DE STAD EN DE VTEX DIE WE KUNNEN WILLEN
Reactie op persconferentie bekendmaking nieuwe coalitie Kortrijk

Eergisteren luisterde het buurtactiecomité VTEX Tsjing Tsjang met almaar groeiende verwachtingen
naar de ambitieuze krachtlijnen die de Stadscoalitie uitstippelde voor de legislatuur 2018-2024.
Naar eigen zeggen zal de coalitie nu de stap zetten van 'Kortrijk Spreekt' naar 'Kortrijk Doet'. Laat dat
nu net zijn wat VTEX Tsjing Tsjang al lang vraagt: na de woorden, de daden.
Hieronder vind je een bloemlezing van enkele beloftevolle uitspraken.

PERSCONFERENTIE BEKENDMAKING NIEUWE COALITIE KORTRIJK (17/10/2018)

Over groen
Vincent Van Quickenborne: "Er is te weinig groen in de stad. (...) Maar laat ons eerlijk zijn: er is zo
veel beton in de stad en zo weinig ruimte voor echte mooie natuur. Ook daar kunnen we als stad veel
beter doen."
Philippe De Coene: "We snakken met zijn allen naar meer open ruimte, meer mogelijkheden voor
recreatie en biodiversiteit en natuur." En nog: "Alles wat we hebben, moeten we koesteren,
beschermen en ontwikkelen. Dat gaat over onze open ruimte die te schaars is, over onze beken en
beekvalleien die we moeten ontwikkelen, over onze groenzones die veel biodiverser kunnen dan
vandaag."

Over ruimte en wonen
Vincent Van Quickenborne: "We willen geen nieuwe open ruimte aansnijden. We willen een
verkavelingsstop organiseren. Zorgen dat we slim omgaan met onze ruimte. Wat de Vlaamse
Bouwmeester zegt, dat zijn principes die wij delen." En nog: "We moeten ook ruimte maken voor
stilteplekken, rustplekken in de stad. We hebben daar behoefte aan."

Over mobiliteit
Axel Ronse: "De kernen van de deelgemeenten en het stadscentrum moeten ook fietsvriendelijker,
met fietszones en nieuwe circulatieplannen."

Over diversiteit en samenleven
Vincent Van Quickenborne: "We moeten van onze diversiteit een troef maken, door het als een
positief gegeven in de stad te zien. (...) Het is belangrijk dat mensen met elkaar leven in plaats van
naast elkaar. (...) Dat moet een obsessie zijn. (...) Verbondenheid versterkt de stad."

Over participatie
Vincent Van Quickenborne: "We gaan van 'Kortrijk Spreekt' naar 'Kortrijk Doet': we moeten meer
mensen aanzetten om iets te betekenen voor de stad."
Philippe De Coene: "In alles wat we ondernemen, vragen we aan de Kortrijkzanen om hun talent,
werkkracht en creativiteit samen met ons in te zetten om verder te geraken. (...) o.m. door wijken te
organiseren met eigen budget en inspraak. (...) Die wijkgedachte vinden wij heel belangrijk."

Met verwachtingsvolle groeten!
VTEX Tsjing Tsjang
19 oktober 2018

