kant van de wereld: hoe begin je eraan?  
De Provincie stimuleert studenten, pas afge-
studeerden, docenten en onderzoekers om 
internationale onderwijs-, stage- en onderzoeks- 
ervaringen op te doen. Ontdek de landen, 
het reglement, het aanvraagformulier op  
www.westvlamingenabroad.be.

Ook in 2017 middelen vrij 
voor impulssubsidies 
voor welzijnsprojecten

Via een provinciaal reglement zet de provincie 
West-Vlaanderen in op vernieuwen en investeren 
in kwaliteitsvolle initiatieven van het werk-
veld. 7 beleidsdoelstellingen staan in de focus: 
insluiting of inclusie, vergrijzing, wegwijzer, 
betaalbaar en levenslang wonen, gezondheid 
en preventie, armoede en ook weerbaarheid of 
taboedoorbreking.  
www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/welzijn_

Microprojecten in de 
grensregio

In Kortrijk zijn we uitstekend geplaatst om ook 
kleinschalig met onze Franse en Waalse buren 
projecten op te zetten. Via de zgn. microprojec-
ten zorgt de Provincie West-Vlaanderen ervoor 
dat kleine organisaties, gemeenten en scho-
len de kans krijgen om samen te werken met 
Noord-Frankrijk en Wallonië. De bal ligt nu bij de 
projectpartners, die voor de eerste oproep tot 24 
februari 2017 de tijd hebben om hun micropro-
jecten in te dienen. www.interreg-fwvl.eu

Maak van je zaak een 
streekhoekje 100% West-
Vlaams!

West-Vlaanderen bruist van kwalitatieve en over-
heerlijke hoeve- en streekproducten. Het label 
100% West-Vlaams zorgt ervoor dat je die pro-
ducten van eigen bodem (h)erkent als een eerlijk, 
authentiek en kwalitatief product.
Een streekhoekje is een verkooppunt gelegen in 
West-Vlaanderen met een vast assortiment  van 
minimum 10 erkende 100% West-Vlaamse hoe-
ve-en streekproducten.
Heb je een delicatessenzaak, buurt- of hoeve- 
winkel en word je graag erkend als officieel 
streekhoekje, informeer je dan verder via de 
website www.100procentwest-vlaams.be

Broedplek Vol-doening

EEFJE COTTENIER (DE STUYVERIJ) OVER KORTRIJK ALS  
BROEDPLAATS VOOR VERNIEUWENDE CONCEPTEN

De Stuyverij: het moderne buurthuis als ontwikkelcentrum voor sociale innovatie.

Wat is De Stuyverij? 

Eefje Cottenier, oprichtster en bezieler van De 
Stuyverij: “De Stuyverij is een organisatie die van onder-
uit mensen, projecten, organisaties en lokale besturen 
inspireert, verbindt en versterkt. We gebruiken co- 
creatie om een initiatiefrijke gemeenschap op te  
bouwen en zo tot vernieuwende oplossingen te komen 
zowel op individueel vlak als op maatschappelijk vlak.

In Kortrijk hebben wij een ontmoetingsplaats waar 
we via co-werklabs verbinding maken tussen mensen 
met ideeën, projecten en mensen die op zoek zijn naar 
meer zingeving of zelfontwikkeling. Via experiment 
kunnen mensen, projecten en talenten groeien.”

Wat was het tofste/bijzonderste moment uit 
de jonge geschiedenis van de Stuyverij?

Eefje: “Er zijn heel wat belangrijke en memorabele 
momenten en projecten ontstaan. Veel meer dan we 
hadden kunnen hopen. Het allerbelangrijkste is wat 
we hebben geleerd. Al doende leer je met vallen en 
opstaan. Het meest opmerkelijke project is een reeks 
experimenten waar ouders met beurtrollen op elkaars 
kinderen vakantiewerking hebben georganiseerd. Deze 
oplossing is vandaag schaalbaar en vanaf 1 februari  
beschikbaar voor heel Vlaanderen. 

Ouders en hun kinderen hebben dit systeem zelf 
ontwikkeld. Dit bewijst dus dat het kan, oplossingen 
van onderuit!”

 
Heeft de Stuyverij een  
nieuwjaarsboodschap voor Kortrijk?

Eefje: “Kortrijk is een ambitieuze stad. We wensen 
in Kortrijk nog veel meer verbinding tussen de gelaagd-
heden, mensen onderling maar ook tussen de mens en 
het bestuur. We dienen elkaar te vertrouwen, samen 
doen we het beter!”

Wil je hier meer over weten 
of heb je zelf een goed idee? 
info@destuyverij.be | www.destuyverij.be

Ideeën en acties voor de 
stad met #kdee!
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Een levendige stad voor iedereen. Dat zou Kortrijk moeten zijn, en dat kan het ook zijn. Daarom lan-
ceert CD&V Kortrijk #kdee. Kdee staat voor initiatieven, acties en ideeën die de stad aangenaam maken 
voor alle Kortrijkzanen. Van projecten rond huisvesting, campagnes rond onderwijs tot en met concrete 
acties om de braindrain tegen te gaan. Kdee is een broeihaard voor positieve ontmoetingen en creatieve 
ideeën voor en door Kortrijkzanen. Dat merk je al aan het logo: een rechtstreeks afgeleide van het trot-
se wapenschild van onze stad. Hou de naam en het logo zeker in de gaten, je zal het nog geregeld zien  
opduiken in het Kortrijkse straatbeeld.

Benieuwd naar meer? Of heb je zelf suggesties? 
Post ze op onze Facebookpagina met de hashtag #kdee.

“We willen mensen 
aanzetten om zelf aan de slag 
te gaan en elkaar te helpen om 
het geheel leefbaar te maken.


