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KORTRIJK ONZE STAD

"Ik ben beschaamd om te zeggen dat ik

niks ken van eerste hulp. Ik heb al meer-

dere malen getwijfeld om een cursus te

volgen en telkens veeg ik het idee van

tafel omdat ik te weinig tijd heb. En dat

terwijl ik de cursus gewoon via mijn werk

zou kunnen volgen. Ergens heb ik het gevoel dat ik bepaalde dingen

gewoon weet omdat mijn vader ambulancier is en dat ik op die manier

dingen van hem heb meegekregen. Maar dat klopt niet helemaal. Zo

heb ik ooit iemand verkeerd advies gegeven bij een verstuiking omdat

ik ervan overtuigd was dat ik wist hoe het moest. EHBO als verplicht

vak op school zou volgens mij een heel goed idee zijn. Zo kun je

alvast niet meer zeggen dat je geen tijd hebt om EHBO te leren. Bij

een AED-toestel denk ik dat, eens je in de situatie komt dat je het

nodig hebt, er een duidelijke handleiding beschikbaar is op het toestel

die je begeleid in je handelingen. Dat lijkt me nogal evident. De vraag

is dan natuurlijk of er wel tijd genoeg is en je je voldoende kunt focus-

sen op zo'n instructies bij een noodsituatie.” (JA)

Foto JVGK

HEIDI GARREIN

Medewerker Vives Kortrijk Business
School

“Eerste hulp zou verplicht 
schoolvak moeten zijn”

DOOR AXEL VANDENHEEDE

Het verkeer in de Oudenaardse-
steenweg in Kortrijk verloopt op
weekdagen sowieso minder vlot
tijdens de ochtendspits. Woens-
dag was dat nog een stukje erger
door een kleurrijk initiatief aan de
vrije basisschool Sint-Theresia.
Leerkrachten en sympathiserende

ouders en grootouders hielden er
een stiptheidsactie op het zebra-
pad: telkens een leerling de straat
wou oversteken richting schoolin-
gang, vormden ze een dubbele
haag en hielden ostentatief het
verkeer tegen. Daarbij hielden ze
allemaal een bordje op waarop
een snelheidsbeperking van 30 ki-
lometer per uur werd aangegeven.

“Akkoord, het is hier zone 30,
maar ten eerste staat dat vanuit de
richting Zwevegem – aan het
kruispunt met de Minister De
Taeyelaan – slecht aangeduid en
ten tweede rijden hier heel veel
automobilisten een pak sneller”,
reageert directeur Piet Demeuris-
se. “Eens voorbij de lichten trek-
ken ze op, sommigen rijden hier
60, 70 kilometer per uur. Een ac-
tie als deze is daarom echt nood-
zakelijk. Als directeur sta ik er ook
100 procent achter.”

JUF AANGEREDEN

Zelf zag de directeur al tal van
onveilige situaties vlak voor de in-
gang van zijn school. “Elke maan-
dag sta ik hier op de uitkijk en er
gaat geen week voorbij zonder dat
ik mijn hart vasthoud. Niet alleen
als het om leerlingen gaat trou-
wens: iedereen waagt vaak zijn le-
ven om over te steken. Vanmor-
gen (woensdag, red.) werd de juf
van de eerste kleuterklas nog aan-
gereden.”
“Gemachtigde opzichters hebben
we jammer genoeg niet meer. Het
ging om geëngageerde mensen,
maar zij hebben er de brui aan
gegeven omdat de situatie enorm

gevaarlijk is. Nu is het zoeken
naar nieuwe mensen. Stad Kort-
rijk helpt mee zoeken, maar tot
nu toe zonder resultaat.”
De initiatiefnemers van het pro-
test zijn Kahina Aksil, mama van
enkele kinderen die school lopen
aan Sint-Theresia, en Carine Van-
neste, voorzitter van het ouderco-
mité. “Sinds september ondervin-
den wij dat het hier een stuk ge-
vaarlijker is geworden”, vertellen
ze. “Er moet dringend iets gebeu-
ren. Eind oktober zijn we in over-
leg gegaan met burgemeester
Vincent Van Quickenborne en
schepen van Mobiliteit Axel
Weydts. We hebben toen een aan-
tal voorstellen gelanceerd om de
schoolomgeving drastisch veiliger
te maken.”

ERGERNIS

De ouders vroegen onder meer
extra verlichting en vluchtheuvels
aan het brede zebrapad. “Maar we
kregen meteen te horen dat dit
niet mogelijk was. De burgemees-

“Gemachtigde opzichters
zijn gestopt uit schrik”
LEERKRACHTEN EN OUDERS VOEREN ACTIE AAN BASISSCHOOL

SINT-THERESIA VOOR VEILIGERE SCHOOLOMGEVING

KORTRIJK Leerlingen van basisschool Sint-Theresia konden woensdagmorgen
zonder probleem of gevaar de Oudenaardsesteenweg oversteken: leerkrachten en
ouders voerden immers een opvallende verkeersactie. “Zo kan het niet langer.
Wanneer grijpt het stadsbestuur in?” was er te horen. Schepen Axel Weydts tem-
pert: “Enkele jaren geleden werd de schoolomgeving als veilig aangelegd. We zoe-
ken ook mee naar gemachtigde opzichters en de politie voert regelmatig controles
uit.”

Dirk Deleu: “Ik heb me al enorm geërgerd aan de situatie.” (Foto JVGK)

KORTRIJK De bewoners van de

Kortrijkse Sint-Janswijk zijn be-

zorgd: ze willen betrokken wor-

den bij de plannen van de stad

Kortrijk om van de V-Texsite een

woonzone te maken. Zo zou er

sprake zijn dat de speeltuin, het

oude Middengebouw en het

grootste stuk van de weide ver-

dwijnen. "Ondanks eerdere belof-

tes zijn wij als buurtbewoners

helemaal niet gehoord", zegt

Stefaan Delobelle, vertegenwoor-

diger van actiecomité V-Tex

Tjsing Tsjang. De buurtbewoners

maakten tijdens hun jaarlijkse

nieuwjaarsdrink hun verzuchtin-

gen en grieven kenbaar via een

Droomboom. "Er zijn nu plannen

in opmaak voor 45 betaalbare

woningen met tuin voor jonge

gezinnen”, reageert schepen

Wout Maddens. “Met een goeie

architectuur en een park met

ruimte voor spel en andere activi-

teiten. Het middengebouw op het

terrein blijft behouden en zou

opgeknapt worden. Die plannen

zijn dus nog niet af. De deadline

daarvoor is 8 februari. Er is al een

vergadering met een delegatie

van de buurt voorzien.” (PVH)

Bewoners willen
inspraak over
toekomst V-Tex

KORTRIJK Bij overlastcontroles in

vijf Kortrijkse cafés werden 252

personen gecontroleerd door de

politiezone Vlas. 49 mensen

werden aangeduid door de

drugshond, tegen 17 van hen

werd een pv opgesteld wegens

bezit van marihuana. Alle aange-

troffen drugs werden in beslag

genomen. Daarnaast werden ook

pv’s opgesteld tegen mensen die

binnen rookten, tegen een café-

baas die dat toestond en tegen

een persoon wegens openbare

dronkenschap. Ook een steekwa-

pen werd in beslag genomen

“Dergelijk preventieve en ontra-

dende overlastcontroles zullen in

de nabije toekomst zeker op-

nieuw gebeuren”, klinkt het bij

Vlas. “Kortrijk heeft een bloeiend

nachtleven. Het stadsbestuur en

de politie willen dat de jeugd

veilig en verantwoord kan uit-

gaan, in een uitbundige sfeer

maar zonder veel overlast of

criminaliteit.” (AXV)

17 pv's voor
marihuanabezit 

KORTRIJK Op 1 januari vorig jaar

bundelden De Kreun en Festival

van Vlaanderen Kortrijk hun

krachten: het Wilde Westen was

geboren. Het eerste jaar van de

concertwerking was met 30.000

bezoekers meteen een topjaar.

Absolute krakers waren het con-

cert van alt-J, de tiende editie

van Sonic City in Départ en Bos!,

een nieuw festival met onver-

sterkte concerten in natuurdo-

mein Bergelen in Gullegem. In

2018 keert Klinkende Stad terug

als geluidskunstfestival. (JA)

Topjaar voor het
Wilde Westen

EEN NIEUWE VRAAG VOOR ONS PANEL

Kan jij eerste hulp
toedienen?
De cursus Eerste Hulp - Help gaat binnenkort van
start bij het Rode Kruis. Weten jullie raad bij een ver-
stuiking, een brandwonde of hartfalen? Moet EHBO
een verplicht vak zijn? Kortrijk heeft een ‘hartveilig
label’. Kunnen jullie werken met de AED-toestellen
(defibrillator) die in de stadsgebouwen aanwezig zijn?

Kahina Aksil. (Foto JVGK)




