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KORTRIJK.CDENV.BE
SAMENEN
WERK !
LOONT

STERKER KORTRIJK, STERKER VLAANDEREN
Mensen worden pas echt gelukkig in een
omgeving waar ze zich thuis voelen.
CD&V zet daarom in op mooie lokale
projecten in elke gemeente, ook in Kortrijk.
Dat gaat echter niet zomaar op 1, 2, 3. Een
stad kan niet zonder samenwerking met de
hogere overheden. En omgekeerd!
Verder in dit blad vind je een overzicht
van projecten die tot stand kwamen dankzij
de samenwerking met het Vlaamse, Belgi-

sche, ja zelfs het Europese niveau. Zonder
die samenwerking zou Kortrijk er niet zo
fraai uitzien! Denk daar aan als u een weloverwogen stem wil uitbrengen op 25 mei.
Een stem voor CD&V is het verschil maken
in uw buurt. Deze vier Kortrijkzanen schuiven wij naar voor op 25 mei.
Sabine, Francis, Christine en Roel rekenen op uw steun!

Vlaanderen investeerde
+80 miljoen in Kortrijk
De voorbije jaren zorgden de CD&V-ministers er voor dat er in Kortrijk flink kon worden geïnvesteerd. Zo kwam er meer dan 80
miljoen euro voor onder andere:

Onder impuls van Sabine de Bethune
kan nu efficiënt worden opgetreden
bij intrafamiliaal geweld.

Met succes tegen
geweld binnen het gezin
Wist u dat het thuis is dat mensen het
vaakst slachtoffer worden van geweld en
dat de dader in de meeste gevallen een
naaste is?
De wet op tijdelijke uithuisplaatsing (2013)
van Senaatsvoorzitter Sabine de Bethune
laat toe dat de dader van huiselijk geweld
een tijdlang de gezinswoning niet meer
binnen mag. Zo zijn het niet de slachtoffers en kinderen die hun toevlucht moeten
zoeken bij familie of een vluchthuis. In die
periode is er ruimte om te bezinnen en kan
er gezocht worden naar een duurzame oplossing.
Naar schatting 1 op 8 thuiswonende ou-

deren worden jaarlijks het slachtoffer van
mis(be)handeling. Op voorstel van Sabine
de Bethune werd een wet gestemd (2011)
die misbruik van kwetsbare personen
strenger aanpakt. In ernstige gevallen
kunnen hulpverleners hun beroepsgeheim
doorbreken. Naast strengere straffen op
een misdrijf gepleegd tegen kwetsbare
personen is nu ook diefstal binnen de familie strafbaar. Het gaat om al wie zich in
een kwetsbare situatie bevindt omwille van
leeftijd, zwangerschap, ziekte, of een beperking.

- de bedrijventerreinen Kortrijk-Noord en
Evolis,
- het versterken van de handels- en
ondernemerswereld (handelspanden en
ondernemersloket)
- de Leiewerken
- de heraanleg van de Doornikserijksweg
en Aalbekeplaats, het afrittencomplex
Pottelberg, de R36 en R8 en de Kennedylaan
- de realisatie van wzc De Weister en subsidies voor de private rusthuissector
- steun voor het flankerend onderwijsbeleid
- de Budafabriek
- het natuurreservaat Het Schrijverke en
de aanplanting van het Preshoekbos.

Sabine de Bethune
(Vlaams Parlement, lijstduwer)
Meer informatie op www.sabinedebethune.be

Op karakter voor sport

“Ik ben ervan overtuigd dat sport er
moet er zijn voor iedereen. Voor jong
en oud, mobiel en iets minder mobiel
en voor elke sociale klasse.”
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“Sport is voor mij meer dan een hobby.
Het is een passie, een rode draad door
mijn leven. Zo help ik als ondervoorzitter
van Kortrijk Koerse mee aan een evenement waar de Kortrijkzaan elk jaar naar
uitkijkt en dat de kassa van de zelfstandigen doet rinkelen. Als voorzitter van Sport
op Straat zet ik me in om openluchtevents
te ondersteunen. In de gemeenteraad
ijverde ik voor het broodnodige rolstoelpodium in het stadion van KV Kortrijk.
Ten slotte is er mijn passie voor het Amp
Football. Met de Belgische nationale ploeg
voor geamputeerde voetballers speelden
we zelfs oefenmatchen tegen Duitsland en

Frankrijk.op de terreinen van KVK Jeugd.”
“Ik ben ervan overtuigd dat sport er moet
zijn voor iedereen. Voor jong en oud, mobiel en iets minder mobiel en voor elke sociale klasse. Om mijn liefde voor sport in
de verf te zetten, trek ik er vanaf dinsdag
13 mei zelfs met de fiets op uit voor een
tocht langs de 64 West-Vlaamse steden
en gemeenten. Op één trapper, maar op
karakter!”
Francis Rodenbach
(Vlaams Parlement, 17de plaats)
Meer informatie op
www.cisopkarakter.be

Veilig Kortrijk
Denkt CD&V aan een verkeersveilig Kortrijk? We vroegen het aan volksvertegenwoordiger Roel Deseyn.
Roel: ‘Zeker en vast! Gevaarlijke kruispunten omvormen tot veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers, we maken er elke dag werk van. Ouders moeten
met een gerust gemoed de kinderen naar
school zien stappen of fietsen. CD&V wil
zwaar investeren in goed onderhoud en de
uitbouw van het fietsnetwerk voor schoolen werkverkeer. Ook de pendelaars worden
binnenkort beter bediend met extra treinen
naar Gent en Brussel. Het sluiten van de
Ring in Kortrijk maakt komaf met grote
vertragingen in de ochtendspits. Mobiliteit
& CD&V: het gaat vooruit!’
- En wat met de veiligheid in het algemeen?

De investeringen van het Vlaamse
Gewest in de heraanleg van het
afrittencomplex Pottelberg zorgen nu
voor een vlotte doorstroming van het
verkeer.

Roel: ‘Door zeer gerichte politiecontroles
ontstaat er een afschrikeffect. We investeren in intelligente camera’s die ons informatie geven over de geldigheid van de
nummerplaat, de identiteit van de bestuurder en die aangeven of de wagen verzekerd
is. We zijn erin geslaagd om een ‘cameraschild’ langsheen de grensstreek op te

Kortrijk verdient
een sterk cultuurbeleid

stellen. Zo kunnen we verdachte wagens
opmerken en blijven volgen’.
Roel Deseyn
(Kamer, 3de plaats)
Meer informatie op
www.roeldeseyn.be

“Inzetten op musea en cultuur is goed voor het toerisme, maar
musea getuigen ook over de identiteit van je stad. De middelen
hierin geïnvesteerd vloeien terug in ontwikkeling en uitstraling
van Kortrijk en omgeving. Musea zijn geen ivoren torens, maar
warme plaatsen waar velen zich thuis voelen.”
“Het Vlasmuseum, dat in het verleden veel mensen naar de
streek lokte, verdient een plaats langs de Leie. In dat museum,
een vertrekpunt voor een parcours in de Leiestreek, moet je de
échte identiteit van de streek zien. Het harde werk en vooral
de creativiteit om bij een crisis terug te slaan door nieuwe
producten te maken. Dicht bij dat ‘vlasverzendershuis’ heb je
Buda-eiland. De Budafabriek confronteert ondernemers met
kunstenaars en studenten en uit deze ontmoetingen vloeien
vernieuwende samenwerkingen voort. Het Broelmuseum verbindt hedendaagse met oudere kunst en eens over de Broelbrug, kom je al snel in 1302, waar je de historie van Kortrijk
kan binnentreden. Kortrijk verdient een sterk cultuurbeleid.”
Christine Depuydt
(Kamer, 5de plaats)
Meer informatie op
www.christine.depuydt.cdenv.be

“Goed dat we als stad op de steun van de Vlaamse Gemeenschap mogen
rekenen voor de herinrichting van het Vlasmuseum.”

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.
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Samen sterker voor een sterker Vlaanderen
Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten.
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen,
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinderen in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst

De voorbije jaren zorgden de CD&V-ministers er voor dat er in Kortrijk flink kon
worden geïnvesteerd, o.a. in de Leiewerken.
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30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en
veilige infrastructuur.
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze mensen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een
sterke toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

De investeringen van het Vlaamse Gewest
in de heraanleg van het afrittencomplex
Pottelberg zorgen nu voor een vlotte doorstroming van het verkeer.

Musea getuigen ook over de identiteit van
je stad. De middelen hierin geïnvesteerd
vloeien terug in ontwikkeling en uitstraling
van Kortrijk en omgeving.

Sterker Vlaanderen, Sterker land
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