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GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN

Terrein moet groene bestemming krijgen volgens N-VA, SP.A en Open VLD

V-texsite op Sint-Janswijk hot item
in Kortrijkse verkiezingsstrijd

HARELBEKE

Vlaams Belang komt
op met vier kandidaten
Vlaams Belang neemt met vier
kandidaten deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in
Harelbeke. Dat blijkt uit de officiële kandidatenlijsten die
afgelopen weekend moesten
worden ingediend bij de
Vlaamse overheid. Huidig gemeenteraadslid Rik Vandenabeele is lijsttrekker. Onder
hem staan Janick Van Hyfte,
Patrick Devoddere en Heidi
Sohhier.
Toch heeft de partij niet de
kleinste lijst in Harelbeke. Die
eer is weggelegd voor gewezen
schepen Jacques Maelfait die
opkomt met zijn eenmanspartij Harelbeke Vooruit. Opvallend is dat PVDA Harelbeke
niet deelneemt aan de verkiezingen, terwijl de partij er wel
actief is en regelmatig acties
organiseert, onder meer om de
bewoners van het Marktplein
te steunen bij de plannen voor
de heraanleg van dat plein.
(kvo)

HARELBEKE
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Open VLD+ lanceert
jonge kandidaten

W

Axel Ronse, Kelly Detavernier en Steven Lecluyse van N-VA Kortrijk stelden hun buurtplan voor in de V-tex.

KORTRIJK

De V-texsite op de wijk
Sint-Jan is een verkiezingsitem in Kortrijk. Het
terrein waar een nachtelijk uitgaansverbod geldt,
moet een parkfunctie krijgen, zeggen zowel N-VA,
SP.A als Open VLD.
KRIS VANHEE

N-VA Kortrijk lanceerde deze
week haar Bruisend Buurten
Plan (BBP). Volgens de partij
moet het aangenaam en veilig
wonen zijn in groene buurten in
Kortrijk. Door vandalisme en
drugs is dat in de V-texsite allerminst het geval, maar het kan
wel zo worden, volgens N-VA.
Dan hoeft er alvast geen bordje
meer te hangen dat waarschuwt
voor een GAS-boete van 350 euro voor iedereen die het terrein

na 18 uur betreedt.
“Ons plan bevat een concreet
pakket aan maatregelen die zich
toespitsen op groen gezelligheid
en veiligheid”, zegt Axel Ronse
van N-VA Kortrijk. “Wij willen
in elke buurt een stuk groen. De
bewoners mogen zelf bepalen
waar dat komt en hoe dat wordt
ingevuld. Ze krijgen hiervoor
een budget. In de Sint-Janswijk
is de buurt alvast vragende partij om van de V-texsite een groene long te maken.”
SP.A zit op dezelfde golflengte.
“Als we luisteren naar de buurt
die veel kinderen telt, moeten
we de parkfunctie behouden”,
zegt lijsttrekker Philippe De
Coene. “Vroeger spraken we
van verdichting, nu gelden andere prioriteiten. Er is weinig
groen in dit stadsdeel. Een tiental woningen is mogelijk en
misschien zelfs een horeca-

AXEL RONSE
N-VA KORTRIJK

“De buurt krijgt een
budget en mag zelf
bepalen waarvoor het
gebruikt wordt”
functie zoals op het Plein.”
Via het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf (SOK) loopt er al
sinds begin dit jaar een overleg
met de werkgroep van de buurt.
De uitgangspunten zijn een
buurtpark als groene long voor
de Sint-Janswijk, voldoende
ruimte voor het jaarlijks Textival, de afwerking van het bouwblok, de herbestemming van het
centraal industrieel gebouw en
zo ook meer sociale controle.

“Er is overleg met Blueberry
Hill over de mogelijkheid van
een klimzaal”, zegt schepen van
Wonen Wout Maddens (Open
VLD). “Ook het idee van een akker of tuin op het dak van het
gebouw wordt bestudeerd.”

Nachtelijk verbod
De V-texsite ligt er nu vooral
verlaten bij. Wie er vertoeft tussen 18 en 6 uur riskeert een
GAS-boete van 350 euro. Die
maatregel werd genomen omdat er te veel vandalisme werd
gepleegd en er ook drugsdealers
actief waren. De politie controleert iedere dag, maar sinds de
invoering van het nachtelijk
verbod is niemand betrapt. Het
park is ook opgeruimd. Nu nog
een totale aanpak. Iets waar de
oppositie ook niet neen zal tegen zeggen…

Open VLD+ Harelbeke stelt
haar volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen
voor. Opvallend zijn de vele
jonge kandidaten, onder wie
Cedric Van Den Bussche (23),
leider bij Chiro Bavikhove en
Siemen Caveye (19), student
politieke wetenschappen en
hoofdleider bij Chiro Tijl en
Nele. Lise-Marie Platteau (22)
is net afgestudeerd als master
in de rechten en was jarenlang
leidster bij de scouts Harelbeke. Met Fleur Decoster (31) op
plaats twaalf en Arieke Delaere (29) op plaats dertien staan
nog twee jongedames met een
verleden in de Harelbeekse
jeugdverenigingen. De top vijftien wordt vervolledigd door
ex-gemeenteraadslid Vincent
Declercq (40) en heel wat
nieuwkomers. De lijst wordt
geduwd door eregemeenteraadslid André Vanassche
(70). (kvo)
Een organisatie van

06/10/2018 > Kluisbergen
30, 50 of 80 km

Schrijf je t.e.m. maandag 24/09 in aan voordeeltarief!

BELEEF DE RONDE
OP JE GRAVEL- OF
MOUNTAINBIKE!

