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Duizend vragen, één adres 1777

25.000 attesten en uittreksels kan je vanaf vandaag 
gewoon thuis opvragen. Vraag je digitale documenten 
aan via het Thuisloket. 

In deze editie:

Maandag:  9-12.30 uur
 16-19 uur 
Dinsdag:  9-12.30 uur 
Woensdag:  9-16 uur 
Donderdag:  9-12.30 uur

Vrijdag:  9-12.30 uur
Zaterdag:  9-12.30 uur 
Het stadhuis is gesloten op paaszaterdag 20 en paas-
maandag 22 april. Ook op 1 mei blijven de loketten 
gesloten. Betalingen gebeuren met bancontact. 

OPENINGSTIJDEN ONTHAAL 1777 (LEIESTRAAT 21) 

MEER INFO: Leiestraat 21, 8500 Kortrijk • 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be • @8500kortrijk • www.facebook.com/stadkortrijk
Verantwoordelijke uitgever: Vincent Van Quickenborne, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk / foto cover: Belga

Maak een afspraakDit kan via www.kortrijk.be  
of bel gratis 1777. 

4-5 > Kortrijk Springt

De lente hangt in de lucht. Reden te 
meer om naar buiten te trekken. Wij 
schotelen jou alvast enkele leuke activi-
teiten voor. 

8-9 > Beste Stad van Vlaanderen

Meer dan 7.200 mensen namen deel aan 
‘De Grote Bevraging’. Het stadsbestuur ging 
met de info aan de slag om een bestuurs-
plan op te maken voor de komende 6 jaar.

10-11 > Bel 1701

Inwoners kunnen vanaf nu 24 uur  
op 24 uur en 7 dagen op 7 terecht bij 
het nieuwe, gratis meldpunt van de 
politiezone Vlas.

14 > Vuilnisbakkenplan

De stad maakte een vuilnisbakkenplan 
op. Dit resulteerde in het verwijderen 
van 65 huisvuilbakken die verkeerd 
gebruikt of nauwelijks benut werden. 

15 > Recreatiebad open

Het sportbad in het nieuwe zwembad 
kon amper 1 week na de brand al ope-
nen. Met de start van de paasvakantie 
kan ook het recreatiebad open.

20-21 > Ombudsman
Het meldpunt 1777 levert prima werk, 
stelt de Vlaamse ombudsman in zijn 
eerste Kortrijkse jaarverslag.

Dit is jouw Kortrijk!
In deze rubriek gaan we elke maand op zoek naar een 
foto met een verhaal. Deze maand botsten we op een leuk 
plaatje van Zoë Van De Velde. Zelf zo’n foto met verhaal? 
Laat het ons weten via stadsmagazine@kortrijk.be. 

Op 17 maart nam ik mijn oudste dochter Renée (3 jaar) 
mee naar de boekenmarkt in de Budafabriek. Beroepshalve 
speurde ik naar architectuurboeken, zij mocht enkele voor-
leesboekjes kiezen. Samen lezen met mijn kindjes geeft mij 
een enorm ontspannen gevoel. Het is een intiem en gezel-
lig familiemoment wanneer we in prentenboekjes kijken 
en Renée in een wereld vol fantasie belandt waarin ze 
de gekste verhalen 
verzint. Ik ben er-
van overtuigd dat 
boeken lezen de 
verbeeldingskracht 
stimuleert en moe-
dig dit zoveel mo-
gelijk aan. Op insta-
gram combineer ik 
foto's van architec-
tuur met mijn fami-
lieleven. Toen mijn 
dochter op de boe-
kenmarkt haar boekje 
las op de ruwe beton-
nen trap vond ik dit 
een perfect moment 
om vast te leggen in 
mijn online dagboek.

MAAK VOORAF 
JE AFSPRAAK 

Ingrijpende werken brachten 
ons nog dichter bij elkaar

Midden 2018 kwam daar echter veran-
dering in. Het straatcomité van de Vogel-
zanglaan kon alle bewoners warm maken 
om het stadsbestuur te wijzen op de pe-
nibele toestand van de straat. Hun brief, 
ondertekend door àlle buren, had wel de-
gelijk effect en resulteerde na enige tijd in 
een bewonersvergadering met het stads-
bestuur én de aannemer voor de presen-
tatie van de geplande werken. Zowel de 
riolering als het wegdek zouden aangepakt 
worden maar daarvoor was het afsluiten 
van de straat noodzakelijk gedurende een 
termijn van maar liefst 6 maanden (septem-
ber 2018 – februari 2019).

‘Afwachten’ en ‘toezien’ zijn duidelijk termen 
die ontbreken in de woordenschat van de 

Vogelzangbewoners. Zowel de jonge gezin-
nen - waarvan enkele in volle verbouwings-
fase - als de senioren snapten de serieuze 
impact van deze werken. Het straatcomité 
zocht alle gezinnen op, bracht problemen in 
kaart en bedacht oplossingen. 

De lancering van een whatsapp-groep 
bleek ideaal om elkaar op de hoogte te 
houden, afspraken te maken en een twee-
wekelijkse briefing over de werken te com-
municeren. Wie het huisvuil voor 20 uur ’s 
avonds klaarzette, kon rekenen op enkele 
sterke buurmannen om de zakken tot op 
het einde van de straat te dragen. Buren 
sprongen in de bres voor mekaar om te 
sjouwen met boodschappen. Kommer en 
kwel werden tijdig doorgespoeld met een 

glaasje en warme burenbabbel. Het jaarlijk-
se winterstraatfeest kreeg een ‘werkmans-
tintje’. Een buurtbewoner trakteerde de ar-
beiders ettelijke keren op een kom warme 
soep en rond Kerst vond een straatreceptie 
plaats voor alle bouwvakkers. 
Het stadsbestuur en de betrokken stads-
diensten leerden de Vogelzanglaanbewo-
ners kennen als ‘mondig maar heel begrip-
vol’, een pluim waard.

Nu de wegenwerken afgerond zijn en het 
voorziene groen een plekje kreeg, volgt 
een feestelijke opening van de straat. Een 
mooie afsluiter van een geslaagd project 
waarin participatie, creativiteit en begrip 
heel veel betekenis kregen.

Een straat waar je als autobestuurder best een goeie vering had, waar je 
als fietser slalomde om diepe putten en plassen te ontwijken en waar 

je als voetganger voorbijrijdende wagens ontweek om een droog pak te 
houden. Dat... wàs de Vogelzanglaan.
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PAASFOOR
Van 18 april tot 5 mei palmt de Paasfoor 
de Kortrijkse binnenstad in. Dit betekent 
amusement voor jong en oud met als spec-
taculaire opener het vuurwerk op Witte 
Donderdag 18 april om 22.30 uur aan de 
verlaagde Leieboorden. De Paasfoor is één 
van de hoogtepunten in het jaar voor de 
allerjongsten. Maar ook de (oudere) waag-
halzen komen aan hun trekken.  De meer 
dan 130 attracties vind je terug op onder 
meer de Handelskaai, Kasteel-en Dolfijn-
kaai, Grote Markt, Schouwburgplein, Casi-
noplein, en het Conservatoriumplein. Dit 
jaar zijn er twee verminderde prijs-dagen, 
op 1 en 5 mei.

MET DE FIETS 
Wie naar de Paasfoor trekt met de fiets, kan 
zijn tweewieler kwijt in P Budabrug, P+B 
Wembley, K in Kortrijk (fietslift Sint-Jans-
straat), in de Reepkaai en de Doorniksestraat. 

 R Een volledig overzicht vind je op www.parko.be 
 
PARKEREN VOOR BEWONERS 
Woon je in het stadscentrum? Dan heb je 
volgende mogelijkheden:
• Koop een bewonersabonnement voor 

P Veemarkt, P Schouwburg, P Haven, P 
Budabrug, P Houtmarkt, P Broeltorens, P 
Kortrijk Weide en P K in Kortrijk voor de 
Paasfoorperiode (5 april t.e.m. 5 mei). Ge-
niet van de voorbehouden parkeerplaat-
sen voor bewoners. 

•  Maak gebruik van het parkeren in een 
aangrenzende bewonerszone als je al 
beschikt over een bewonersvergunning 
straatparkeren.

 
PARKEREN VOOR BEZOEKERS 
Parkeren kan best in P Schouwburg, P Vee-
markt, P Broeltorens, P Budabrug, P Haven, 
P Houtmarkt, P K in Kortrijk of P Kortrijk 
Weide. Parkeren kan ook op P+R Xpo. Een 
bus van De Lijn brengt jou elk half uur gra-
tis naar de Paasfoor. Dit geldt ook voor P+B 
Wembley. De bushalte is vlakbij en er is een 
automaat waar je als gebruiker van de par-
king een gratis ticket kan nemen. Personen 
met een beperking parkeren gratis op elke 
reglementaire parkeerplaats. Leg steeds 
je parkeerkaart duidelijk zichtbaar aan de 
voorruit van de wagen. Het symbool van de 
persoon in een rolstoel en de vervaldatum 
van de kaart moeten zichtbaar zijn. Een 
overzicht van de permanente parkeerplaat-
sen voor personen met een beperking vind 
je op www.parko.be.  

Ook dit jaar zal men streng toezien op het 
reglementair parkeren en correct gebruik 
van parkeerkaarten. Wie in de fout gaat, 
riskeert een GAS-boete. In bepaalde geval-
len kan men je wagen wegtakelen. Hou hier 
ook rekening mee tijdens de opbouw (van-
af maandag 15 april) en afbraak (maandag 
6 mei) van de Paasfoor!  

OPENINGSTIJDEN 
• Maandag: 16 tot 22 uur
• Dinsdag: 16 tot 22 uur
• Woensdag: 14 tot 22 uur
• Donderdag 16 tot 22 uur
• Vrijdag: 15 tot 24 uur 
• Zaterdag: 14 tot 1 uur 
• Zondag: 14 tot 24 uur 

Uitzonderingen 
• Witte Donderdag 18 april: 15 tot 1 uur 
• Goede Vrijdag 19 april: 16.30 tot 24 uur 
• Pasen zondag 21 april: 14 tot 1 uur 
• Paasmaandag 22 april: 14 tot 24 uur
• Eetkramen openen vanaf 11.30 uur en blijven 

1 uur langer open dan de andere foorkramen. 

MAANDAGMARKT 
Door de Paasfoor vindt de wekelijkse maan-
dagmarkt op 22 april, 29 april en 6 mei plaats 
op de Veemarkt en in de Groeningelaan. 

BUITENSPEELDAG
Ravotten tot je erbij neervalt, dat is het doel 
van de Buitenspeeldag op 24 april. Op ver-
schillende locaties kunnen kinderen vanaf 
3 jaar rollebollen. Zo biedt de Warande een 
klim-en klauterparcours voor kleuters en 
vindt een skatecontest op streetpark Luxa-
plast plaats. Er zijn verschillende speelstra-
ten en in het Van Raemdonckpark tonen 
Wildebras, Ajko en LZSB op zaterdag 27 april 
hoe je een kamp bouwt of voetbalt in een 
pannakooi. Ook in het weekend zijn er nog 
een aantal activiteiten. Zo organiseren de 
chirogroepen en scouts van Heule op zon-
dag 28 april een Heulse buitenspeeldag.

 R www.buitenspeeldag.be/Kortrijk

JE WILDSTE 
WESTEN ACTIEDAG
Op zondag 14 april gaan alle remmen los in 
de buurt van het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Op 
6 locaties wacht een avontuurlijk aanbod: 
klimmen, hoogtouwenparcours, boogschie-
ten, lasershooting, speleo en veel meer. Je 

kan inpikken op 20 activiteiten. Een dag-
ticket kost € 5. Je beleeft onder meer actie 
in PRNC De Gavers, Blueberry Hill, Avanco, 
Oenanthe Transfo, Paintball Valley en het 
gloednieuwe ‘Speel.’ in Zwevegem. Geef nog 
wat meer pit aan je actiedag en boek er een 
Vespa bij. Je Wildste Westen is een project 
van Provincie West-Vlaanderen en Toerisme 
Leiestreek, samen met de steden en ge-
meenten rond het Kanaal Bossuit-Kortrijk 
en de toeristisch-recreatieve sector. 

 R www.jewildstewesten.be

BUBBLEBALL
Zondag 28 april is D-day voor alle bubble-
ball-liefhebbers. De voetbalterreinen van 
Don Bosco vormen dan de arena van het 
vierde BK Bubbleball. Kom genieten van de 
sfeer of supporter voor je favoriete team. 
Voor de allerjongsten zijn er minibubble-
ballen om eens te proeven van deze unieke 
sport.  De bubbleball trophy is op zater-
dag de opwarmer voor het BK én de ideale 
teambuildingactiviteit. 

 R Alle info en inschrijvingen via  
www.bkbubbleball.be

KORTRIJKSE GIRLSCUP
Reeds voor de derde maal organiseert dames-
voetbal Kortrijk i.s.m. KVK jeugdacademie een 
meisjesvoetbaltornooi op 1 mei. Jongedames 
van 8 t.e.m. 16 jaar beleven een superleuke 
sportieve dag op de KVK jeugdacademie. Drie 
leeftijdscategorieën, DU11, DU13 en DU16, 
bestaande uit 50 ploegen uit heel België teke-
nen present voor het tornooi. 

 R www.dvkortrijk.be

ETALAGEWEDSTRIJD
Een jarenlange traditie keert terug met de 
etalagewedstrijd in de Kortrijkse binnen-
stad. Geniet van de creativiteit van de han-
delaars en kies je favoriete etalage. Ook de 
horecazaken nemen deel met een speciaal 
menu, koffie of taart.  De etalagewedstrijd  
begint op Witte Donderdag 18 april en ein-
digt op donderdag 25 april.  Witte Donder-
dag is een echte shopping night, want alle 
winkels blijven open tot 20 uur. Het thema 
van de etalagewedstijd is Pasen.

 R www.shopinkortrijk.be

De natuur ontwaakt uit haar winterslaap. Terrasjes lopen voor 
het eerst vol. Sporters leven zich niet alleen uit in de fitnesszalen, 
maar ook in de natuur. Kortrijk pakt uit met een reeks activiteiten 

waarbij je uit de bol kan gaan. 

Kortrijk Spring(t)
De lente verovert onze stad met
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Kortrijk organiseerde twee jaar geleden de 
grootste editie en wil dat dit jaar opnieuw 
doen. Uitvalsbasis is de omgeving van 
Kortrijk Weide. Op verschillende plaatsen 
kan je er Kortrijkse muziek meepikken: van 
rock tot jazz, elektronisch tot klassiek, in 
groep of solo, van beginnende bands tot 
geroutineerde anciens. Je vindt het alle-
maal in Urban Sports, Hangar K, Vuurplek, 

The Level, Textuur, studentencafé ’t Bun-
kertje,…  Als bezoeker stel je zelf je muzi-
kale parcours samen. 

 R Het volledige programma ontdek je op www.
lokalehelden.be of volg ‘Lokale Helden Kortrijk’ 
op facebook. De toegang is gratis.

 R muziekcentrum@kortrijk.be | 056 27 79 00

TEXtival kleurt
Sint-Jan oranjerood

Erfgoeddag in de ban van touw 

Op Sint-Jan kent de zomer zoals elk jaar een zalig zwoel 
begin met TEXtival. Voor deze zevende editie gaat dit 

vertrouwd gratis gezinsfestival de oosterse toer op, met 
verdwaalde draken en rode lampionnetjes, maar vooral 
met muzikaal, theatraal, speels en gezellig vuurwerk.

Op zondag 28 april kan je samen met de rij-
zende zon de dag al vroeg beginnen op de 
grote rommelmarkt in de straten rond de 
VETEX. TEXtival zelf gaat van start om 10.30 
uur.  Doorheen de dag tot de nacht al lang 
is gevallen, kan je genieten van (inter)nati-
onale muziekbands in de circustent, weg-
dromen op de kunstexpo van ARTopia in 
het oude fabrieksgebouw, de kinderen zien 
ravotten in het speeldorp of gewoon gezel-
lig luieren met een drankje en een hap op 
Terras TEXtival. Een festival ten voordele 
van Buurtschool V-Tex, Buurtwerk Kortrijk 
en V-Tex Sjotters (Belgian Homeless Cup) 

> Op het podium: Priors (CAN), The Bac-
kyard Band (D), Pedigree, DJ WuDub!? 
en Babylonbuster, Two Russian Cowboys, 
Rijmtekkie Spansman, Whorses, Azmari 
en Muffins.

> ARTopia: Klaus Verscheure, Maaike Leyn, 
Hans Defer, Olivier Deprez (FR), Nele Van 
Canneyt, Maarten Caessens, Koen Dane-
man, Brantt, Nathalie Vanheule

> Speeldorp: theater, boomklimmen, dans, 
kinderdisco, graffiti, initiatie vechtsport 
en nog veel meer!

 R www.textival.be

Op vrijdag 26 april organiseert Poppunt samen met 
verschillende organisaties voor de derde keer Lokale 

Helden. Met het project wil de organisatie een lans breken 
voor lokaal muzikaal talent en de beginnende artiesten 

voor één dag in de spotlights zetten. 

Oost west,
thuis best !

1 mei 
festival palmt 

Begijnhofpark in 
Het gratis 1 mei festival, heeft 
opnieuw een ijzersterke line 
up voor je klaar. 

Het programma gaat om 14 uur 
van start met  Boom’n van de 
Weireld, wereldmuziek uit de 
Westhoek. Mooneye, winnaar 
van de nieuwe Lichting op Stu-
dio Brussel, warmt het plein op 
met tijdloze songs vanaf 15.30 
uur, gevolgd door stevige nine-
ties gitaarmuziek van Peuk (16.45 
uur). De legendarische Kortrijkse 
punkband Definitivos viert zijn 
40ste jubileumjaar met een set 
om 18 uur.  Klepper Roland van 
Campenhout volgt met blues en 
folk om 19.15 uur. Afsluiten kan 
op de meest dansbare muziek 
van JtotheC (20.45 uur) en Boba-
licious (22 uur).  

 R www.maydaymayday.be 

Op zondag 28 april staat Erfgoeddag in het 
teken van de ambachten. Een dankbaar 
thema voor onze stad waar veel ambachts-
lieden met vlas aan het werk gingen. 

TEXTURE, IK TOUW VAN JOU 
Texture licht in de nieuwe opstelling alle 
toepassingen van vlas toe. Daar horen 
sportuitrusting, dollarbiljetten, olieverf en... 
touwen bij. Met de slagzin ‘ik touw van jou’, 
komt het eeuwenoude ambacht van de 
touwslagers tijdens Erfgoeddag opnieuw 
tot leven. Maak je eigen springtouw en 
spring mee in een verrassingsact. Doe mee 
met de hype van het moment en meet je 
met jong talent. Of knoop een macramé 
hebbeding voor jouw sleutelbos. Plaats van 

afspraak is Texture, museum over Leie en 
Vlas op 28 april tussen 10 en 17 uur. 

PREETJES MOLEN,  
UNIEKE VLASZWINGELMOLEN 
Geen beter decor voor het hernemen van 
de oude vlasstiel dan Preetjes Molen. De 
vlaszwingelmolen dateert uit de 19de 
eeuw. Op vandaag is de molen volledig ge-
restaureerd en draaien de wieken opnieuw 
perfect. Hoe windkracht aangewend wordt 
om vlas te zwingelen, moet je ter plaatse  
bekijken. Tegelijkertijd zijn er demonstra-
ties met oude vlaswerktuigen. Op Erfgoed-
dag kan dat tussen 14 en 17 uur. 

 R Volledige programma: www.texturekortrijk.be 
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Samen maken we van Kortrijk 

De Beste Stad
Van Vlaanderen 

5 stellingen

Moet er een GAS-boete van € 55 komen voor 
wie kauwgom of peuken op de grond gooit? 
Moeten er meer gerichte snelheidscontroles 

komen, en moet vervuilend verkeer uit het 
centrum geweerd worden? Moeten er stads-
middelen geïnvesteerd worden in armoede-
bestrijding? En gebeurt de verspreiding van 
het Stadsmagazine voortaan enkel nog digi-

taal? Onder de noemer van ‘De Grote Bevra-
ging’ waren deze vragen sinds de nieuwjaars-
receptie op 5 januari voer voor discussie bij 
Kortrijkzanen en bezoekers van de stad. De 
antwoorden waren niettemin overduidelijk.

Kortrijk wil de ‘Beste Stad van Vlaanderen’ worden. Dat 
steken we niet langer onder stoelen of banken. Hoe we dat 

doen? Met jouw hulp! 

Zowel in De Grote Bevraging als de eigen suggesties keerden 
enkele topics meermaals terug. We lichten er twee uit waar 
we al meteen concrete acties aan koppelen: 

Fietszone in binnenstad vanaf midden juli

De stad wil zich ook verder als fietsstad profileren. Er 
komt een fietszone van 74 fietsstraten in het centrum 
(inclusief het winkelwandelgebied), maar er komen er 
ook in de deelgemeenten zoals in Marke, Heule, Heu-
le-Watermolen en Bissegem. In zo’n fietsstraten zijn 
auto’s wel welkom, maar krijgen fietsers voorrang en 
mogen ze over de hele breedte van de weg rijden. Om 
de fietszone aan te geven, maakt de stad werk van dui-
delijke markeringen zoals fietspoorten, rode lopers en 
fietslogo’s op de straat. Daarenboven maakt de stad 
werk van 1 loket voor alle vragen en info over het ge-
bruik van de fiets in Kortrijk: de Fietsambassade. In het 
stadscentrum komt bovendien een fietscrèche waar je 
terecht zal kunnen voor kleine herstellingen, oplaad-
punten of het uitlenen van gratis kinderwagens. 

GAS-boete voor peuk of kauwgom  
op de grond
72.9% van de deelnemers aan de bevraging gaat akkoord met een GAS-boete van 
€55 voor wie een peuk of kauwgom op de grond gooit. Dat toont aan dat het over-
grote deel van de inwoners een nette stad belangrijk vindt. Vanaf het voorjaar pakt 
de stad daarom uit met een sensibiliseringscampagne. Zo komen er extra asbak-
ken en afvalbakken. In samenwerking met de horeca zal de stad tijdens Sinksen 
en andere grote evenementen peukentasjes uitdelen. Dat is een brandveilig zakje 
waar je je peuken in kan steken, zodat je ze later kan weggooien in een vuilbak. Wie 
hardleers is, riskeert vanaf september een GAS-boete van €55. 

Eigen ideeën

De volksraadpleging ging trouwens nog 
een stapje verder. Wie dat wou, kon ook 
een eigen suggestie, opmerking of be-
denking delen met het stadsbestuur. Uit 
de 460 ideeën werden de meest relevante 
geselecteerd om verder uit te werken. Zo 
had een inwoner het idee om fietspara-
dijs Kopenhagen achterna te gaan door 
nog meer in te zetten op fietsvriendelijk-
heid –en veiligheid. Ook het voorstel om 
streetart te introduceren op ‘blinde’ mu-
ren kon op grote bijval rekenen. De stad 
denkt verder na over een maandelijkse 
plantenmarkt op Kortrijk Weide en maakt 
werk van een digitaal platform ‘te gast’ 
voor wie een bordje wil bijzetten voor 
mensen in armoede en/of eenzaamheid.

Het volledige bestuursplan 
kan je nalezen op  
www.kortrijk.be/bestestad

Het stadsmagazine: 
moet dit op papier blijven of bezorgen 

we het voortaan enkel digitaal?

Ik ga akkoord dat er
middelen van de stad naar 

armoedebestrijding gaan.

Wie een sigarettenpeuk of kauwgom op 
de grond gooit, krijgt hiervoor een 
GAS-boete van 55 euro. Akkoord?

Om verkeersveiligheid te verhogen, 
organiseren we nog meer gerichte 

snelheidscontroles. Akkoord?

Onze luchtkwaliteit kan beter. Daarom 
weren we zoveel mogelijk vervuilend 

verkeer uit de centra. Akkoord?



10 | STADSMAGAZINE KORTRIJK STADSMAGAZINE KORTRIJK | 11

A P R I L  2 0 1 9A P R I L  2 0 1 9

Sinds begin april kan je de politie in Kortrijk  
24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 gratis bereiken  

op het nieuwe, eenvoudige nummer 1701. 

De laatste maanden is er veel veranderd 
bij de politie. Sinds oktober 2018 kan je 
terecht in het nieuw politiecommissari-
aat aan de Minister De Taeyelaan in Kor-
trijk. Van hieruit zorgt de politie voor de 
veiligheid van de inwoners van Kortrijk, 
Kuurne en Lendelede. Bij een nieuw po-
litiecommissariaat hoort ook een nieuwe 
dispatching. Dit is een soort telefooncen-
trale van de politie waar oproepen binnen 
komen en politiemensen worden uitge-
stuurd. Bij die nieuwe dispatching hoort 
een nieuw, makkelijk te onthouden num-
mer: het gratis nummer 1701. Dit heeft 
drie grote voordelen. 

DE LOKALE POLITIE KENT
ALLE KORTRIJKSE STRATEN

Vroeger kwam je terecht bij de provinci-
ale dispatching van de federale politie in 
Brugge. Helaas waren de telofonisten uit 
Brugge niet altijd vertrouwd met typische, 
Kortrijkse gebruiken. Wat soms tot verwar-
ring en dus vertraging leidde. Zo weet een 
telefonist uit Brugge niet meteen waar het 
over gaat als een beller spreekt over een 
incident ‘in ’t Straatje’.

Ook onze SAVE-netwerken (de 35 Kor-
trijkse buurtinformatienetwerken) kent 
men in Brugge niet, waardoor de telefo-
nisten niet meteen wisten dat het om een 
melding van een buurtinformatienetwerk 

ging. In een recente enqûete onder de 
SAVE-deelnemers werd specifiek gewezen 
op communicatieproblemen tussen de le-
den en de dispatching in Brugge.

SNELLE INTERVENTIE

Een tweede voordeel is dat de nieuwe, lo-
kale dispatching ook de interventieteams 
van de politiezone Vlas aanstuurt. Een Kor-
trijkse dispatcher die hoort dat er een inci-
dent is in ’t Straatje, weet niet alleen met-
een waar dit is, maar kan ook onmiddellijk 
de dichtstbijzijnde patrouilles aansturen, 
de veiligheidscamera’s consulteren en de 
agenten ter plaatse verder van informatie 
voorzien. Op die manier kan men heel ge-
richt en efficiënt werken. 

SLIMME REGISTRATIE

Dankzij de eigen dispatching beschikt de 
politiezone Vlas nu ook over een eigen 
meldingssysteem. Net zoals bij het meld-
punt 1777 van de stad Kortrijk zal een te-
lefonist de melding eerst registreren en 
dan overmaken aan de bevoegde afde-
ling. Een beller is dus zeker van een goede 
opvolging en een antwoord. De eigen dis-
patching stelt de politiezone bovendien in 
staat om nieuwe gegevens te verzamelen 
over de eigen werking. Zo kan men vanaf 
nu bijvoorbeeld registreren of een mel-
ding afkomstig is van een SAVE-netwerk. 

het nieuwe, eenvoudige en 
gratis nummer om de politie 

van Kortrijk te bereiken  

1701

©
 K

at
to

o

Bij de komst van een nieuw commissariaat en een nieuw nummer 1701 
hoort een nieuw krachtig logo. Vanaf nu zal je de politiezone Vlas herken-
nen aan deze nieuwe huisstijl, op maat van Kortrijk, Kuurne en Lendelede.

Je kan de politiezone Vlas ook op anderen manieren bereiken: 
• Per mail op 1701@pzvlas.be   
• Via de website www.pzvlas.be en het tabblad e-loket
• Via Twitter: @pzvlas
• Via Facebook: www.facebook.com/PolitiezoneVlas

> Je voertuig werd weggesleept en 
je wil weten wat je nu moet doen? 

> Er is ingebroken in je auto 
maar de schuldige is nergens 
meer te bekennen?  

> Je wil uit je garage rijden maar 
een ander voertuig blokkeert 
je garagepoort of uitrit? 

> De buren maken midden in de 
nacht abnormaal veel lawaai?

> Je bent je portefeuille of 
je identiteitskaart kwijt en 
je wil weten of ze werden 
binnengebracht? 

> Je wil weten wie je 
wijkinspecteur is? 

> Je bent het slachtoffer van 
crimineel feit en je had graag 
eens gesproken met iemand 
van de sociale politie? 

Bel
1701
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Kortrijk Kort 

Registreer je digitaal 
als orgaandonor

Troeven van 
mijn bibliotheek 

Je kent natuurlijk de bibliotheek, maar 
maak je als lid ook gebruik van ‘Mijn bi-
bliotheek’? Daarmee kun je online de 
uitleentermijn van je ontleende materia-
len tot maximaal acht weken verlengen 
of  bibmaterialen reserveren (ook om die 
opzij te laten leggen tot je langs komt).
Daarnaast krijg je gratis toegang tot het 
krantenarchief GoPress (met volledige 
artikels uit alle Vlaamse en sommige an-
derstalige kranten en tijdschriften) en 
kan je zeven digitale prentenboeken als 
fundel lezen, geanimeerd bekijken of er 
leuke spelletjes mee spelen.
Wil je ook je lidmaatschap bij een andere 
bibliotheek of dat van je gezinsleden behe-
ren, dan kan je die eenvoudig koppelen aan 
jouw profiel. Dus grijp die laptop, tablet of 
smartphone, surf naar de catalogus van je 
bibliotheek en ontdek ‘Mijn bibliotheek’.

 R www.kortrijk.be/bibliotheek

De week van de markt

De provincie West-Vlaanderen organi-
seert van 8 tot 14 april de Week van de 
Markt. Alle Kortrijkse markten nemen 
deel aan dit initiatief dat de markt als 
‘altijd een beetje vakantie’ aanprijst. De 
klant krijgt een invulbon die hij in de 
wedstrijdurne aan de promostand moet 
deponeren. Tijdens de voormiddagmark-
ten vindt de trekking van de prijzen om 
11.30 uur plaats. Voor de namiddagmark-
ten gebeurt dit om 17.30 uur. Winnaars 
die met de boodschappen al huiswaarts 
getrokken zijn, worden op de hoogte 
gebracht. De maandagmarkt heeft 30 
prijzen in petto, de andere markten heb-
ben er 10. Alle markten pakken uit met 
een niet te versmaden hoofdprijs: een 
reischeque ter waarde van €300. Je kan 
jouw kans wagen op maandagvoormid-
dag 8 april (Kortrijk-centrum), dinsdag-
voormiddag 9 april (Bissegem), woens-
dagvoormiddag 10 april (Rollegem), 
donderdagnamiddag 11 april (Kooigem), 
vrijdagnamiddag 12 april (Sint-Amand-
splein) en zondagvoormiddag 14 april 
(Marke).  

Kortrijk is dé orgaandonorstad van België. Meer dan 6.500 inwoners lieten zich 
al actief registreren als donor. Door jouw uitdrukkelijke toestemming vermijd je 
dat jouw naasten na je overlijden die beslissing in jouw plaats moeten nemen. 

1 orgaandonor kan tot 8 mensenlevens redden en de levenskwaliteit van 50 
personen verbeteren.

PRIMEUR IN BELGIË
Als eerste stad in België biedt Kortrijk zijn inwoners de mogelijkheid om zich 
online te registreren. Via het thuisloket op de website van de stad identificeer 

je je via Itsme of jouw elektronische identiteitskaart en registreer je je in enkele 
klikken als orgaandonor. Zo hoef je niet meer langs te komen in het stadhuis en 

kan je dit op elk moment van de dag regelen.

Oefenen met  
de stemcomputer 

Op 26 mei trekken we opnieuw naar de 
stembus voor de verkiezingen van de 
Federale Kamer van Volksvertegenwoor-
digers, het Vlaams- en het Europees Par-
lement. Wil je aan den lijve ondervinden 
hoe je digitaal stemt? Je kan vanaf eind 
april op verschillende plaatsen in de stad 
oefenen.

WAAR KAN JE TERECHT? 
• Stadhuis Kortrijk 
• Bibliotheek Leiestraat 
• Wijkcentrum De Bildings 3 Hofsteden
• Wijkcentrum De Zonnewijzer 
• OC De Wervel, Bellegem
• OC De Lange Munte
• OC De Troubadour, Bissegem 
• OC De Vonke Heule 
• OC Marke 
• OC Rollegem 
• OC Aalbeke
• Buurtbib Kooigem

WANNEER KAN JE OEFENEN?
Van 23 april tot 17 mei tijdens de ope-
ningsuren. Een overzicht van alle locaties 
en tijdstippen vind je op:
www.kortrijk.be/teststemmen

 R Vragen over de verkiezingen? Neem een 
kijkje op www.kortrijk.be/verkiezingen of bel 
naar  1777.

Kijk wij zijn Kortrijk

Kortrijk zet participatie van kinderen en 
jongeren centraal. Via ‘Kijk wij zijn Kortrijk’ 
komen scholen en de stad te weten hoe 
kinderen en jongeren hun klas en school-
omgeving ervaren. Wat vinden ze van 
hun buurt -en ruimer de stad- waarin ze 
opgroeien? In januari en februari namen 
1.212 9- tot 14-jarigen deel aan deze be-
vraging over hun school, hobby’s en buurt.
De volgende stap is ‘het Burgerkabinet 
Jong Kortrijk Spreekt’. Daarbij nodigt 
de stad 100 jongeren uit (derde graad 
secundair – 17/18 jaar) om vertrekkend 
vanuit de resultaten van afgenomen be-
vragingen (Kijk wij zijn Kortrijk en Stem-
men 16+) rond 5 thema’s, concrete aan-
bevelingen en acties te formuleren en in 
debat te gaan met het beleid op de te-
rugkomdag op 10 mei.

 R www.kortrijk.be/kijkwijzijnkortrijk

De spitse toren van de Kortrijkse Sint-Maartenskerk (83m 
hoog) duikt al van ver op als baken voor iedere bezoeker aan 
onze stad. Het interieur is rijk aan beeldhouwwerk, schilderijen, 
pilaren, edelsmeedwerk, wapenschilden, … maar wat is hun 
betekenis? Samen met historica Greet Verschatse stelde Team 
Communicatie en Stadsmarketing een nieuwe brochure samen 
die jou meeneemt in het verleden van de Sint-Maartenskerk. 
Elk Kortrijks gezin kan met deze bon één gratis exemplaar 
afhalen tijdens de openingstijden van het onthaal 1777 in het 
stadhuis, Leiestraat 21 in Kortrijk. 

Haal je gratis brochure af!
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Recreatiebad opent 
in paasvakantie 

Net vóór de opening van het nieuwe zwem-
bad werd de werf van LAGO Kortrijk Weide 
getroffen door een zware brand. De glij-
baantoren en de 5 spectaculaire glijbanen 
overleefden de brand niet. Ondanks deze 
tegenslag slaan LAGO, de stad Kortrijk en de 
verschillende bouwpartners de handen in 
elkaar om iedereen zo snel mogelijk de be-
loofde waterpret te bezorgen.  

Vanaf zaterdag 6 april kunnen kinderen zich 
uitleven in de spetterende kinderwereld. 
Ook het golfslagbad en de wellnesszone 
met warme lagune, hamam, bio- en zout-
sauna zijn vanaf dan open. Of wat dacht 
je van een tocht door de langste wildwa-
terbaan van de Benelux (160 m)? Om het 
gemis van de glijbanen nog even te doen 
vergeten, kan je met een voordelige fami-
liepas uitzonderlijk al vanaf €4,90 genieten 
van een dagje waterpret. Baantjes trekken 
in het sportbad kan voor Kortrijkzanen al 

vanaf €1,25 per beurt. Wist je trouwens dat 
je met een maandabonnement van €39.90 
onbeperkt kan zwemmen in LAGO Kortrijk 
en LC Zwevegem? Na het zwemmen kan 
je nog even nagenieten met een gezellige 
aperitief of lunch in het Rest-eau-café. Van-
uit dit kindvriendelijke restaurant heb je 
trouwens steeds zicht op het zwemparadijs 
en het sportbad. 

GLIJBANEN KOMEN TERUG

Het is nog even wachten op het langste glij-
baanplezier in België.  De spectaculaire glij-
banen worden op maat gemaakt en hebben 
een langere productietijd. Streefdoel is om 
bij het begin van de zomervakantie al 2 glij-
banen in gebruik te nemen. De andere 3 glij-
banen volgen dan voor de herfstvakantie. 

 R Alle info over openingstijden en tarieven vind je 
op www.lago.be/kortrijk 

Het sportbad kon amper 1 week na de brand al openen.  
Met de start van de paasvakantie kan ook het recreatiebad open. 

De toegang van de parking be-
vindt zich langs de Burgemees-
ter Lambrechtlaan. In- en uitrij-
den doe je met de bankkaart. 
Het eerste uur parkeer je gra-
tis. Kom je iemand brengen of 
ophalen? Dan kan dit gewoon 
gratis. Rijd je toch door tot aan 
het zwembad, dan ontsnap je 
helaas niet aan de camera’s met 
nummerplaatherkenning en 
loop je tegen een GAS-boete 
van € 58 aan.

Bereikbaarheid  
P Kortrijk Weide

#LAGOKORTRIJKWEIDE

Stad volgt gebruik 
vuilnisbakjes op

Soms lukt dit niet omdat de vuilnisbakjes 
volgepropt zijn met ander afval dat daar 
niet thuishoort. Sommigen misbruiken de 
staatvuilnisbakjes voor hun huisafval. Afval 
in zakjes belandt in of naast het straatvuil-
nisbakje. Dit levert geen fraai straatbeeld op.

VUILNISBAKKENPLAN
De stedelijke dienst Nette Stad maakte, on-
der begeleiding van Mooimakers en IMOG, 
een vuilnisbakkenplan op. Daarbij hoorde 
het toezicht op het gebruik van de straat-
vuilnisbakjes. De stad controleerde en on-
derzocht de inhoud van de vuilnisbakjes. 

Bij de overvolle bakjes trof de stad veel 
huisvuil aan. Afval dat niet thuishoort in de 
straatvuilnisbakken.

65 HUISVUILBAKKEN WEG
Uiteindelijk resulteerde dit in verwijdering 
van 65 straatvuilnisbakken: zowel exempla-
ren die verkeerd gebruikt of nauwelijks be-
nut werden. De omgeving oogt daardoor 
properder en het sluikstort van huisvuil 
is gestopt. De dienst Nette Stad blijft de 
straatvuilnisbakken verder opvolgen.

 R www.mooimakers.be

Straatvuilnisbakjes zijn een efficiënt wapen  
in de strijd tegen zwerfvuil. Wie iets eet  

of drinkt, wil graag de verpakking kwijt in  
de nabije omgeving.  

In het Stadsmagazine van maart 
probeerden we jullie door middel 
van een quiz ‘waterwijzer’ te ma-
ken. Dit zijn de oplossingen op 
de vragen. We nemen eerstdaags 
contact op met de winnaars. 

1. Hoeveel bespaar je als 
je overstapt van flessen- 
naar kraantjeswater?

 Uit onderzoek van Test-Aan-
koop blijkt dat flessenwater 
tot 200 maal duurder is dan 
kraantjeswater, en niet al-
tijd gezonder. Bovendien is 
kraantjeswater beter voor 
het milieu. Met de overstap 
naar kraantjeswater bespaar 
je, bij een verbruik van één 
liter per dag, tussen de €100 
en de €200 per jaar. 

2. Hoeveel huishoudens  
in Kortrijk gebruiken 
regenwater?

 Volgens de Stadsmonitor ge-
bruikt in Kortrijk 51% van de 
gezinnen een hemelwaterin-
stallatie voor de toiletspoe-
ling, de wasmachine en/of 
om te poetsen. 

3. Hoeveel water spaar je uit 
met recyclagepapier?

 Papier kan gemaakt wor-
den uit ofwel houtpulp van 
bomen, ofwel gerecycleerd 
papier. Voor het kweken van 
bomen is veel water nodig. 
Door papierafval te recycle-
ren, moeten er minder bo-
men gekweekt worden, en is 
er tot 80% minder water no-
dig voor de papierproductie. 
Sorteren helpt dus!

Oplossingen
Waterquiz
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Nieuwe SIEN op 
honderdtal plekken

SIEN is het driemaandelijkse magazine 
voor ‘mensen met minder’, vol tips en 
verhalen om het leven wat aangenamer 
te maken. In de volgende editie brengt 
SIEN verhalen over ‘t Velootje, waar je 
goedkoop kinderfietsen kan huren, en en-
kele andere initiatieven uit de Deelfabriek. 
SIEN brengt ook tips voor het invullen van 
je belastingaangifte, want binnenkort is 
het weer zover. En we gingen op reporta-
ge met de energiesnoeiers, die tips geven 
voor een lagere energiefactuur. En Sylvia 
getuigt over hoe belangrijk het is om je op 
tijd te laten controleren op baarmoeder-
halskanker. SIEN wordt gratis verspreid op 
een honderdtal adressen, zoals het stad-
huis, het Sociaal Huis, de bibliotheken en 
wijkcentra. 

 R Een volledige lijst met verdeeladressen  
kan je raadplegen op de facebookpagina  
www.facebook.com/Sien.Magazine

Vlaanderens grootste rommelmarkt is een vaste waarde tijdens SINKSEN. Op zondag 9 
en maandag 10 juni palmt een massa standhouders de Kortrijkse straten in. Je wil deel-
nemen? Inschrijven voor de rommelmarkt kan, enkel online op www.sinksen.be, vanaf 
maandag 29 april om 19 uur. Voor een stand van 5 meter breed betaal je 12 euro. Zorg 
dat je op 29 april een computer met een stabiele internetverbinding gebruikt. Hou er 
rekening mee dat vorige jaren tijdens de eerste 7 minuten meer dan de helft van de 
plaatsen verkocht waren. Om iedereen een gelijke kans te geven, is vooraf reserveren 
niet mogelijk. Daarom kan je ook maximum 5 plaatsen reserveren.

Door het onlineticketsysteem kom je mogelijk eerst in een wachtrij te staan, waar je vervol-
gens de beschikbare plaatsen per straat te zien krijgt. Je kunt dus jouw favoriete straat en 
plaats(en) uitkiezen en meteen betalen. De inschrijving is pas rond wanneer je de tickets 
ontvangt via mail. 

 R www.sinksen.be

Congolese avond

Oxfam-Wereldwinkel Kortrijk organiseert 
op 12 april om 19.30 uur in het auditorium 
van Kortrijk 1302 een avond over de De-
mocratische Republiek Congo. In Congo 
is de natuur onovertroffen en de bodem 
rijk aan grondstoffen. Toch lijkt het alsof 
de voormalige Belgische kolonie vooral 
een geschikte voedingsbodem is voor 
geweld en oorlog. Nadia Nsayi (Pax Chris-
ti Vlaanderen en Broederlijk Delen) geeft 
toelichting bij het conflict in Oost-Congo. 
Stefaan Calmeyn (Oxfam-Wereldwinkels) 
vertelt over de gevolgen daarvan op het 
leven en werk van de koffiepartners van 
Oxfam-Wereldwinkels. De avond eindigt 
met anekdotes van Kortrijkzanen met 
Congolese roots. Na de lezing kan je een 
single origin koffie proeven uit de hoog-
landen rond het Kivumeer. Tickets in 
voorverkoop kosten €2 (in de Oxfam-We-
reldwinkel in Kortrijk), aan de deur betaal 
je €3, gratis koffie inbegrepen.  

 R kortrijk@oww.be of 056 22 32 44

Beleef Kortrijk in 
fotowedstrijd

Interesse in fotograferen? Haal je came-
ratoestel maar boven en neem tussen 15 
april en 30 september deel aan de foto-
wedstrijd ‘Fotoshoot Kortrijk 2019’ die de 
vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk 
uitschrijft. Aan de hand van de inge-
stuurde kiekjes willen de organisatoren 
uitvissen hoe stadsgenoten of bezoekers 
Kortrijk ervaren. Er zijn geen categorieën 
of thema’s. De enige vereiste is een dui-
delijke link met de stad. Straatfotografie, 
gebouwen (architectuur), landschap, 
evenement(beleving) of natuur behoren 
tot de mogelijkheden. De wedstrijd wil 
zoveel mogelijk mensen stimuleren om 
creatief bezig te zijn met fotografie, maar 
ook om hun eigen talent aan de buiten-
wereld te laten zien. Je hebt de volledige 
artistieke vrijheid. Zowel foto’s genomen 
met smartphone of met digitale camera 
mogen geüpload worden. Blaas de jury 
omver en wie weet krijgt jouw foto van 
15 oktober tot eind 2019 een prominent 
plekje op een unieke locatie in Kortrijk.

 R Info en deelname: beleef@kortrijk.be

 R Reglement: www.kortrijk.be/fotoshoot2019

Tweedehands 
kledingbeurs OXFAM

Fashionista’s met een hart voor duur-
zaamheid en kringloopeconomie, kun-
nen op zaterdag 27 april van 10 tot 16 
uur in Pand.a en het Muziekcentrum 
TRACK terecht voor de tweede editie van 
de KLEDINGSWAP & COCKTAILS van Jong 
Oxfam Kortrijk. Van 6 tot en met 20 april 
kan je kledij in goede staat binnenbren-
gen in de Oxfam-Wereldwinkel van Kor-
trijk (Groeningelaan 12). Per 2 binnenge-
brachte items krijg je 1 bon. Dat bonnetje 
kan je op de swap-beurs op 27 april in-
ruilen voor een nieuw pronkstuk voor in 
jouw kledingkast.

RECHTZETTING CONTACTGEGEVENS 
In een vorige editie stelden we alle 
gemeenteraadsleden voor. Hier en daar 
ontbrak nog een telefoonnummer: 

Jacques Demeersseman
056 35 69 35
Jan Deweer
0486 22 90 43
Carmen Ryheul
0491 91 62 74
Lies Vercaemst
0472 51 29 54
Wouter Vermeersch
0485 66 07 80

Kortrijk Kort 

Inschrijvingen rommelmarkt 
vanaf 29 april
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BISSEGEM  

NIEUWE VEILIGE DOORGANG
VOOR BASISSCHOOL  
De komende jaren staat heel wat te gebeuren in Bissegem. In een eer-
ste fase maakt het stadsbestuur werk van een veilige schooldoorgang 
naar basisschool Sint-Vincentius. Er liep al een verbinding voor voet-
gangers en fietsers van het Vlaswaagplein langs de site van het oude 
gemeentehuis. Die verbinding wordt nu doorgetrokken over Bisse-
gemplaats tot aan de tuin van de pastorijwoning rechts van het kerk-
gebouw. Momenteel bereiken de Bissegemse kleuters en de kinderen 
van het eerste en tweede leerjaar de school via de Driekerkenstraat. Na 
de paasvakantie zal dat ook mogelijk zijn via Bissegemplaats. Dat is niet 
alleen veiliger, het biedt ook een oplossing voor de wegenwerken die 
gepland staan in de Driekerkenstraat in 2020.

HEULE 

STADSBOERDERIJ
OPENT LOKAALMARKT 
Op zaterdag 23 maart opende Lokaalmarkt Heule de deuren. 
De boerenmarkt met bar en kinderatelier vindt elke zaterdag-
voormiddag tussen 9 en 12 uur plaats in het bedrijvenpark 
Muster. “Het is een mooi totaalpakket”, zegt Olivier Marescaux 
van Stadsboerderij Kortrijk, die voor de organisatie instaat. 
“De kwaliteit van de producten is top. De groenten zijn de dag 
vóór de markt geoogst: ze zitten nog vol vitamines en je kan 
ze langer bewaren. Ons rundsvlees komt van vrouwelijke run-
deren die een mooi leven hebben geleid, waardoor de smaak 
intenser is. En onze bakker, die al meermaals is bekroond, 
behoort tot de beste van België.” De boeren en producenten 
komen allemaal uit een straal van twintig kilometer. 

 R www.lokaalmarkt.be

GROOT KORTRIJK

KORTRIJKS CREATIEF TALENT 
ONTDEKKEN IN CIRCUIT ARTISTIEK 
Met het circuit Artistiek stellen een aantal ontmoetingscentra 
vanaf begin april publieke ruimtes ter beschikking voor de creaties 
van lokale kunstenaars. De tentoonstelling is gericht op verschil-
lende disciplines van de beeldende kunst: schilderkunst, fotogra-
fie, grafiek, … In een driemaandelijks circuit wisselen de werken 
van locatie. Zo kan iedereen een jaar lang beeldend werk ontdek-
ken in de ontmoetingscentra van Aalbeke, Bissegem, Bellegem, 
Heule en de Lange Munte.

 R Info over het circuit, kunstenaars en locaties vind je op www.circuitartistiek.be

BISSEGEM

VISITE BIJ BISSEGEMSE OUDEREN
Maar liefst 336 Bissgemnaren tussen 65 en 80 jaar kregen de voorbije 
weken bezoek van een stadsmedewerker. Reden van het bezoek? Heel wat 
mensen hebben recht op bepaalde voordelen en premies, maar maken 
er geen gebruik van. Door het project kreeg het Wijkteam van Bissegem 
al 125 concrete vragen binnen. Zij zochten naar de juiste antwoorden en 
oplossingen op maat. De vragen varieerden van info over tegemoetkomin-
gen tot woningaanpassingen, sociaal telefoontarief en dienstverlening aan 
huis, zoals warme maaltijden. Het project liep ook al in Bellegem, Kooigem, 
Rollegem en Aalbeke. Binnenkort volgt Marke.

F    CUS OP...
AALBEKE – BELLEGEM – BISSEGEM – HEULE – KOOIGEM – KORTRIJK - MARKE - ROLLEGEM

BAD GODESBERG 

DRIE KORTRIJKSE ARTIESTEN
TONEN WERK IN ZUSTERSTAD
Ter gelegenheid van 55 jaar jumelage organiseert zusterstad Bad Godes-
berg van 24 april tot 19 mei een tentoonstelling met werk van professionele 
Kortrijkse en Duitse artiesten. De titel ‘Hier un Dort’ (“hier en daar”) past als 
gegoten bij de installaties van Jonas Vansteenkiste (hier ook curator), foto-
grafe Nele Van Canneyt en schilder Korneel Avyn. Jonas bouwt installaties 
met verbazende, ‘unheimliche’ connotaties. Nele zoekt urbane plekken op 
die in een intrigerende verhouding staan met de kijker. Voor Korneel is de 
verbinding en het engagement van de mens met zijn omgeving een cruciaal 
thema. De tentoonstelling kan je bezoeken in het statige Haus an der Re-
doute. Jonas plant van 20 tot 22 september in zijn eigen ruimte in Kortrijk een 
tentoonstelling met o.m. werk van deze talentvolle Kortrijkse artiesten.

BELLEGEM

BOULEVARDKOMEDIE EEN UURTJE RUST
In haar 46-jarig bestaan speelde toneelvereniging De Gebroken Spiegel al een 
indrukwekkend repertoire bijeen. De jongste productie heet Een Uurtje Rust 
en vertelt het verhaal van Michel die eindelijk een begeerd muziekalbum op de 
kop kon tikken. Hij kan niet wachten om zijn aankoop te beluisteren. Een uurtje 
rust. Meer verlangt hij niet. Maar of hem dat gegund is, is maar de vraag.
De Gebroken Spiegel brengt deze boulevardkomedie van Florian Zeller (verta-
ling Jef Depaepe) in een regie van Bart Opsomer. Dit stuk is een primeur voor 
Vlaanderen en Nederland. De komedie werd nog nergens eerder opgevoerd.
De opvoeringen vinden plaats op vrijdag 12 en 19 en zaterdag 13 en 20 april 
om 20 uur in OC De Wervel. Tickets kosten € 9.

 R www.degebrokenspiegel.be

Dislocated#2 (© Nele Van Canneyt)
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Het meldpunt 1777 levert prima werk, zo stelt de 
Vlaamse ombudsman in zijn eerste Kortrijkse jaarverslag. 

Sinds maart 2018 is Kortrijk de eerste stad 
van Vlaanderen die gebruik maakt van de 
mogelijkheid om de Vlaamse ombuds-
dienst ook in te schakelen op lokaal niveau. 
Na tien maanden ziet ombudsman Bart 
Weekers dat die samenwerking uitstekend 
verloopt. “Het is perfect aanvullend, om-
dat we door ons werk op Vlaams niveau 
vertrouwd zijn met bepaalde dossiers, bij-
voorbeeld over rioleringen, parkeren of so-
ciale huur. Op dat vlak is er een duidelijke 
kruisbestuiving. We hebben als Vlaamse 
ombudsdienst ook makkelijker toegang tot 
bepaalde diensten. Denk maar aan Ruimte-
lijke Ordening.”

PRIMA SAMENWERKING
Een burger kan de ombudsman raadplegen 
als hij meent niet correct gehoord of behan-
deld te worden door de stad. “De stad krijgt 
altijd eerst de kans om een probleem op te 
lossen. Wij weten wel dat die klacht er is en 
volgen dat op. Als er geen oplossing komt, 
dan wordt de zaak overgenomen door de 
Vlaamse ombudsdienst. Die samenwerking 
verloopt prima.”
De meeste klachten en vragen om info ko-
men terecht bij het centrale meldpunt 1777. 
En dat werkt uitstekend, stelt Weekers vast. 
In de tien maanden dat de ombudsman 
ook Kortrijkse dossiers kon behandelen, 
kwamen slechts elf dossiers bij de ombuds-
dienst terecht. In tien van die gevallen stel-
de Weekers ook vast dat de stad handelde 

zoals het hoort. “Maar het feit dat mensen 
gehoord worden, dat hun klacht ernstig is 
genomen, maakt echt een verschil. Als wij 
als onafhankelijke instantie bevestigen dat 
de stad echt wel zelf mag bepalen dat al-
leen officieel gedomicilieerde bewoners in 
aanmerking komen voor een bewoners-
kaart om te parkeren, bijvoorbeeld, dan 
aanvaarden ze dat.” 

Weekers is het eens met de opmerking 
dat een verslag van de ombudsdienst mis-
schien wat pittiger mag zijn. “Maar dat was 
deze keer niet nodig. Het was ons eerste 
jaarverslag. Daarin staat ook wat de stad 
goed doet. Maar dat betekent niet dat het 
de komende jaren ook zo zal zijn, als er za-
ken zijn die echt scheeflopen, dan zullen we 
zeker niet aarzelen om die ook te melden.”

WERK OP DRIE DOMEINEN
Op drie domeinen had Weekers wel opmer-
kingen. De prijs voor een aansluiting op de 
riolering vindt hij relatief hoog in vergelij-

king met andere steden. Het stadsbestuur 
beloofde dat te bekijken. Verder liet de 
ombudsdienst weten dat twee dossiers 
zeker worden opgevolgd: de kwaliteit van 
de verhuurde sociale woningen door Wo-
nen Regio Kortrijk en een dossier van apart 
sporten voor mannen en vrouwen. “Ook 
daar werd met een open houding op gere-
ageerd. Dat blijven we zeker volgen, dus er 
wordt over gerapporteerd in het volgende 
jaarverslag.”

VERZOENENDE COMMUNICATIE
Al bij al stelt Weekers dat Kortrijk, net als de 
andere overheden, de afgelopen decennia 
flink is geëvolueerd en handelt volgens de 
principes van behoorlijk bestuur. Wat uiter-
aard niet betekent dat er geen marge meer 
is voor verbetering. Zo heeft Weekers nog 
een tip, voor zowel burgers als overheid: 
“Communiceer niet offensief, maar verzoe-
nend. Op een rustige, heldere manier com-
municeren is zeer belangrijk, en kan vaak al 
misverstanden uit de wereld helpen.”

Eerste jaarverslag van

ombudsman
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Na het verlies tegen Frankrijk zijn de dames 
meer dan ooit gebrand op een thuisover-
winning. Ze spelen op hardcourt, wat een 
voordeel kan zijn. Al weten ze nog niet wie 
bij Spanje zal spelen. De Belgische ploeg 
heeft drie top 100 speelsters (Mertens, Van 
Uytvanck en Flipkens, n.v.d.r.), Spanje heeft 
er vier. Aan motivatie en vechtlust is er al-
vast geen gebrek. “SC Lange Munte is een 
kleinere zaal, maar dat zorgt net voor een 
unieke sfeerbeleving. Denk maar aan de 
wedstrijden van de Belgian Cats en Yellow 
Tigers. Kortrijk was bovendien Europese 
Sportstad in 2018. We waren vrijwel onmid-
dellijk verkocht”, aldus het Fed Cup team. 

 R Tickets:  www.tennisvlaanderen.be/fed-cup. 

Op 20 en 21 april kan je smullen van toptennis in  
SC Lange Munte. De Belgische Fed Cup ploeg speelt  

er tegen Spanje voor het behoud in Wereldgroep I  
(beste 8 landen ter wereld). 

SHOW ME 
YOUR COLORS
In Atelier Kortrijk 2025, op de 
voormalige site van Sint-Vincen-
tius, kunnen kunstenaars een 
atelier huren. Een selectie van die 
kunstenaars organiseert van 30 
april tot 5 mei een tentoonstel-
ling in de exporuimte op de site.

Fotografen Nele Van Canneyt, Lize 
Rubens, Dieter Van Caneghem, Lou-
ise Mae en Kattoo Hillewaere, en 
beeldend kunstenaars Eva Linares 
Moreno en Nathalie Vanheule verza-
melen enkele van hun werken rond 
eenzelfde thema. In de geselecteer-
de beelden zien we als toeschouwer 
een gevoel van fysieke afwezigheid. 
We zien de mens op zich, met afge-
wende blik, herschapen of verdwe-
nen in een groter geheel.

Gedurende 5 feestelijke dagen gooi-
en enkele kunstenaars de deuren 
van hun ateliers open. Samen met 
jongeren, muzikanten, dansers, per-
formers en graffitikunstenaars die 
ook hun creatieve stek gevonden 
hebben op de site, bieden ze work-
shops en optredens aan. Laagdrem-
pelig, voor families en gratis. Ingang 
Begijnhofpark recht tegenover Bar-
cyclette, naast restaurant VIEr.

Fed Cup speelt 
tegen Spanje

in SC Lange Munte

Neem deel aan het 
bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker

© Louise Mae en Nathalie Vanheule

Wil jij de Fed Cup ploeg aan-
moedigen en toptennis zien?  

Het stadsmagazine geeft 5 gratis 
tickets weg voor de match op zater-
dag 20 april. Mail vóór 12 april naar  

stadsmagazine@kortrijk.be.  
We brengen de winnaars per-

soonlijk op de hoogte.

Win!

Van Stoppel tot Slekkestraat

Wie al eens in en rond Kortrijk wandelt of fietst, komt 
soms opmerkelijke straatnamen tegen. Wat dacht 
je van Siberie Reke, Moravie, de Malgrétoutstraat of 
het Schuddevisstraatje? Wie bedenkt al die namen? 
De meeste bestaan al heel lang. Leiestraat en Over-
leiestraat worden rond 1300 al vermeld. Sommige 
namen zijn anekdotisch. Zo is het Laatste Oordje ge-
noemd naar een café op de grens van Zwevegem, 
Bellegem en Sint-Denijs. Een oord was een klein 
koperen geldstuk.  Met hun laatste centen kwamen 
mensen daar hun dorst lessen. Af en toe komen er 
straten bij. Dan komt een commissie samen. En die 
probeert een fijne naam te vinden. Niet gemakkelijk, 
wel uitdagend. Heb je inspiratie, wil je mee zoeken 
naar gepaste namen? Stel je dan kandidaat als lid 
van het straatnaamcomité. Dat kan met een eenvou-
dig mailtje naar bernard.pauwels@kortrijk.be .

Gezocht: vrijwilligers 
palliatieve zorg

Het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen 
vzw zoekt vrijwilligers in de palliatieve zorg. Je hoeft 
geen specifieke vooropleiding te hebben. Als je een 
warm hart hebt én goed kan luisteren, dan heb je al 
de troeven om in de palliatieve zorg aan de slag te 
gaan. Heb je wat vrije tijd en wil je die graag zinvol 
besteden door je voor zwaar zieke mensen in te zet-
ten? Dan verwelkomt het Netwerk Palliatieve Zorg 
Zuid-West-Vlaanderen vzw je met open armen.

 R Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen, 
Reepkaai 4 in Kortrijk, 056 63 69 50, 
zuidwestvlaanderen@palnet.be of www.pzwvl.be

De woonzorgverleners van de wijkteams van OCMW Kortrijk en Logo Leie-
land hebben zich verenigd in de werkgroep bevolkingsonderzoeken. Deze 
groep zet het belang van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 
in de kijker. 25- tot en met 64-jarigen waarvan het te lang geleden is dat zij 
een uitstrijkje lieten nemen, ontvangen een uitnodiging van het Centrum 
voor Kankeropsporing om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker. Ze maken dan zelf een afspraak met de huisarts of 
gynaecoloog. De werkgroep promoot dit onderzoek met het uitdelen van 
groene lintjes tijdens Ladies@the movies op 7 mei, Midzomerrun op 22 
juni,… Op 6 juni is er om 20 uur een infosessie over het bevolkingsonder-
zoek in OC De Vonke. Dan vindt ook de aftrap van de veiling plaats van ge-
pimpte slipjes die verenigingen, organisaties en BV’s verzameld hebben. In 
het straatbeeld zal je ook slipjesslingers kunnen bewonderen.

 R www.baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be

Kortrijk roept op 
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Lentekapsels in bib
ZA 6 APRIL
De lente is in het land en daar is de 
eerste uitnodiging voor een lente- of 
communiefeest al. Dus ga je op zoek naar 
een feestelijke outfit, nieuwe schoenen, 
leuke accessoires en… een tof kapsel! Je 
kan invlechten, opsteken, krullen, een 
staart, knot of vlecht maken, met en zonder 
elastiekjes, speldjes, strikjes, clic clacs, tiara’s, 
sjaaltjes... Mieke Vandeghinste toont in de 
workshop ‘lentekapsels’ wat je allemaal 
kan doen met je haar. Tien duo’s mogen 
experimenteren in de bib. Papa & dochter, 
oma en kleinkind, vriendinnen die inspiratie 
zoeken: iedereen is welkom. De workshop 
vindt plaats van 14 tot 15.30 uur. Deelname 
is gratis. Snel inschrijven is de boodschap: 
bibliotheek@kortrijk.be of 056 27 75 00

 > www.kortrijk.be/bibliotheek

Ontmoet jouw lokale ondernemers 
ZA 13 >ZO 14 APRIL
De Muster, aan de Stijn Streuvelslaan 45, vormt op 13 en 
14 april het decor voor De Commerce, de belevingsbeurs 
voor lokale ondernemers. Dit gratis initiatief wil de lokale, 
West-Vlaamse ondernemers in de kijker zetten en het lokaal 
kopen promoten. Je kan er een modeshow en dansoptredens 
bekijken. Foodtrucks leveren de hapjes. Het jonge volkje kan 
zich uitleven op springkastelen. Je kan workshops volgen of 
een elektrische scooter testen.
De Commerce biedt een brede waaier van standhouders aan. 
Je vindt er fietsen, auto’s, kleding, schoonheidsproducten, 
handtassen, schilders, keramiek, juwelen, een striptekenaar, 
wijnen, olijfolie, IT, decoratie, bloemen, parfums, lederwaren, 
moto’s, kunstenaars, feestartikelen, dj’s, skateboards,  ….

 > www.decommercebiz.be

Fortnite battle – PS4 editie
DI 9 APRIL
Blink je uit in het spel Fortnite? Je kan je met 
andere spelers meten tijdens de tweede editie 
van de Fortnite Battle in JC Tranzit, Nelson 
Mandelaplein 17 in Kortrijk. Daarvoor moet je 
over een PS4 beschikken. 
Van 10 tot 12 uur breng je je persoonlijke PS4 
binnen. Van 13.30 tot 18 uur vindt de Fortnite 
Battle plaats. Om 18 uur volgt de prijsuitreiking. 

Snel inschrijven is de boodschap. Slechts 30 
personen kunnen deelnemen. Iedereen tussen 
12 en 16 jaar die over een PS4 beschikt, kan 
zijn kans wagen. SOLO mode op 1 server. De 
deelname bedraagt 5 euro.

 > Inschrijvingen: www.jctranzit.be | Facebook JC Tranzit

Novastar
ZA 20 APRIL
Joost Zweegers verkeert in de vorm van zijn leven. 
Na 2 uitverkochte AB-clubs en 3 sold out Melkweg Upstairs 
shows en een schitterende festivalzomer, kan je zonder 
overdrijven stellen dat Novastar helemaal terug is. 
Vier jaar na 'Inside Outside' verscheen in het najaar het nieuwe 
album ‘In The Cold Light of Monday’. De herfst en winter, de 
periode waarin de nieuwe plaat in Brighton werd opgenomen, 
schemeren duidelijk door in songs die warmte, tederheid en 
artistieke vrijheid uitstralen. In een nieuwe bezetting laat Joost 
Zweegers zien en horen dat de lange pauze verfrissend werkte. 
Je ervaart het om 19.30 uur aan den lijve in De Kreun. 

 > Volledig programma: www.wildewesten.be

UIT-TIPS VAN 1 APRIL TOT 2 MEI 2019

UiT in Kortrijk in 
nieuw jasje.

UiT in Kortrijk zet elke maand acht 
evenementen of activiteiten in de kijker. 
Muziek, theater, film, sport, markt, 
beurs… Alles wat een groot en divers 
publiek aanspreekt, is mogelijk. Zelf 
een voorstel voor de editie van juni? 
Laat het ons vóór 23 april weten via 
stadsmagazine@kortrijk.be. 
Enkel activiteiten georganiseerd of 
ondersteund door Stad Kortrijk komen 
in aanmerking. Wie een uitgebreidere 
kalender zoekt, kan terecht op  
www.uitinvlaanderen.be. Gewoon 
Kortrijk intikken en de periode selecteren 
en klaar! Voor tickets raadpleeg je best 
de vermelde websites. Niet alle tickets 
zijn verkrijgbaar bij UiT in Kortrijk op het 
Schouwburgplein.

CineMÁS
WO 24 > DI 30 APRIL
Tijdens cineMÁS 2019 kan je een selectie van 11 bijzondere 
Spaanstalige films ontdekken. Een week lang – van woensdag 24 
april t.e.m. dinsdag 30 april – staan de nieuwste films uit Spanje 
en Latijns-Amerika in de schijnwerpers. 
Voor de 6e keer op rij brengen kunstencentrum BUDA in Kortrijk 
en Sphinx in Gent een staalkaart van de nieuwe trends in de 
reguliere Spaanse cinema en onafhankelijke, artistieke en 
experimentele Spaanstalige films. Naast enkele boeiende Goya-
winnaars uit Spanje, ook een Argentijnse openingsfilm (El amor 
menos pensado), verrassende produkties uit Mexico, magie uit 
Chili en Almodóvars inspiratiebron El Verdugo (1963).
Reserveren is aangewezen en kan via www.budakortrijk.be of 
056 22 10 01 – Budascoop, Kapucijnenstraat 10, Kortrijk

 > Volledig programma: www.budakortrijk.be  
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BRENG JIJ 
OOK DE STAD 
IN BEELD? 
TAG JE 
FOTO’S MET 
#IGKORTRIJKstefan.hoffman.37 it’s time for some of this again #summervibes

zeg.maar.babs #spinrag fijn voor de kinderen, duurde al-lemaal niet lang maar wel de moeite waard. En gratis. 

Flaekers k-tower 

shines blue today 

#leieboorden

fotokepano  Sint-Maartenskerk #kortrijk

Photography_by_

ea_ #kortrijkcity
instajokie #spinrag

bouwen aan hun 
dromen

optieksomerskortrijk 

lago kortrijk. Een aan-
rader! #zwemmen

Ben.marien door het raam buitenkijken #onzelievevrou-wehospitaal #kortrijk 

desmetpatrickboksgala #kortijk 

fideelski Riding away #station-kortrijk

slk8500 - Daar is de lente, 

daar is de zon. Ik wou dat 

ik meer tijd had, zodat ik er 

inliggen kon. #Kortrijk 

in Kortrijk

GR8 ICS - De grootste Benelux  
exclusive car expo
ZA 27 >ZO 28 APR
Op zaterdag 27 en zondag 28 april strijkt de GR8 International 
Car Show neer in Kortrijk Xpo om niet minder dan 36.000 indoor 
m² te vullen met zo’n 1000 geselecteerde showcars, oldtimers, 
supercars… uit 20 landen.
De vierde editie van de grootste indoor autoshow in de Benelux 
brengt alle culturen samen van US muscle cars tot Japanse 
import, hedendaagse tuners, oldtimers, clubs, dreamcars & 
collector cars, moviecars, carparts ... Alle merken en stijlen zijn 
vertegenwoordigd. Talrijke traders en dealers van nieuwe en 
tweedehands wagens mét attitude tekenen present. Heel wat 
befaamde Tuners zijn aanwezig zoals Rauh Welt, Rocket Bunny, 
Liberty Walk en veel meer.

 > www.gr8-ics.com

Cafe politiek 
DO 2 MEI 
‘WAT ALS’ politieke kopstukken – in het licht van de verkiezingen 
– eens zouden zeggen waar het voor hen écht op staat? Welk 
mensbeeld streven ze na? Hoe moet de wereld er volgens hen in 
2040 uit zien? Hoe is onze gemeenschap dan georganiseerd?
Ze kunnen dit doen tijdens Café Politiek, dat om 19.30 uur echte 
politieke toogpraat brengt in 3 kroegen op het  Buda-eiland: 
deDingen, brasserie ’t Eiland en Social Club.
Ze krijgen 18 minuten (de tijd van een goeie TED-talk), zonder 
tussenkomst. In elk café hebben 2 tot 3 politieke kopstukken 
de kans om elk apart hun partij-ideologie te ‘verkopen’ aan de 
aanwezige toehoorders (studenten, politiek geïnteresseerden, 
organisaties…) en vervolgens het wereldbeeld van de 
 ‘andere’ te becommentariëren. Daarna kunnen de cafégangers 
hen persoonlijk aanspreken aan de toog. Inschrijven hoeft niet. 
Gewoon op tijd in één van de kroegen zijn.
 
Organisatie: kunstencentrum BUDA & Vormingplus MZW i.s.m. 
Howest, Kulak, UGent Campus Kortrijk & VIVES.

 > wwww.budakortrijk.be | www.vormingplusmzw.be
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Dag van de dans
ZA 27 APR
Eenmaal per jaar palmt de dans in al haar vormen en maten 
Vlaanderen in. Ook Kortrijk neemt op 27 april deel aan 
de Dag van de Dans. Verschillende partners stelden een 
aantrekkelijk programma samen dat o.a. het volgende biedt: 
een dansketting van Sidi Larbi Cherkaoui door het centrum, het 
toonmoment ‘Bis-Versie Poetic Machine’ van Sarah Bostoen, de 
dansvoorstelling ‘Invited’ door Seppe Baeyens, de film Mitten in 
het kunstencentrum Buda ….

Wie wil deelnemen aan de dansketting van Sidi Larbi Cherkaoui, 
kan zich inschrijven voor de workshops op 16, 22 en 24 april. 
Info: dansketting.be

Sarah Bostoen maakt met 15 jongeren van 8 tot 12 april een 
herwerkte versie van haar voorstelling ‘Poetic Machine’. 

> www.schouwburgkortrijk.be

Het Stadsmagazine kan 10 lezers 
gelukkig maken met een gratis 
toegangskaart. Mail vóór 14 april 
naar stadsmagazine@kortrijk.be.

© Social Club
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