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Burgemeester
Vincent Van Quickenborne, 45 jaar
• Veiligheid
• Brandweer
• Politie
• Preventie
• Digitale transformatie
• Diversiteit en inburgering
• GAS
• Strategische planning
• Coördinatie stedenbeleid
• Externe relaties en samenwerking
• Eurometropool
• Intercommunales en samenwerking met derden
• Bestuurszaken
• Communicatie
• Recht
• Protocol

Schepen van Bouwen, Wonen en 
Stadsvernieuwingsprojecten en 1e schepen
Wout Maddens, 58 jaar
• Wonen
• Bouwen
• Huisvesting
• Sociale huisvesting
• Stadsvernieuwingsprojecten
• Stedenbouw
• Ruimtelijke Ordening
• Grondbeleid

Schepen van Economie, Energie en Sport
Arne Vandendriessche, 35 jaar
• Ondernemen
• Economie
• Middenstand
• Markten
• Braderieën en foren
• Landbouw
• Toerisme
• Sport
• Facility
• Energie
• Beleef Kortrijk

Schepen van Dienstverlening, 
Deelgemeenten, Nette Stad en Kortrijk Spreekt
Ruth Vandenberghe, 45 jaar
• Bevolking
• Burgerzaken
• Onthaal en Stadhuis
• 1777
• Administratieve Vereenvoudiging
• Deelgemeenten
• Nette stad
• Groenonderhoud
• Afvalbeleid
• Onderhoud begraafplaatsen
• Kortrijk Spreekt 
• Ontmoetingscentra
• Gebiedswerking
• Coördinatie wijkteams
• Vrijwilligers

Schepen van Sociale Zaken, 
Armoedebestrijding en Onroerend Erfgoed
Philippe De Coene, 58 jaar
• Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
• Sociale zaken
• Zorg
• Armoedebestrijding
• Consumenten
• Welzijn
• Kinderopvang
• Senioren
• @llemaal digitaal
• Sociale economie
• Gelijke kansen
• Flankerend onderwijsbeleid
• Werk en Activering
• Onroerend erfgoed



Schepen van Milieu, Klimaat, Biodiversiteit, 
Kinderen en Jongeren
Bert Herrewyn, 39 jaar
• Biodiversiteit en natuur
• Leefmilieu
• Milieuvergunningen
• Klimaat
• Gezonde lucht
• Kinderen en jongeren
• Mondiaal beleid
• Groenbeleid
• Dierenwelzijn

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
Axel Weydts, 36 jaar
• Mobiliteit
• Openbare werken
• Kortrijk Fietst
• Kortrijk Stapt

Schepen van Cultuur
Axel Ronse, 37 jaar
• Cultuur
• Musea
• Bibliotheken
• Archief
• Buda vzw
• Roerend Erfgoed

Schepen van Modern en Nieuw Bestuur,
Onderwijs en Evenementen
Kelly Detavernier, 39 jaar
• Financiën
• Budget
• Personeel
• Interne organisatie
• Kerkfabrieken
• Jumelages
• Onderwijs
• Evenementen

Algemeen Directeur
Nathalie Desmet, 43 jaar

Voorzitter van de Gemeenteraad
Tiene Castelein, 39 jaar

AXEL RONSE (37 jaar) groeide op in Jabbeke en Brugge en woont 
al enige tijd in hartje Kortrijk. 
Hij is één van de actiefste Vlaams Parlementsleden. Axel is vooral 
bekend als N-VA ‘kopman’ voor het thema ‘werk’ in het Vlaams 
Parlement en N-VA specialist ruimtelijke ordening. Hij zorgde er 
met het decreet ‘hinderpremie’ voor dat handelaars niet meer 
moeten sluiten om vergoed te worden tijdens wegenwerken.

Hij vereenvoudigde de beroepsprocedures voor 
bouwvergunningen drastisch en zette de nood aan extra 
bedrijfsruimte voor West-Vlaanderen op de kaart in het Parlement. 
Met succes want op zijn vraag besliste de Vlaamse Regering  
om een 130ha extra bedrijfsruimte aan West-Vlaanderen toe 
te kennen. Voordien was Axel UNIZO directeur, eerst in de 
regio Zuid West-Vlaanderen (Kortrijk) en nadien als nationaal 
verantwoordelijke voor de reorganisatie van UNIZO. Als UNIZO 
directeur werkte hij regelmatig samen met Buda VZW en bouwde 
hij via diverse projecten bruggen tussen het bedrijfsleven en de 
cultuursector.
Hij is ook fervent reggae liefhebber en gefascineerd door 
het expressionisme (zijn grootvader heeft Permeke gekend 
en schilderde zelf). Zijn moeder is gids en richtte ‘kunst voor 
kinderen’ op. Zelf gidste hij in zijn studententijd Amerikaanse 
toeristen in diverse Vlaamse steden en werkte hij voor het ijs -en 
zandsculptuurfestival.

In zijn vrije tijd loopt Ronse marathons en is hij gepassioneerd 
kitesurfer. Hij haalde in 2016 een MBA aan de Vlerick Business 
School en studeerde in 2005 af als licentiaat filosofie aan de 
UGENT.

RUTH VANDENBERGHE (45 jaar) is geboren in Kortrijk.  
Ze is gehuwd met Maarten Vanwalle en heeft twee zonen:  
Bob (18 jaar) en Vic (16 jaar).

Ze liep school aan het Lyceum Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen 
Kortrijk (Latijn - moderne talen) en studeerde af als licentiaat 
Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Gent.

Haar professionele carière heeft ze opgebouwd bij het kabinet 
Justitie, het SOK en de stad Kortrijk waar ze momenteel 
programmaregisseur Kortrijk Spreekt is.

Interesse – passie - vrije tijd: Familie en vrienden, Citytrippen, 
Kortrijk, Oud-scouts, Sigaren en Yoga

Lijfspreuk = bloedgroep B - Positive


