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De wintermaanden zijn hét moment om je slaapkamer comfortabel en gezellig te maken. Wat je ook zoekt, Auping heeft 
altijd een warm winterdekbed, comfortabel kussen, stijlvol dekbedovertrek of compleet bed of boxspring dat perfect bij 
jouw slaapkamer past. Profiteer nu van 15% voordeel op het hele assortiment en slaap nog lekkerder deze winter! 

Actie geldig van 22/12 tem 4/2/2018. Kijk op www.auping.be/wintersale voor een winkel in de buurt en de actievoorwaarden.

WinterSale
maak je slaapkamer
winterklaar 15%

voordeel

AUPING PLAZA dé Auping winkel

AUPING PLAZA KORTRIJK
KORTRIJK, Meensesteenweg 123  
www.aupingplaza-kortrijk.be

AUPING VISION dé shop-in-shop

CASTEELKEN
RUMBEKE-ROESELARE, 
Sint-Petrus & Paulusstraat 2 
www.casteelken.be

AUPING VERKOOPPUNT
PRIELS
DEERLIJK, Ommeganstraat 25
www.priels.be 
GAVERZICHT
DEERLIJK, Stationsstraat 233
www.gaverzicht.be
SLAAPPLAZA
INGELMUNSTER, Kortrijkstraat 132

WERVIK

Autodief aangehouden
S.R. (33) uit Wervik werd op 19 
december vorig jaar gearresteerd 
voor diefstallen die hij zou ge-
pleegd hebben in de nacht van 16 
op 17 december in Wervik. Hij 
probeerde onder meer een Peu-
geot te stelen uit een afgesloten 
garagebox aan de Menensesteen-
weg. De man is op 20 december 
voor de onderzoeksrechter geleid 
en aangehouden. Ondertussen 
zijn bijkomende diefstallen toe-
gevoegd aan het dossier. Het gaat 
onder meer om de diefstal van 
werkmateriaal, een nummer-
plaat en diefstallen in kerken.  
Hij blijft aangehouden.  (ptb)

MENEN

Nog eens 10 dagen wer-
ken in Moeskroenstraat
De ene aanpassingswerken aan 
de bushalte in de Moeskroen-
straat zijn nog maar net achter 
de rug, of de stad Menen kon-
digt meteen al nieuwe aan. De-
zelfde werken, maar dan iets 
verderop ter hoogte van het 
huisnummer 814 in Rekkem. 
Ook hier wordt één rijstrook 
gedeeltelijk afgesloten. Het ver-
keer verloopt er gealterneerd 
door middel van verkeerslich-
ten. De werken starten op 
maandag 22 januari en zullen 
vijf tot tien werkdagen duren. 
Tijdens de spitsuren kan het 
wel aanschuiven worden, zoals 
bleek bij de vorige werken.  (djr)

“Wij hebben niet de preten-
tie te beweren dat wij het pro-
ject zullen ontwikkelen. Maar
onze boodschap is duidelijk.
We willen meehelpen.” Aan
het woord is Floor Vandewal-
le van het comité Sint-Jan.
Een actiecomité met tiental-
len bezorgde bewoners van de
VTEX-site, die meer inspraak
willen in de toekomst van
hun buurt. “In 2013 zijn we
met de buurt bevraagd. Het
ontwerp is nooit uitgevoerd.
Nu horen we dat er een nieuw
ontwerp is, maar daar ston-
den we helemaal buiten”, zegt
Vandewalle. “Zo wordt een
groene weide geminimali-
seerd en dat zint ons niet. On-
ze actie is door velen in de

buurt gedragen.” 
“TEXtival, Karamblas, graf-

fiti-jam, een fietsenmarkt,
een BMX-parcours, buurt- en
kinderfeesten en straks de
Buurderij. De voorbije jaren
was de VTEX-site de plek bij
uitstek voor tal van fel ge-
smaakte activiteiten”, zegt
Vandewalle. “Activiteiten die
ook de integratie en de socia-
le cohesie van de multicultu-
rele Sint-Jansbuurt bevor-
derden. De VTEX-site is bo-
vendien één van de laatste
vrije experimenteerzones in
de stad, een dagelijkse ont-
moetings- en speelplek voor

kinde-
ren en
jonge-
ren én
een groe-
ne long
voor de
dichtbebouwde 
wijk. Het Kortrijkse
stadsbestuur heeft nu vooral
aandacht voor bakstenen ten
koste van de schaarse natuur
en de openbare ruimte. Zo
zouden de speeltuin, het oude
middengebouw en het groot-
ste stuk van de weide ver-
dwijnen. Het zit het actieco-
mité VTEX vooral hoog dat

het stadsbestuur ons niet mee
laat meebeslissen terwijl het
lokale beleid wel de mond vol
heeft van burgerparticipatie
en een eigentijdse visie op
stadsontwikkeling.”

Het Kortrijkse stadsbestuur
heeft inderdaad plannen om
de VTEX-site in de wijk Sint-
Jan in te vullen als woonzone.
Alleen worden de buurtbewo-
ners daarin, ondanks eerdere
beloftes, niet meer gehoord. 

Nieuwjaarsdrink

Vrijdag maakten ze
hun grieven op een
originele manier dui-
delijk tijdens een
nieuwjaarsdrink,

door middel van een
droomboom waarin

hun wensen voor de
buurt een plekje kregen.
Kortrijks schepen van ruim-

telijke ordening, Wout Mad-
dens (Open VLD), sust. “Er is
nog helemaal niets beslist.
Wel is gevraagd aan architect
Lens en een lokaal architec-
tenbureau om een voorstel uit
te werken tegen 8 februari.
Dan wil ik gerust met de
buurt overleggen.”

Bewoners hekelen met droomboom gebrek aan inspraak bij realisatie VTEX-buurt 

Mening van de inwoners? Die kan de boom in
De buurtbewoners van 
Sint-Jan vinden dat de 
stad Kortrijk hun in-
spraak bij de realisatie 
van de VTEX-site verge-
ten is. Daarom maakten 
ze een droomboom, waar-
in de bewoners wensen 
hangen met voorstellen 
voor de plannen.

KORTRIJK 

Buurtbewoners hingen hun wensen 
voor de VTEX-site op in de droomboom.

KRIS VANHEE
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