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Wij gaan voor een 
Warm Kortrijk

Geen arm maar een Warm Kortrijk. Een 
verwarmend, verbindend en versterkend 
Kortrijk. Een Kortrijk dat gedragen wordt door 
het engagement van mensen. Vertrouwend op 
de toekomst die we zelf  maken. Dat is ons 
Kortrijk, het Kortrijk van CD&V.

- Eerste jaar van de twee burgemeesters
- Respect voor het winkelpersoneel
- Minister Geens op nieuwjaarsreceptie



Het eerste jaar van de Open VLD – Sp.a - N-VA co-
alitie zit er bijna op. Ondertussen is het duidelijk: 
we hebben twee burgemeesters: De Coene voor 
het sociale, Q voor de rest. Beiden hebben goede 
afspraken gemaakt. Elk zijn deel, maar Philippe 
het grootste… De kruimels zijn voor Rudolphe.

En de winnaar is…
Het meerjarenplan van de meerderheid bevat tal van actie-
punten. Amper een 30-tal acties zijn echt nieuw. Méér dan 
150 initiatieven worden overgenomen van het vorige stads-
bestuur. Daar kunnen we als CD&V niet tegen zijn!

Het voorbije jaar heeft de coalitie zich geprofileerd met 
“Kortrijk Spreekt”. Ze is er in geslaagd om iedere 
Kortrijkzaan het gevoel te geven dat hij/zij inspraak krijgt. 
Het gevoel is één zaak, de realiteit is anders. 36 mensen (een 
kleinere groep dan de verkozen gemeenteraad) beslisten over 
hoe de Houtmarkt er de komende 50 jaar zal uitzien. Met de 
petitie van 1700 mensen tegen de sluiting van het Broelmu-
seum wordt geen rekening gehouden. Over de soap rond de 
koopzondagen lees je elders.

Denken op de lange termijn is niet de sterkte van het 
stadsbestuur. Hoe men zal inzetten op jonge gezinnen blijft 
onduidelijk. Meer woningen bouwen, maar op maat van wie 
over beperkte middelen beschikt of  op maat van de bouw-
promotoren? Schepen Maddens zei in de gemeenteraad dat 
hij geen woonplan van doen heeft: hij speelt in op wat de 
promotoren voorstellen. Binnen 20 jaar zijn er heel wat meer 

ouderen in Kortrijk. Welke strategie heeft het stadsbestuur 
op dit vlak? Zullen de stedelijke premies die men aankon-
digt zich inpassen in de doelstelling om een klimaatstad te 
worden? 

In het meerjarenplan staat voor elke coalitiepartij wat wils. 
Hoe het plan, met de beperkte financiën, uitgewerkt kan 
worden, is niet duidelijk. Wat CD&V zorgen baart, is dat de 
schuld van elke Kortrijkzaan de hoogte inschiet. Tegen 2018 
zal iedereen een schuld van 2450 euro torsen, t.o.v. 2000 euro 
in 2012 en zijn alle reserves opgesoupeerd. Dat kan tellen!

Onze 15 gemeenteraadsleden en 5 OCMW-raadsleden blij-
ven opvolgen wat het schepencollege aankondigt en beslist 
en stellen er de nodige vragen over...

Hannelore Vanhoenacker

fractieleider

hannelore.vanhoenacker@telenet.be

4

Eerste jaar van 
de twee burgemeesters

WAT DENKT U OVER 
ÉÉN JAAR BELEID VAN 
OPEN VLD-SP.A-NVA? 

LAAT HET ONS WETEN 
OP CDENV.KORTRIJK@

TELENET.BE

Kortrijk behoort, dankzij de 
inzet van vele politiemensen, 
tot de veiligste 
centrumsteden van het land. 
Het cameraschild, dat er komt 
dankzij de 
intergemeentelijke 
samenwerking onder 
impuls van gouverneur Carl 
Decaluwé en met de steun 
van minister 
Hilde Crevits, bevordert die 
veiligheid sterk.

In de vorige legislatuur al besliste de 
CD&V tot een doorlichting van de po-
litiewerking. Terecht, want die toonde 
aan dat op vlak van management 
verandering nodig was. De CD&V deed 
voorstellen over de hervorming van de 
politietop, die gevolgd werden.
Tegelijk beklemtonen we de belangrijke 
rol van de wijkagent: meer dan wie ook 
voelt hij/zij de polsslag van de wijk en 
weet hij waar, en vooral hoe opgetreden 
moet worden. De GSM-nummers van 
de wijkagenten zijn al jaren via wijk- en 

buurtkranten bekend. Die nu op de 
website zetten is een oud nieuws-show 
en verdoezelt de realiteit: de inkrimping 
van het aantal wijkagenten in Stad 
Kortrijk, van 24 naar slechts 18! 
De camera’s op politievoertuigen moe-
ten zich inpassen in het CD&V-voorstel 
van een cameraschild langs de grens. 
CD&V Kortrijk bewaakt dat de Zone 
Vlas hier geen solo-dom speelt.
Contact: Patrick Jolie, 
fractieleider politieraad, 
joliejumper@skynet.be

Cameraschild goede zaak
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Nederland heeft de wetgeving 
op de koopzondagen sterk 
teruggeschroefd, in Duitsland 
is winkelen op zondag taboe. In 
Kortrijk wil de coalitie van Open 
VLD, sp.a en N-VA de winkels 
op zondag open.

Het stadsbestuur ziet in koopzondagen 
hét tovermiddel om toeristen en koop-
lustigen aan te trekken. Roel Deseyn 
heeft bezwaren: extra werkdruk zonder 
correcte verloning voor het personeel 
en geen rendementsverhoging maar 
spreiding van de inkomsten voor win-

keliers. Koopzondagen veranderen wei-
nig aan de beleving, de aantrekkings-
kracht en de authenticiteit van Kortrijk, 
maar wegen zwaar op het gezinsleven 
van personeel en ondernemers.

De conclusie volgens Roel: “Niemand 
zit hierop te wachten en toch moeten 
ze er komen. Het is een troostprijs voor 
N-VA op kap van de werknemers. Met 
CD&V pleiten we voor meer ambiance 
en evenementen op vrijdagavond en 
zaterdag.”

Contact: secr.deseyn@skynet.be

Onlangs zette Vrouw en Maatschappij regio Kortrijk zich weer helemaal achter 
de actie van de ‘witte lintjes’. Zes dames verzamelden op vrijdagochtend om de 
reizigers aan het station in Kortrijk te sensibiliseren rond het thema geweld tegen 
vrouwen. Jaarlijks vinden meer dan 3000 verkrachtingen plaats, of  acht per dag. 
Vorig jaar zijn in ons land 232 mensen het slachtoffer geworden van een groeps-
verkrachting, dat zijn er bijna 5 per week. V&M wil een beter gebruik van bewijs-
materiaal en DNA en vraagt een betere behandeling van slachtoffers.
Er waren heel veel meelevende en geïnteresseerde reacties. Er konden een dui-
zendtal witte lintjes worden opgeplakt.

Contact Vrouw & Maatschappij Kortrijk: 

Christine Depuydt, voorzitter 

(christine.depuydt@vives.be)

Kortrijkse koopzondagen?
CD&V wil respect voor winkelpersoneel

Raadslid Roel Deseyn: “Geen koop-
zondagen, maar meer ambiance op 

vrijdagavond en zaterdag”

V&M tegen geweld tegen vrouwen
Senaatsvoorzitter 
Sabine de Bethune pakt 
geweld in huiselijke sfeer aan
“Ook ik steun de actie en draag een wit 
lintje als teken van mijn engagement 
om geweld tegen vrouwen en kinderen 
te stoppen. In de voorbije maanden zijn 
er reeds belangrijke stappen gezet. Op 
basis van mijn voorstel werd de wet op 
de tijdelijke uithuisplaatsing gestemd, 
waardoor daders van intrafamiliaal ge-
weld tijdelijk de toegang tot de gezins-
woning wordt ontzegd. Ik zorgde ook 
voor een aanpassing van het Strafwet-
boek die een strafverzwaring invoert 
voor geweld gepleegd op kwetsbare 
personen binnen de huiselijke sfeer, 
zoals ouderen of  personen met een 
handicap.”

Sabine de Bethune

De dames op de foto zijn (v.l.n.r.): Sabine Poleyn, Trees Vandeputte, Carol 
Leleu, Astrid Destoop, Christine Depuydt en Hannelore Vanhoenacker
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Velen kennen het van ver, wei-
nigen geven toe dat ze er mee 
in aanraking komen. Rond het 
OCMW hangt nog te veel een 
slechte bijklank. Toch komt bijna 
iedereen er wel op een of andere 
manier in aanraking mee. 

Het OCMW is zoveel meer dan finan-
ciële steun toekennen. Het is een sterke 
organisatie met gemotiveerde werkne-
mers die mensen op vele manieren on-
dersteunt wanneer het even moeilijk gaat. 
Rusthuizen, sociale woningen, diensten-
centra, maaltijdenvervoer en seniorenac-
ties, het OCMW beheert het allemaal. 

Onze mensen
Dit beheer gebeurt door een raad van 13 
mensen waarvan de samenstelling een 

afspiegeling is van de verkiezingsuitslag. 
Voor CD&V als grootste partij zijn er 
dan ook 5 raadsleden. Johan Coulembier 
uit Bellegem die de OCMW-belangen 
ook in het Kortrijkse ziekenhuis ver-
dedigt. Lieve Vansevenant (Rollegem) 
en Carine Vercleyen (Aalbeke) zitten in 

het Sociaal Comité waar steunvragen 
worden behandeld. Els Deleu (Bissegem) 
engageert zich binnen de sociale bouw-
maatschappij. En tot slot Yann Mertens 
die als een van vier leden van het Vast 
Bureau zetelt, het orgaan dat de grote 
beleidslijnen voor het OCMW uitzet.

OCMW

Onze OCMW-raadsleden (van links naar rechts): Yann Mertens (fractieleider), 
Els Deleu, Lieve Vansevenant, Carine Vercleyen en Johan Coulembier

Nieuwjaars-
receptie
U bent van harte welkom op 
onze nieuwjaarsreceptie op 
zaterdag 1 februari 2014

Programma
16.30 uur: misviering in de Onze-Lieve-
Vrouwkerk
17.30 uur: receptie in het Onderne-
merscentrum (Leiestraat)
18.00 uur: toespraak door Guy Leleu, 
voorzitter CD&V Kortrijk
18.15 uur: toespraak door Koen Geens, 
federaal minister van Financiën

Minister Koen Geens komt 
spreken op de nieuwjaarsreceptie 

van CD&V Kortrijk.

Actie Warm Vlaanderen
Voor slechts 6 euro zijn deze handschoenen van jou. Wacht dus 
niet langer en koop handschoenen. De opbrengst gaat naar enkele 
goede doelen.

Gandalf vzw
CD&V West-Vlaanderen kiest voor 
Gandalf  vzw met als ambassadeurs 
Hilde Crevits en Hendrik Bogaert. 
De vzw gaat voor cultuur en ontspan-
ning als basisrecht voor iedereen. 
Zij organiseren gezinsvakanties voor 
gezinnen in armoede en doen dit sa-
men met bestaande
 begeleidingsdiensten. 
Meer info: http://www.gandalfweb.be

Solidariteitsactie 
“Haiyan 2121”
Voor elk verkocht paar handschoenen 
gaat er bovendien €1 naar de solidari-
teitsactie voor de slachtoffers van de 
tyfoon op de Filipijnen. 
De oranje handschoenen zijn te koop 
via onze mandatarissen en kunnen ook 
worden besteld via 
cdenv.kortrijk@telenet.be
#warmvlaanderen


