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Cindy Frey is een buitenbeen-

tje in Kortrijk en bij uitbreiding
in de Kortrijkse politiek. Haar 
haar kleurt roze, ze staat vol 
tattoos en is bovendien niet op 
haar mondje gevallen.  Haar va-
der kwam uit Indonesië, haar 
moeder stierf toen ze amper ze-
ventien jaar was. Zelf wou ze 
nooit kinderen, geen zaak en al 
zeker niet aan politiek doen. 
Maar kijk, de liefde bracht haar 
naar Kortrijk, ze kocht er een 
woning, startte een eigen tat-
tooshop en heeft met Jett een 
zoontje van drie. Daarbovenop 
staat ze voor de gemeente-
raadsverkiezingen op de lijst 
van Team Burgemeester. Naar 
eigen zeggen omdat ze Kortrijk 
en zichzelf graag ziet. Frey had 
het nochtans niet gemakkelijk 
in haar jeugd. Verdriet 

“Ik ben geboren in een gezin
van vier en heb dankzij mijn 
vader de Nederlandse nationa-
liteit”, zegt Frey. “Hij heeft ons 
zeer streng opgevoed. Mijn 
moeder mocht bijvoorbeeld 
niet werken. We hadden nooit 

eten en liefde te kort, maar fi-
nancieel hadden we het hele-
maal niet breed. Zakken met 
kleding die werden geschonken
aan ons gezin, dat vonden we 
top, tot we ontdekten dat het 
uit noodzaak was. Toen mijn 
moeder stierf, was ik zeven-
tien. Als oudste meisje werd ik 
‘hoofd van het gezin’. Het ge-
brek aan een moederfiguur 
heeft veel verdriet teweegge-
bracht, maar dat compenseer-
de ik met inzet en creativiteit.”

Frey gooide zich in de punk en
hardcore. Ze nam het met Ani-
mal Truth op voor dieren en 
werd veganist. Ze reisde de we-
reld rond met muziekbands en 
ontdekte haar passie voor ko-
ken en fotografie. “Ik had am-

per een cent over, maar zag de 
wereld en leerde nieuwe men-
sen kennen. Fotografie werd 
uiteindelijk tien jaar mijn be-
roep, zonder opleiding. Nadien 
rolde ik in de tattoowereld.”

Frey is trots op wat ze bereik-
te. Trots op Kortrijk ook. Toe-
vallig of niet de slogan van 
Team Burgemeester. “Ik ben 
een buitenbeentje en pas niet 
in het klassieke plaatje. Het 
was dus gedurfd om me te vra-

gen aan politiek te doen. Waar-
om Team Burgemeester? Iede-
re partij heeft goede ideeën, 
maar Team Burgemeester wil 
‘doen’ en dat zint me. Zo is er 
nog te veel armoede in de stad. 
Ik ging al in de gevangenis 
spreken over mijn leven. Als je 
in armoede leeft, wentel je dan 
niet in de problemen. Al staat 
het eerste het beste werk je niet
aan, het is een springplank. Ge-
loof in jezelf, leef op je gevoel, 
maar met gezond verstand. 
Zoek ook de juiste begeleiding. 
En sakker één dag, maar stop er
dan mee. Of ik iets kan beteke-
nen voor Kortrijk? Schepen 
van mijn stad zal ik niet wor-
den, maar er is genoeg werk in 
de marge.”

Tattoo-artieste Cindy Frey is buitenbeentje op lijst Team Burgemeester “Het was gedurfd me te vragen, ik pas niet in het klassieke plaatje” 
Het stond niet op haar 
bucket list om ooit aan po-
litiek te doen, toch staat 
Cindy Frey (43) uit Kort-
rijk op de lijst van Team 
Burgemeester. De Kort-
rijkse tattoo-artieste had 
het in haar jeugd niet ge-
makkelijk en wil vooral 
een stem geven aan de 
Kortrijkzanen. 
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Het SOK, het stedelijk ontwik-
kelingsbedrijf van Kortrijk, 
houdt op 3 oktober een verga-
dering. Donderdag agendeerde 
Cathy Matthieu (Groen) het 
buurtpark van V-tex op de raad 
van bestuur van het SOK. 
“Concreet zal ze vragen om met 
Matexi de onderhandelingen op
te starten om de woningen te 
schrappen en om samen met de 
buurt het park te ontwerpen”, 
zegt David Wemel (Groen). 
“Hopelijk zijn Philippe De Coe-
ne (SP.A) en Axel Ronse 
(N-VA) dan nog altijd onze 
bondgenoten. Verandering kan 
ook voor de verkiezingen.” 
Het huidige park V-tex is onge-
veer twee hectare groot. Daar 
kan een beperkt aantal wonin-
gen komen volgens SP.A. Open 
VLD zag er meer, maar is wel-
licht bereid bakzeil te halen. 
Ook CD&V 4.0 zal niet dwars-
liggen.  (vkk)HARELBEKEN-VA wil cameraschild
N-VA Harelbeke pakt naar aan-
leiding van de komende ge-
meenteraadsverkiezingen uit 
met enkele opvallende stand-
punten over veiligheid. De par-
tij wil inzetten op een veilige 
stad, met het behoud van de 
vaste standplaats van zieken-
wagen en brandweerpost en 
een cameraschild om de crimi-
naliteit aan te pakken. Ook de 
inzet op de Nederlandse taal 
binnen het onderwijs en extra 
assistentiewoningen zijn in het 
programma te lezen van de 
Vlaamse partij die met 29 kan-
didaten naar de verkiezingen 
trekt. Opvallend is het aantal 
jonge kandidaten, de gemiddel-
de leeftijd is 41 jaar, tien kandi-
daten in de top twintig zijn jon-
ger dan dertig. Opmerkelijke 
nieuwe naam op de lijst is 
Geert Wanzeele, verzekeraar 
en de zoon van de laatste bur-
gemeester van Hulste.  (kvo)Zo hou je politici op afstandKORTRIJK

Deze inwoners in de 
buurt van de wijk 
Blauwe Poort in 
Kortrijk hebben er 
iets op gevonden om 
de politiek ver van 
hun bed te houden. 
De politici houden 
naar aanleiding van 
de verkiezingen van 
14 oktober immers 
duizenden huis-
bezoeken ‘om te 
toetsen wat er bij de 
bevolking leeft’. 
Iedere partij hangt 
aan de deurbel. 
Geen politicus die 
het waagt om aan te 
bellen aan deze 
woning, waar een 
duidelijke 
waarschuwing te 
lezen is. “Ik kon er 
wel om lachen”, zegt 
Marc Lemaitre 
(SP.A).  (vkk)

VKKKV Kortrijk van Evolis naar Wembley?
Sportcentrum Wembley is vol-

gens David Wemel van Groen, 
een trouwe abonnee van KV 
Kortrijk, de ideale plaats voor 
een nieuwe voetbaltempel. “De 
presentatie van het nieuwe sta-
dion vorige week leidde de aan-
dacht af van de vraag of Evolis 
wel de beste locatie is. Een stadi-
on op Wembley geeft de moge-
lijkheid om de hele omgeving op 
te waarderen tot een groene long,
met ruimte voor profsport, maar 
ook voor sportieve recreatie.”

KV Kortrijk snakt naar een
nieuwe infrastructuur. “Maar 
ook andere sportclubs hebben er 
behoefte aan. Denk maar aan de 
turnclub en de atletiekclub die 
nu al op Wembley gehuisvest 

zijn. Door de krachten te bunde-
len, maken we de financiële in-
spanning lichter. Ook de KVK-
jeugdacademie zou kunnen mee-
verhuizen. Het nieuwe 
stadsgroen Wembley is boven-
dien gemakkelijk te ontsluiten 
met het openbaar vervoer. In te-
genstelling tot Evolis, waar het 
wachten is op extra investerin-
gen van De Lijn. Heel wat sup-
porters komen nu te voet of met 
de fiets naar het Guldensporen-
stadion. Een nieuw stadion in 
dezelfde omgeving kan een extra 
kans bieden om de broodnodige 
Noord-Zuid fietsas versneld te 
ontwikkelen. We kunnen het 
nieuwe stadion ook aansluiten 
op het warmtenet langs de Leie, 
waardoor de verwarming, de 
douches en de veldverwarming 
een pak milieuvriendelijker wor-
den.” 

Burgemeester Vincent Van
Quickenborne (Open VLD) is 
niet overtuigd. “Wembley is om 
diverse redenen geen ideale loca-
tie.” (vkk)

Als Groen moet onderhan-
delen na 14 oktober, legt 
het de verhuizing van KV 
Kortrijk naar Sportcen-
trum Wembley op tafel. De 
stad wil een nieuw stadion 
op Evolis.
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