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Duizend vragen, één adres 1777

25.000 attesten en uittreksels kan je nu 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 

Stadhuis op 1 en 2 januari 2020 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: Stad Kortrijk

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

4-5 > Straffe Verhalen

In deze nieuwe, inspirerende verhalen-
reeks laten we straffe Kortrijkzanen aan 
het woord. Eerste in de rij is de dertienja-
rige Maité.

7 > Konnector

In het gebied tussen Bissegem, Heule 
en de Kortrijkse binnenstad komt een 
nieuw stadsdeel met aandacht voor 
groen, ontspanning en vlotte verbin-
dingen.

8-9 > Sociale voordelen

Heb je een laag inkomen en woon je in 
Kortrijk? Dan kan je bij de wijkcentra, bij 
VORK en bij tal van vrijetijdsactiviteiten 
genieten van een korting.

11 > SOS kerstboom

De kerstperiode is voorbij, de kerstlichtjes 
en -versiering vliegen terug op zolder. 
Maar wat doe je met je kale kerstboom?

16 > Kortrijk Handelt

Om de leegstand van winkelpanden 
tegen te gaan investeert de stad stevig 
in gerichte acties en campagnes. 

21 > Atelier 2025

De oude site van rusthuis Sint-Vincen-
tius wordt intussen al een aantal jaren 
gebruikt als atelier voor uiteenlopende 
bedrijvigheden.

Eervolle vermelding
In 2020 gaan we elke maand op zoek naar een Kortrijk-
zaan die een opmerkelijke prestatie leverde. Een me-
daille in een onbekende sport? Een prestigieuze prijs 
in jouw vakgebied? Ben of ken jij zo iemand? Laat het 
weten via stadsmagazine@kortrijk.be en wie weet prijk 
jij hier volgende maand.

Onze eerste eervolle vermelding gaat naar stadsgenoot 
Adriaan Linters. Adriaan is medeoprichter en voorzitter van 
de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw, 
kortweg VVIA. Tijdens de European Cultural Heritage Sum-
mit in Parijs werden in oktober de belangrijkste Europese 
onderscheidingen voor erfgoed uitgereikt: de European 
Heritage Awards. VVIA ontving er een prijs voor haar con-
sequente inzet voor een nog ondergewaardeerd soort erf-
goed: industrie. De jury loofde de wijze waarop VVIA haar 
werking opbouwde zonder enige vorm van structurele sub-
sidie. In de toekenning prees de jury 
de manier waarop 
VVIA in Vlaande-
ren en daarbuiten 
nieuwe ideeën en 
initiatieven lanceer-
de en de samenwer-
king tussen organi-
saties aanmoedigde. 
Zonder VVIA zou het 
industrieel erfgoed 
in Vlaanderen er on-
getwijfeld veel armer 
uitgezien hebben.

MAAK VOORAF 
JE AFSPRAAK 
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Geniet u ook nog na van De Warmste Week? Wat. Een. Week.
Het was het mooiste eindejaar dat Kortrijk kon krijgen.

Die Warmste Week. Dat was nog maar een begin. Want we hebben nog meer in petto: 
van Kortrijk de Beste Stad van Vlaanderen maken.
 
Daarvoor hebben we ambitieuze en betaalbare plannen klaar. 
Zo krijgt Bissegem een nieuw centrum, Bellegem een nieuwe hoofdstraat en Rollegem een nieuwe platse. 
Ook in Aalbeke, Heule, Marke en Kooigem zal er van alles gebeuren. 
In de stad verlagen we de Leieboorden verder richting Kortrijk Weide. De Schouwburg wordt vernieuwd 
en we bereiden een sterk dossier voor om Culturele hoofdstad van Europa te worden in 2030.
We vergroenen het winkelwandelgebied, trekken nieuwe winkels aan en planten 150 voetbalvelden 
nieuwe bossen aan. Er komt een trambus tussen het station en ’t Hoge.
En we pakken armoede nóg kordater aan. Met meer en betere sociale woningen en extra brugfiguren om 
mensen in armoede persoonlijk te begeleiden.
Want Kortrijk is maar de Beste als we er allemaal samen het beste van maken. 
 
Ik hoop u alvast te zien op onze meest kleurrijke nieuwjaarsreceptie ooit, 
zaterdagavond 4 januari 2020 vanaf 18 uur aan de verlaagde Leieboorden.
 
Een stevige toost op 2020.
 
Uw burgemeester,

Vincent Van Quickenborne
burgemeester@kortrijk.be

Dans. Lach. 
Fluit. Zing. 
Schommel. 
Huppel.
Spring 2020 in.

Beste Kortrijkzaan,
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“We hebben
met BP 

te maken.
Brute Pech”
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Maité: “Ik zit nu in het tweede jaar sociale en technische 
vorming aan RHIZO. Ik zou binnen enkele jaren graag de 
opleiding jeugd en gehandicaptenzorg volgen. Niet om in 
de zorg te staan, maar wel in een ondersteunende rol om-
dat ik zelf al heel wat meemaakte.”

Lies: “Maité werd te vroeg geboren, op 31 weken al. Ze 
woog 1,44 kilogram en ze had klompvoetjes. Wat later 
kreeg ze ook nog eens twee klaplongen en had ze drie keer 
een bloedtransfusie nodig. Veel weet ik niet meer van die 
periode. Bij de geboorte deden zich veel complicaties voor 
en ik heb toen ook voor mijn leven moeten vechten.”

“In 2006 en 2007 werd Maité geopereerd aan haar klomp-
voetjes. Alles in één keer doen kon niet omdat haar lon-
gen het niet zouden aankunnen. Nadien volgde nog een 
correctie aan de tenen. Maar ook dan was er twijfel of ze 
goed zou kunnen stappen. Dat was onterecht: onze moe-
dige meid kon aan 14 maanden stappen!”

Chris: “We hadden de ene tegenslag na de andere. Op een 
bepaald moment werd het me te veel. Ik ben christelijk 
opgevoed, maar heb toen uit frustratie het kruisbeeld dat 
in ons huis hing kapotgeslagen. Intussen hangt er wel 
weer een kruisbeeld in onze living. Eentje uit Lourdes. Ik 
ga ook elk jaar naar de grafkapel van Broeder Isidoor. Ik 
ging er als klein manneke al naartoe met mijn grootmoe-
der en put moed uit mijn jaarlijks bezoekje. Toen in 2017 
bleek dat Maité een tumor in haar been had, ben ik ook 
meteen op mijn fiets gesprongen naar Broeder Isidoor.”

Lies: “Net ervoor hadden de dokters gezegd dat Maité 
scoliose had en daardoor een korset moest dragen. Maar 
ze bleef pijn hebben in haar rechterbeen. De orthopedist 
heeft dan gezien dat ze een tumor in haar scheenbeen 
had. Enkele dagen later al werd Maité geopereerd in het 
UZ Gent.”

“We kregen al een aantal keer de vraag hoe het komt dat 
we als gezin blijven vechten. Simpel: omdat het om BP 
gaat, zoals de dokters ons al verschillende keren zeiden. 
Brute Pech. Maité geeft ook de moed niet op. Ze maakte 
al veel tegenslagen mee, maar blijft positief. Ook al is dat 
heel lastig. Met Halloween, bijvoorbeeld, gingen we naar 
een spookhuis. Na 40 minuten aanschuiven bleek dat het 
spookhuis niet toegankelijk was voor minder mobiele 
mensen. Maité kan wel stappen, maar niet zo lang. Aan-
gezien je in het spookhuis ook veel moest draaien en ke-
ren, kon ze niet naar binnen. Die blik die ze toen in haar 
ogen had... Mijn hart brak.”

“Maar na elke tegenslag herpakt ze zich. Evident is dat 
niet. Zeker niet omdat ze ook met vooroordelen moet 
afrekenen. Maité ziet eruit als een gewoon meisje, maar 
kan een aantal zaken minder goed of niet. Bij veel mensen 
dringt dat niet door.”

Maité: “Ik probeer zelf altijd positief te blijven en krijg 
heel veel steun van mijn ouders, mijn broer en zus. Ik heb 
ook veel aan Mynthe, mijn knuffel die ik van bij mijn ge-
boorte heb. En recent ben ik tante geworden van Henri, 
fantastisch. Het liefst hou ik me bezig met muziek. Ik 
speel keyboard en ukelele. Ik leerde dat via YouTube. Ik 
heb ook al eigen nummers geschreven. Inspiratie haal ik 
uit mijn omgeving. Mijn mama en papa zeggen dat mijn 
muziek donker is, maar zelf blijf ik positief. Er zijn nog 
mensen die ergere dingen meemaken.”

Maité Vandenbussche is pas 13 jaar, maar heeft al veel mee-
gemaakt. De geboorte liep niet zoals gepland, ze kreeg af te 
rekenen met een tumor... Toch laat ze zich niet doen. Daar-
bij krijgt ze veel steun van mama Lies (47) en papa Chris (56). 

“Ik hou me het liefst bezig met muziek”, vertelt Maité.

“Mijn muziek is donker, 
maar zelf blijf ik positief”

Straffe verhalen
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Bezoek je Kortrijk en kan je om één of an-
dere reden geen gebruik maken van de 
voordelige, ondergrondse parkings? Dan 
ben je aangewezen op het straatparkeren. 
Het parkeerbedrijf Parko lanceerde onlangs 
een gebruiksvriendelijk alternatief voor 
sms-parkeren. Daarmee betaal je je par-

keersessie, zowel in het centrum (KOR 1) als 
aan de rand van het centrum (KOR 2), zon-
der dat je je vooraf moet registreren. Ook 
bijkomende kosten zijn verleden tijd.

M.PARKO.BE

Ga op de internetbrowser van je telefoon 
naar m.Parko.be en ga akkoord om een 
snelkoppeling op je startscherm te plaat-
sen. Zo lijkt deze toepassing op een app en 
is hij altijd gemakkelijk te gebruiken.

PARKEERSESSIE STARTEN
Wil je een parkeersessie starten, kies voor 
zone KOR1 (centrum) of KOR2 (rand). Deze 
parkeerzones zijn duidelijk zichtbaar op de 
kaart. Bij KOR2 parkeer je op wandelafstand 
van het centrum en parkeer je het eerste 
uur gratis. Let wel, je moet hiervoor wel je 
parkeersessie registreren.
Voeg je nummerplaat en mailadres toe en 
druk op START. Je ziet meteen ook hoe lang 
jouw parkeersessie maximaal loopt.

PARKEERSESSIE STOPPEN
Een parkeersessie stoppen kan op  
twee manieren:
> Je opent de parkeertoepassing op je tele-

foon en drukt op stop of je opent de e-mail 
die Parko je stuurde bij de start van je par-
keersessie. Klik op Betaal en breng je be-
taling in orde. Gebruik hiervoor je krediet-
kaart, Payconiq, Bancontact of Maestro.

> Breng je de betaling niet meteen in orde, 
dan kan je dit achteraf nog doen. Let wel: 

een nieuwe parkeersessie starten kan 
pas als je de betaling van je vorige sessie 
in orde gebracht hebt.

Parkeren in Kortrijk: 
gebruiksvriendelijk,

zonder registratie 
en zonder extra kosten

Stel jij nog wat hulp op prijs bij het 
gebruik van de nieuwe parkeerau-
tomaten? Op www.parko.be vind 
je onder FAQ (veelgestelde vragen) 
enkele handleidingen die je stap 
per stap begeleiden in het parkeer- 
en betaalproces.

Online
handleiding
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Konnector is een stadsvernieuwingsproject 
in navolging van eerdere projecten zoals K 
in Kortrijk en Kortrijk Weide. Het versterkt 
stedelijke plekken en verbindt ze met een 
groenstructuur van 4,4 km lang met een op-
pervlakte van 40 ha. Dit ambitieuze project is 
ook Vlaanderen niet ontgaan. Daarom krijgt 
Konnector de erkenning als Vlaams stads-
vernieuwingsproject en wordt 2,15 miljoen 
euro steun toegekend.
 
WEMBLEY WORDT SPORTPARK
De komende jaren wordt sportcentrum 
Wembley van 8 naar 13 ha uitgebreid. Hier-
door ontstaat ruimte voor nieuwe sportfa-
ciliteiten. Onnodige verharding wordt op-
gebroken en er komen fietsverbindingen 
doorheen de site. Sport-, speel- en bewe-
gingstoestellen en extra groen zorgen er-
voor dat Wembley evolueert naar een echt 
sportpark waar inwoners kunnen sporten, 
ontspannen en elkaar ontmoeten.
 
N328 WORDT GROENE FIETSVERBINDING
De strook die destijds gereserveerd werd 

voor de aanleg van de autoverbinding 
N328 wordt een groene ruimte die ge-
scheiden wijken verbindt. Het wordt een 
speelplek voor kinderen en een ontmoe-
tingsplaats voor buren. Hier komt boven-
dien een hoogwaardige fietsverbinding 
van in totaal 4 km. Bissegem, stadsgroen 
Ghellinck, Wembley en het centrum van 
Kortrijk worden zo verbonden in enkele 
minuten fietsen.
 
STADSGROEN GHELLINCK
Tijdens de afgelopen jaren kochten de 
stad en Natuurpunt stelselmatig gronden 
aan. Zo kan Stadsgroen Ghellinck uit-
groeien tot een groene long van 12 ha. 
De inrichtingsplannen kwamen tot stand 
na een periode van experiment en tijde-
lijk gebruik. In overleg met Natuurpunt, 
buurtbewoners en verenigingen wordt 
deze groene long verder ontwikkeld met 
ruimte voor natuur, avontuurlijk spelen en 
moestuinen. De inrichtingswerken gingen 
intussen al van start.
 

BISSEGEM ADEM GEVEN
Door de verkeersdrukte staat de leefbaar-
heid van Bissegem onder druk. De verkeers-
wisselaar A19-R8 kan de doorstroming naar 
de R8 verbeteren en de verkeersdruk in de 
kern van Bissegem doen afnemen. Met 
de heraanleg van de Driekerkenstraat, de 
Overzetweg en de nieuwe brug over de 
Leie ontstaat de mogelijkheid om 1,5 km 
nieuwe en veilige fietsverbinding te realise-
ren. Ter hoogte van de Vrije Aardstraat komt 
1 ha groene ruimte: Bissegem Plage, waar 
kinderen kunnen ravotten en buren elkaar 
kunnen ontmoeten nabij de Leie. Tot slot zal 
de kerk na de verbouwingswerken ruimte 
bieden voor onder andere verenigingen en 
de bibliotheek. Dit wordt het kloppend hart 
van het centrum van Bissegem.

Het gebied tussen Bissegem, Heule en het centrum van Kortrijk is heel 
dicht bebouwd. Wijken en stedelijke diensten staan er te weinig met 

elkaar in verbinding. Toch ligt alles op korte afstand van elkaar en is er 
bovendien nog heel wat open ruimte. Daar komt nu Konnector.

Konnector verbindt 
Kortrijk met Bissegem 
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Vijftien procent van de inwoners van Kortrijk geeft aan het moeilijk tot 
heel moeilijk te hebben om rond te komen. Zij kunnen hiervoor vaak 
bepaalde sociale voordelen krijgen. Alleen weten ze dat dikwijls niet. 

Kortrijk wil ervoor zorgen dat ook zij maximaal gebruik kunnen maken 
van bepaalde rechten of voordelen.

Ook jij geniet van
sociale voordelen!

Heb je het soms moeilijk om rond te komen?

© Kattoo

© Kattoo

© Kattoo
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SOCIALE VOORDELEN 
OP BASIS VAN INKOMEN

Heb je het soms moeilijk om de eindjes 
aan elkaar te knopen? Ga dan langs bij het 
Sociaal Huis of maak een afspraak in het 
wijkcentrum in je buurt. Een medewerker 
bekijkt op basis van je beschikbaar inko-
men of je korting kan krijgen op bepaalde 
diensten en activiteiten. Je brengt daarvoor 
je identiteitskaart en je bankuittreksels van 
een volledige, afgesloten maand mee. Aan 
de hand daarvan wordt bepaald of je een 
sociaal of extra sociaal tarief kan krijgen. 
Dit tarief wordt aangeduid op je UiTPAS. 
Die kost eenmalig 1 euro als je een (extra) 
sociaal tarief hebt. 

WAARVOOR KAN JE EEN
 SOCIAAL TARIEF KRIJGEN?

• Voor tal van vrijetijdsactiviteiten in Kor-
trijk (vb. Schouwburg, OC's, Lago)

WAARVOOR KAN 
JE EEN SOCIAAL OF EXTRA 
SOCIAAL TARIEF KRIJGEN?

• Voor alle diensten in de Kortrijkse wijk-
centra: maaltijden, vervoer, pedicure, 
kapper, wassalon, bad/douche...

• Om goedkoper te eten in het volksres-
taurant VORK

Dit is trouwens een uitbreiding van de be-
staande voorwaarden voor een sociaal of 
extra sociaal tarief. Ook de bestaande voor-
waarden blijven geldig.

SOCIALE TARIEVEN 
IN DE PRAKTIJK

Om de sociale voordelen op basis van inko-
men wat concreter te kunnen toelichten, ge-
ven we enkele voorbeelden. De namen in de 
voorbeelden zijn fictief. Heel belangrijk is ook 
dat elk geval anders is en op maat bekeken 
wordt in het Sociaal Huis of een wijkcentrum.

Sadia werkt fulltime en heeft een inkomen 
van € 1.500 per maand. Haar twee kinderen 
studeren aan de hogeschool. Heeft Sadia 
recht op een (extra) sociaal tarief? Ze doet 
er goed aan om langs te gaan in het Sociaal 
Huis of één van de wijkcentra. Een mede-
werker kan dan samen met haar nagaan of 
er mogelijkheden zijn.

Alex en Caroline hebben twee kinderen. Hij 
gaat fulltime werken, zij bewust deeltijds 
om de kinderen op te voeden en vrijwilli-
gerswerk te doen. Hun maandelijks inkomen 
bedraagt € 3.000, maar toch geven ze aan 
dat ze moeite hebben om rond te komen. 
Hebben Alex en Caroline recht op een (extra) 
sociaal tarief? Het is voor hen interessant om 
een afspraak te maken met een medewerker 
in het Sociaal Huis of één van de wijkcentra. 

Hij kan aan de hand van een financieel en 
sociaal onderzoek helpen zoeken naar de re-
den waarom het gezin het financieel moeilijk 
heeft. Hebben Alex en Caroline bijvoorbeeld 
schulden of veel leningen lopen? Dan kan de 
maatschappelijk werker schuldbemiddeling 
voorstellen. Indien het gezin daarmee ak-
koord gaat, krijgt het een extra sociaal tarief.

 R www.sociaalhuiskortrijk.be

Veel stadsgenoten kunnen zich moeilijk voorstellen hoe het is om in ar-
moede te leven. Maar voor 15% van de Belgen is boodschappen doen een 
bron van stress en centen tellen. Zij knokken elke dag om de eindjes aan 
elkaar te knopen.

Wil jij op een andere manier stilstaan bij het thema armoede? Dan kan je deelne-
men aan de Inleefweek Armoede van 25 tot 31 januari. Je gaat de uitdaging aan 
om één week rond te komen met een budget van iemand die in armoede leeft. Af-
hankelijk van je gezinssituatie komt dat neer op € 60 voor een volwassen persoon 
en € 20 voor een kind. Zo ervaar je aan den lijve hoe het voelt om in armoede te 
leven. Met dit budget betaal je voeding, ontspanning, brandstof en alle (onver-
wachte) kosten die tijdens de week opduiken. Je houdt je ook aan enkele leef-
regels. Een intakemoment op 24 januari in het Sociaal Huis en een slotmoment 
op 4 februari in het stadhuis dompelen je onder in de wereld van mensen in 
armoede. De Inleefweek Armoede is een initiatief van Welzijnszorg vzw en wordt 
georganiseerd door Stad Kortrijk, kwbeensgezind en beweging.net.

 R Inschrijven kan tot 20 januari via www.welzijnszorg/inleefweek-armoede-kortrijk

Ervaar wat leven 
in armoede betekent
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WEERTYPE GEEL
We spreken van weertype geel als er och-
tendkoude is met kans op rijm- of ijzelplek-
ken. In dit geval strooit de stad vanaf 5 uur ’s 
morgens alle locaties die gevoelig zijn voor 
gladheid. Dit zijn zowel gevaarlijke plek-
ken op (fiets)wegen, bruggen, viaducten 
en gevaarlijke bochten. Ook de belangrijk-
ste fietsassen en fietspaden die gescheiden 
zijn van de rijweg worden onmiddellijk ge-
strooid vanaf weertype geel.

WEERTYPE ORANJE
Zodra er 50% kans is op aanvriezende regen 
of sneeuwval geldt weertype oranje. Dan 
strooien de diensten zowel overdag als ’s 
nachts. En dat niet alleen op de gevaarlijke 
plekken, maar ook op alle wegen gevolgd 
door het openbaar vervoer, de wegen van 
groot verkeer en de schoolomgevingen.

WEERTYPE ROOD
Bij sneeuwval en aanvriezende regen is 
weertype rood van kracht. De strooidienst 

volgt dan dezelfde routes als bij weertype 
geel. Als deze routes afgewerkt zijn volgt 
onmiddellijk een tweede strooiroute langs 
verbindingswegen met druk verkeer, be-
dieningswegen van wijken en matig druk-
ke wegen die ook gladheidsgevoelig zijn.

Het Vlaams Gewest is verantwoordelijk voor 
het strooien van de gewestwegen. Meer info 
vind je op www.wegenenverkeer.be.

 R www.kortrijk.be/strooiplan

De strooidiensten van onze stad volgen het weerbericht op de voet.  
Op basis van de weersvoorspellingen strooien ze op 3 verschillende momenten.

Waar en wanneer  
wordt er gestrooid?

WEES WAAKZAAM TIJDENS WINTERPRIKKEN
Wanneer het straks gaat vriezen of sneeuwen, zijn er mensen voor 
wie het extra moeilijk wordt. Hou jij mee een oogje in het zeil voor 
jouw kwetsbare buurman of -vrouw? Bel even aan, sla een bab-
beltje, doe een boodschap… Als er zich een probleem voordoet 
waar je zelf geen raad mee weet, bel dan tijdens de kantooruren 
van 9 tot 17 uur het gratis nummer 1777 van de stad. Buiten de 
kantooruren en op feestdagen kan je terecht op het nieuwe num-
mer 1701 van de politie.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR NACHTOPVANG 
In de nachtopvang in de Tuighuisstraat in Kortrijk kunnen 
thuis- en daklozen elke nacht terecht voor een bed, brood-
maaltijd, douche en babbel. Als vrijwilliger ben je één of maxi-
maal 2 avonden per maand bereid om samen met een vaste 
begeleider in te staan voor de opvang van de daklozen in Kor-
trijk. Interesse? Neem contact op met nachtopvang@cawzuid-
westvlaanderen.be.
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PLANT JE KERSTBOOM IN JE TUIN
De meest ecologische oplossing is het red-
den van je kerstboom door hem een plekje 
te geven in je tuin. Zo kan je het jaar nadien 
de kerstboom opnieuw in huis halen. Vóór 
je gaat planten, moet je je kerstboom wel 
eventjes laten wennen aan de buitentem-
peratuur. Daarom is het aan te raden om 
de kerstboom in de pot met aarde enkele 
dagen in je berging of garage te zetten. 
Daarna kan je hem buiten planten. Haal 
voorzichtig de kerstboom uit zijn pot, want 
je wil de kleine, fijne worteltjes onderaan 
de stam niet beschadigen. Die nemen na-
melijk al het water op. Je kan de kerstboom 
extra voeden met een beetje potgrond.

RECYCLAGEPARKEN
Heb je geen tuin of is je boom niet meer in 
goede conditie? Geef hem dan een tweede 
leven als hoogwaardig compost en breng 
hem naar een recyclagepark en deponeer 
hem bij het groenafval. Vergeet wel niet om 
eerst de pot en de aarde of het voetstuk te 
verwijderen. Ook versieringen horen uiter-
aard niet thuis bij het groenafval.

GROENINZAMELPUNTEN
In de Tientjesstraat in Bissegem (maandag 
6 januari), Op Kooigemplaats in Kooigem 
(dinsdag 7 januari), in de Sint-Katharina-
straat in Heule (woensdag 8 januari), op het 
Olympiadeplein in Marke (donderdag 9 ja-
nuari) en in de Nachtegaalstraat in Aalbeke 

(vrijdag 17 januari) bieden de groeninza-
melpunten ook een oplossing, telkens van 
15 tot 18 uur.

GROENRONDE
Elf keer per jaar wordt groenafval gratis op-
gehaald aan huis. Kijk op de ophaalkalen-
der wanneer dit in januari in jouw straat ge-
beurt. Je mag je kerstboom gewoon buiten 
zetten. Doe dit vanaf 17 uur de avond vóór 
de ophaling of vóór 5 uur de ochtend van 
de ophaling. Je kan je tegen betaling ook 
inschrijven op de ophaalronde voor tuinaf-
val van IMOG.

 R www.kortrijk.be/producten/afval-groenafval

 R  www.imog.be

Wat met je kerstboom
na de eindejaarsperiode?

Wekenlang heeft jouw kerstboom jouw huis in een feestelijke kerst- en 
eindejaarsstemming ondergedompeld. Na het feestgedruis weet je wellicht niet 
goed wat je met de kerstboom moet aanvangen. We geven je alvast enkele tips.
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Politie nodig? 
Bel naar 1701

Sinds vorig jaar kan je terecht in het 
nieuwe politiecommissariaat aan de 
Minister De Taeyelaan in Kortrijk. Van 
hieruit zorgt de Politiezone Vlas voor de 
veiligheid van de inwoners en bezoekers 
van Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Het 
nieuw commissariaat is uitgerust met 
een eigen lokale dispatching. Dit is een 
soort telefooncentrale waar oproepen 
binnen komen en politiemensen worden 
uitgestuurd. Bij die nieuwe dispatching 
hoort het makkelijk te onthouden num-
mer 1701. Op dit nummer kan je 24 uur 
op 24, 7 dagen op 7 terecht met alle 
mogelijke politie gerelateerde vragen, of 
het nu om een dringende interventie of 
niet-dringende vraag gaat.

Het algemeen noodnummer 112, 
voor dringende hulp van brandweer, 
ambulance of politie blijft natuurlijk 
ook steeds actief, zowel in binnen- als 
buitenland.
 

Hartveilige opleidingen

De stad Kortrijk en het Rode Kruis 
Kortrijk organiseren in het kader van 
Kortrijk hartveilige stad, de opleidingen 
Hartveilig 2020. 
Wil je weten hoe je met een automati-
sche defibrillator aan de slag kan en hoe 
je moet reanimeren? Schrijf je dan in 
voor één van onderstaande vormings-
momenten. Dat kan via het gratis num-
mer 1777 of via www.kortrijk.be/for-
mulieren/vorming-hartveilig. De lessen 
vinden plaats op weekdagen van 19 tot 
22 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur 
in de lokalen van het Rode Kruis, aan de 
Antoon van Dyckaan 14a. Eén keer gaan 
de lesgevers op verplaatsing naar het OC 
in Heule. Dit zijn de data voor de lessen: 
woensdag 22 januari, donderdag 20 
februari, zaterdag 21 maart, donderdag 
30 april, woensdag 20 mei (uitzonderlijk 
in OC De Vonke in Heule), zaterdag 20 
juni, woensdag 26 augustus, donderdag 
24 september, maandag 19 oktober, 
zaterdag 21 november en maandag 14 
december.

Fiber brengt de 
toekomst naar Kortrijk

Wellicht vraag je je af waar al die mys-
terieuze werken op de Kortrijkse voet-
paden voor dienen. Die werken worden 
uitgevoerd in opdracht van Proximus.
Om de groeiende vraag naar dataverkeer 
het hoofd te kunnen bieden gaat Kortrijk 
in zee met Proximus. Het telecombedrijf 
installeert een nieuw, supersnel glas-
vezelnetwerk: Fiber. Dankzij Fiber krijgt 
Kortrijk de mogelijkheden om de grote 
uitdagingen van de toekomst doeltref-
fend aan te pakken. Zo evolueert onze 
stad naar een Smart City op het vlak van 
mobiliteit (intelligente parkeerplaatsen), 
veiligheid (geconnecteerde camera’s), 
opleiding, gezondheid, energie, werkge-
legenheid…
Als inwoner van Kortrijk kan je hier als 
één van de eersten in België van genie-
ten. Proximus installeert Fiber indien ge-
wenst gratis tot in je woning. Dat geldt 
ook voor wie geen Proximusklant is.

Kortrijk Kort 
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Eer Johny Turbo  
op Sinksen

SINKSEN 20 eert de Kortrijkse volkszan-
ger Johny Turbo die 20 jaar geleden 
overleed. Kortrijk Turbo is het thema 
voor 4 dagen Sinksen van 29 mei tot 
en met 1 juni. En jij kan daaraan mee-
werken. Wil je Sinksen opfleuren met 
je band of street act? Wil je een ludieke 
terrasuitbating bij je zaak? Laat je ideeën 
uiterlijk tegen 1 februari weten via het 
webformulier op www.sinksen.be. Enkel 
ingeschreven acties kunnen plaatsvin-
den op het openbaar domein.

Ticketverkoop 
Spinrag van start 

Het kinderkunstenfestival Spinrag palmt 
van 21 februari tot 1 maart de stad in. 
Ontdek straffe podiumvoorstellingen, 
circus, figuurtheater... op drie verschil-
lende locaties in Kortrijk: Schouwburg 
Kortrijk, Kunstencentrum BUDA en 
Muziekcentrum Track. De ticketverkoop 
gaat online op zaterdag 11 januari om 
10 uur. Vanaf 13 januari kan dat ook tele-
fonisch op 056 23 98 55 en aan de balie 
van UiT in Kortrijk, Schouwburgplein 14. 
Snuif de Spinragsfeer alvast op tijdens 
de Spinrag Warm-Up Party op zondag 5 
januari in Schouwburg Kortrijk.

 R www.spinrag.be

Veilige werken 
stationsproject

De werken aan de nieuwe ondergrondse 
parkeergarage en de wegtunnel zijn van 
start gegaan. Daarvoor is heel wat beton 
nodig. Men rekent van nu tot juli 2020 
tot 45 betontransporten per dag. 
In Kortrijk weert het stadsbestuur zwaar 
verkeer in de schoolbuurten tijdens de 
begin- en einduren van de school. Dit ver-
kleint de kans op dodehoekongevallen.
De aannemers proberen daarom bij een 
betonstort steeds na de ochtendspits te 
starten, met de bedoeling klaar te zijn 
voor de avondspits. Maar helaas zal dit 
niet altijd lukken. In overleg met de stad 
moet de betonleverancier vaste routes 
volgen. Komende vanuit het zuiden is 
dit via de Condédreef, Aalbeeksesteen-
weg en Zandstraat. Dit wordt de eerste 
maanden de drukste aanrijroute. Vanuit 
het noorden is dit via de Brugsesteen-
weg, Meensestraat, Meensesteenweg 
en Burgemeester Lambrechtlaan. Enkel 
in het geval die route verhinderd is, zou 
men via Bissegem aanrijden.
Dit is trouwens geen vrijgeleide voor 
andere werftransporten. Tijdens de 
sperperiode mogen enkel de groen/
witte betonmixers van Declercq beton 
opgemerkt worden langs deze routes.

Financiële prijs  
voor Jump

JUMP komt op voor Kortrijkse kwetsbare 
jongeren die door de mazen van het so-
ciale net dreigen te vallen. Het initiatief 
is een samenwerkingsverband tussen 
verschillende sociale organisaties zoals 
het Oranjehuis, CJGB, Bethanie, De Korf, 
CAW Kortrijk, De Hoge Kouter (VAPH), 
Groep Ubuntu (VAPH), AJKO, Stad Kor-
trijk, JOIN en het JAC.

Hun gemeenschappelijk doel is de 
wachtlijsten weg te werken met extra 
aandacht voor jongeren die bijna of 
reeds meerderjarig zijn en die, als er 
geen aanbod komt, dreigen van de radar 
te verdwijnen. De resultaten tot nu toe 
zijn goed: de wachttijden zijn wegge-
werkt en er is een merkbare verbeterde 
begeleiding van de doelgroep van 
jongeren tussen 16 en 21 jaar. 
Redenen ten over voor Lions Club 
Kortrijk Leie om in het kader van de Prijs 
Kortrijk Leie JUMP te steunen met een 
bijdrage van € 20.000.

©
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Sinds enkele jaren gebeuren alle inschrijvin-
gen voor het kleuter- en lager onderwijs via 
www.naarschoolinkortrijk.be. Alle kinderen 
die in 2018 zijn geboren, moeten deze keer 
aangemeld worden. Dat kan van maandag 
2 maart 2020 om 10 uur tot en met dinsdag 
31 maart 2020 ‘s middags. Zit er al een broer 
of zus in de school van je keuze? Schrijf dan 
je kind in school in. Dat kan van maandag 
20 januari tot en met vrijdag 7 februari. Je 
plaats is zo gegarandeerd. Als je vergeet 
om dat te doen, moet je je aanmelden bij 
de website en is je plaats niet meer gega-
randeerd.

GEBOREN IN 2017 EN 
NOG NIET INGESCHREVEN 
IN EEN SCHOOL?

Je kan je zoon of dochter in januari 2020 toch 
nog inschrijven voor het huidige schooljaar 
2019-2020. Zal je kind pas naar school gaan 
vanaf september 2020, dan nog is het goed 
om je kind in te schrijven voor dit school-
jaar. Neem voor meer informatie contact op 

met Marianne Bogaert via 02 553 50 19 of  
marianne.bogaert@ond.vlaanderen.be.

Geboren in november of december 2018?
Op zich speelt het geen rol of je kind in het 
begin of op het einde van 2018 is geboren. 
Je hebt er sowieso baat bij om tussen 2 
maart en 31 maart je zoon of dochter in te 
schrijven, ook al zal hij of zij pas vanaf sep-
tember 2021 naar school gaan.

IN SEPTEMBER NAAR 
HET EERSTE LEERJAAR?

Als je zoon of dochter in dezelfde school 
kan blijven, hoef je niets te doen. Verandert 
je kind van school, dan moet je jouw zoon 
of dochter opnieuw aanmelden via de web-
site. Bij twijfel kan je navraag doen bij de 
school zelf of bij Marianne Bogaert.

NAAR EEN ANDERE SCHOOL?

Aanmelden is de boodschap.

Schrijf 
je kind in 
voor
volgend 
schooljaar

Is je zoon of dochter geboren in 2018? Of wil je jouw kind in september 
naar een andere school laten gaan? Dan moet je je aanmelden bij een 

speciale website. Alle scholen in het kleuter- en lager onderwijs in 
Kortrijk en deelgemeenten volgen dezelfde regels.

HOE INSCHRIJVEN?
> Stap 1: surf naar  

www.naarschoolinkortrijk.be
> Stap 2: vul de nodige gegevens 

over je kind in
> Stap 3: kies een top 5 van scho-

len voor je kind
> Stap 4: zet je eerste keuze op de 

eerste plaats, je tweede keuze 
op de tweede plaats, enzovoort

HULP BIJ AANMELDEN?
Heb je thuis geen internet of kan 
je hulp gebruiken bij de aan-
melding? Je kan langsgaan in 
de bibliotheek, het stadhuis, de 
ontmoetingscentra, de wijkcentra, 
bij Kind & Gezin of bij het Sociaal 
Huis. Ook in de scholen zelf kan je 
altijd terecht met je vragen.
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VOORDELEN
Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar 
collectief studeren geeft veel studenten 
de rust die ze alleen niet kunnen vinden. 
De aanwezigheid van medestudenten 
geeft je het gevoel dat je niet de enige 
bent. Lukt het even niet, dan is er altijd 
hulp in de buurt. Heb je last van uitstel-
gedrag of wenkt de verleiding om even 
je sociale media te checken? Een blik op 
je blokkende medestudenten helpt je de 
focus te bewaren. En wanneer het dan 
eindelijk tijd is voor een pauze, maakt de 
aanwezigheid van je blokgenoten die een 
stuk leuker.

BLOKKEN OP SCHOOL
Alle hogere onderwijsinstellingen in Kor-
trijk bieden plaats voor hun blokkende 
studenten. KU Leuven campus Kulak Kor-
trijk richt naast de 280 studieplaatsen in 
de bibliotheek extra studielokalen in op 
de campus. Bovendien kunnen studenten 
tijdens hun pauze een gezelschapsspel 
ontlenen of meewerken aan de collectieve 
blokpuzzel. VIVES biedt met Blokkot een 
omgeving die optimaal is ingericht om te 
kunnen studeren, met veel stopcontacten, 
gratis wifi en ontspanningsruimtes. Blokkot 
vindt plaats in de bibliotheek, de aula en 
de Bistro van ’t Forum. Ook studenten van 

Howest en UGent Campus Kortrijk kunnen 
op hun campus terecht. In Resto ’t Obeetje 
voorziet men naast studieplekjes gratis wifi, 
water en fruit.

ANDERE BLOKLOCATIES
Studenten die hun campus liever even niet 
opzoeken tijdens de blokperiode, kunnen 
onder andere terecht in de centrale stads-
bibliotheek, De Warande, OC Aalbeke, cul-
tuurcafé deDingen, business center Regus 
en Atelier 2025 aan het Begijnhofpark.

 R Het meest recente overzicht vind je op  
www.kortrijk.be/bloklocaties.

Samen blokken 
op unieke locaties

Studenten kiezen er steeds vaker voor om in groep te studeren. Ook in 
Kortrijk zet deze trend zich verder. Scholen, stadsdiensten, bedrijven, 

horecazaken… Ze hebben vaak grote, rustige ruimtes ter beschikking. Ideaal 
om samen te hokken en te blokken.
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12% van de winkels in Kortrijk staat leeg 
door de toename van e-commerce en baan-
winkels langs de invalswegen. Stad Kortrijk 
blijft niet bij de pakken zitten en ontvouwt 
het plan Kortrijk Handelt met jaarlijks onder 
andere € 200.000 aan premies om de win-
kelwandelgebieden te versterken.

HIPPE BOETIEKJES EN GROTE MERKEN
Het plan bestaat uit 7 pijlers die van Kor-
trijk opnieuw een winkelstad met grandeur 
moeten maken. Zo zal de stad nieuwe uit-
batingen in de handelskernen aanmoedi-
gen: van hippe boetiekjes tot grote merken 
en vaste waarden zoals Essentiel of Primark 
die shoppers van heinde en ver aantrekken. 
Hoe uitgebreider het aanbod, hoe meer 

shoppers. De stad hoopt de grote merken 
over de streep te trekken door twee soor-
ten premies: een investeringspremie voor 
de renovatie van een gebouw én een aan-
trekkingspremie waarbij winkels tot 30% 
van de huur terugbetaald krijgen. 

CITYTRIPCAMPAGNES
De stad rolt tevens slimme acties uit om 
van winkelen in Kortrijk een nog leukere 
belevenis te maken. Zo worden er onder 
andere citytripcampagnes uitgewerkt. 
Verder trekt men bekende influencers aan 
om via hun sociale media Kortrijk als win-
kelstad te promoten. En designers uit bin-
nen- en buitenland nemen veertig winkels 
onder handen. Ook het vergroenen van de 

winkelstraten zal de shoppers ongetwijfeld 
bekoren.

STRIJD TEGEN BAANWINKELS
Ten slotte bindt Kortrijk ook de strijd aan 
met de baanwinkels. Er komen geen nieu-
we locaties meer voor baanwinkels op de 
invalswegen naar de stad en de wegen 
naar de deelgemeenten. De stad en de Par-
ticipatiemaatschappij Vlaanderen zullen 20 
winkelpanden opkopen die al jaren leeg-
staan langs de invalswegen. Die krijgen een 
nieuwe bestemming als kantoor of huis. Zo 
wordt het overschot aan leegstaande win-
kelpanden gedeeltelijk weggewerkt. Kor-
trijk wil in de regio een voortrekker zijn om 
deze aanpak ook elders toe te passen.

In veel steden is er een leegloop in de winkelstraten. Zelfs de 
meest prestigieuze winkels sluiten de deuren. Ook Kortrijk 

ontsnapt niet aan deze trend. Hoog tijd dus voor een actieplan.

Kortrijk investeert 
om winkelstad in 

grandeur te worden

© Belga
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Kortrijk roept op 

Groene vingers gezocht 
voor samentuin

Op De Warande in Heule tuinieren een 
vijftal mensen al enkele jaren samen 
onder de naam Samentuin De Groenter. 
Om de groep te versterken zijn ze op 
zoek naar een paar extra mensen met 
een hart voor tuinieren en groenten 
kweken. Samentuin teelt biologisch en 
zo veel mogelijk volgens de principes 
van de permacultuur. Ervaring is niet 
vereist, maar wel mooi meegenomen.

Het tuinieren gebeurt van eind maart 
tot eind december en dat 1 of 2 keer per 
maand, meestal op zondagvoormiddag. 
Er zijn geen onkosten aan verbonden en 
de oogst wordt eerlijk verdeeld onder de 
deelnemers. Bij mooi zomerweer vindt er 
na het tuinieren regelmatig een picknick 
plaats op het domein. Partners en kinde-
ren van de samentuinders zijn dan altijd 
welkom.

 R Meer info of kandidaat? 
Bel naar verantwoordelijke Lieve Melis  
op 0486 91 52 45.

Fietsriksja’s zoeken 
bestuurders

Voor bewoners die minder goed ter been 
zijn, is de fietsriksja geen onbekende. 
Deze fietstaxi brengt hen naar de bakker, 
slager, apotheek of buurtwinkel… De af-
standen zijn kort en de tochten beperken 
zich binnen de stadsring. Er is plaats voor 
twee passagiers en een opklapbare rolla-
tor. De fietsriksja rijdt uit van maandag tot 
en met vrijdag en dit tot 30 september. 
Een mooie nazomer kan deze periode 
verlengen. Passagiers betalen € 1 per rit.
Heb jij zin om met de fietsriksja stadsge-
noten rond te voeren? Sluit je aan bij het 
enthousiaste team van vrijwilligers. De 
fietsriksja is voorzien van een elektrische 
motor zoals een gewone elektrische fiets. 
Je hoeft dus geen atleet te zijn, maar een 
beetje sportieve aanleg kan geen kwaad. 
Interesse? Mail naar joke.coulembier@
kortrijk.be of bel 056 24 46 65.

Landschapsplannen

Kleine landschapselementen zoals ha-
gen, poelen, bomenrijen en boomgaar-
den geven kleur en structuur aan ons 
landschap. Bovendien zijn het belang-
rijke schuil- en voedselplekken voor heel 
wat dieren. Samen met Stad Kortrijk wil 
Provincie West-Vlaanderen het netwerk 
van deze kleine landschapselementen 
versterken door het opmaken en realise-
ren van landschapsplannen.
Tijdens een bezoek krijg je advies en 
nuttige tips. Wie weet kom je als particu-
lier of landbouwer zelfs in aanmerking 
voor ondersteuning van je beplantings-
plan. Omgevings- en terreinkenmerken 
zoals bodem, waterpeil en type land-
schap bepalen samen met je ambities 
hoe het landschapsplan er uiteindelijk 
kan uitzien. Droom je zelf van een bloei-
ende fruitboomgaard, een knotbomenrij 
of een poel op jouw terrein? Neem dan 
zeker contact op met de landschapscon-
sulent via foeke.vanweverberg@west-
vlaanderen.be of 056 23 49 54.

 R   www.stadlandschapleieschelde.be

© Belga
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ALLE DEELGEMEENTEN

NIEUWJAARSRECEPTIES DEELGEMEENTEN
• Aalbeke | zaterdag 18 januari om 

19 uur | OC Aalbeke | inschrijven via 
www.kortrijk.be/receptieaalbeke

• Bellegem | zaterdag 4 januari om 19 
uur | OC Bellegem | inschrijven via 
www.kortrijk.be/receptiebellegem

• Bissegem | zondag 12 januari 
om 11 uur | OC De Troubadour | 
inschrijven via www.kortrijk.be/
receptiebissegem

• Heule | zaterdag 18 januari om 19 uur 
| Kasteelpark | inschrijven niet vereist

• Heule Watermolen | zondag 
12 januari om 11 uur | 
inschrijven via www.kortrijk.be/
receptieheulewatermolen

• Kooigem | zondag 5 januari om 11 
uur | OC Kastanjehuis | inschrijven 
niet vereist

• Lange Munte | vrijdag 7 februari 
om 19 uur | OC Lange Munte |  
www.kortrijk.be/langemunte

• Marke | zondag 19 januari  
om 11 uur | OC Marke |  
www.kortrijk.be/receptiemarke

• Rollegem | vrijdag 17 januari om  
19 uur | OC Rollegem |  
www.kortrijk.be/receptierollegem

• Sente | zaterdag 11 januari om 
11.30 uur | Buurthuis ’t Senter | 
inschrijven niet vereist

HOOG KORTRIJK

VERKAVELING GOED TE BOEVEKERKE
Goed te Boevekerke is een stadsverkaveling op Hoog Kortrijk met een op-
pervlakte van ongeveer 3 ha. De site is vlot bereikbaar dankzij de nabijheid 
van de E17 en de R8. Het stadscentrum ligt op fietsafstand. Goed te Boeve-
kerke wordt omgeven door andere residentiële verkavelingen en ligt dicht 
bij enkele grote stadsvoorzieningen waaronder SC Lange Munte.
De verkaveling omvat 28 loten bestemd voor rijwoningen langs de Ambas-
sadeur Baertlaan en 30 loten voor vrijstaande woningen. Die laatste zijn 
intussen allemaal verkocht, maar er zijn nog altijd loten voor rijwoningen 
beschikbaar. Interesse? Neem een kijkje op de website.

 R  www.kortrijk.be/goedteboeverkerke

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

HEULE

KORTRIJK KRAAKNET ZET DOOR
In juli 2018 is Kortrijk Kraaknet ontstaan vanuit het burgerinitiatief van 
Natacha Jaumain. Elke maand ruimt Kortrijk Kraaknet een Kortrijkse buurt 
op met de hulp van vrijwilligers uit diezelfde buurt. Op zondag 19 januari 
slaat Kortrijk Kraaknet de handen in elkaar met Spes Nostra. Samen pakken 
ze Heule aan. In de afgelopen maanden was Kortrijk Kraaknet actief in alle 
deelgemeenten en in verschillende stadswijken. Tijdens deze acties werd 
21.000 liter restafval en 8.000 liter pmd verzameld.

 R www.kortrijk.be/kraaknet
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KOOIGEM

OUDSTRIJDERSVLAG GERESTAUREERD
Na een herdenking van de wapenstilstand dook enkele jaren geleden 
de verloren gewaande vlag van de oudstrijdersbond van Kooigem plots 
weer op. De blijdschap sloeg evenwel snel om in ontgoocheling, want de 
vlag verkeerde in een heel belabberde staat. Er was heel wat zichtbare 
schade: talrijke scheuren en loshangende belettering. Onmiddellijk rees 
de vraag of de vlag nog te herstellen was, want zo’n historisch waardevol 
symbool mocht niet verloren gaan. Heel snel werd een bekwame en be-
taalbare restaurateur gevonden. Maar de zoektocht naar financiële mid-
delen liep met een sisser af, waardoor de vlag op de 100e herdenking 
van de wapenstilstand in 2018 jammerlijk ontbrak. Uiteindelijk besliste 
de Kooigemse culturele raad zelf de delicate restauratie te bekostigen. 
De eerder opgemaakte raming was gelukkig nog geldig. Op 11 novem-
ber 2019 trotseerde de gerestaureerde vlag voor het eerst opnieuw 
weer en wind. De vlag werd gedoopt, zoals dat in de volksmond heet.

MARKE - HEULE

UITBREIDING ZONE 30
De zone 30 in onze stad wordt met 54 straten uitgebreid. Dit 
betekent dat in totaal 79% van de 1.212 straten in Kortrijk, 
ofwel gedeeltelijk ofwel volledig tot zone 30 zullen behoren. 
De uitbreiding van de snelheidsbeperking wordt in januari 
en februari ingevoerd in gebieden waar de woonfunctie 
centraal staat. Alle bewoners in de nieuwe zones 30 worden 
op de hoogte gebracht met een bewonersbrief. Het gaat 
voornamelijk over straten in Marke en Heule. Ook Aalbeke, 
Bissegem en Kortrijk krijgen er enkele bij.
De uitbreiding van de zone 30 zorgt voor een hogere ver-
keersveiligheid en leefbaarheid in deze woon- en verblijfs-
gebieden. Ook voor de wijkbeleving is de maatregel van 
belang. In een zone 30 is er minder lawaai en wordt zo een 
kalmere omgeving gecreëerd.

KEN JE DEELGEMEENTE! 
Enkele jaren geleden hadden we in het stadsmagazine een leuke rubriek waarin 
we jou op basis van een foto lieten zoeken naar een verborgen plekje in onze stad. 
Vanaf januari 2020 blazen we deze rubriek nieuw leven in, maar deze keer gaan 
we op zoek naar plekjes in onze deelgemeenten. Herken jij deze locatie? Laat 
het ons weten via stadsmagazine@kortrijk.be. Volgende maand ontdek je of je 
het juist had. Bovendien pikt een onschuldige kinderhand één naam uit de juiste 
inzendingen. De gelukkige wint een Kortrijk Cadeaubon ter waarde van € 25.

Ken je zelf zo’n onterecht onbekend en onbemind plekje? Bezorg ons de 
locatie en een foto in hoge resolutie via stadsmagazine@kortrijk.be.
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Bij Atelier 2025 kan je ruimtes huren om er 
een (bij)beroep of hobby uit te oefenen. Ook 
Green Leaf Projects, Lunch Local, De Tafel 
van Zeven, Light My Fire Keramiek en Zypte 
Studio lieten zich verleiden door de centrale 
ligging, de democratische prijzen en de in-
spirerende sfeer van deze creatieve hotspot.

GREEN LEAF PROJECTS

Kevin Labeeuw van Green Leaf Projects 
zocht een plek om zijn speciaalzaak voor 
cargofietsen op te starten. “Ik kwam in con-
tact met Atelier 2025 door Barcyclette waar 
ik regelmatig fietsherstellingen deed. Toen 

er plots twee kamertjes vrijkwamen werd 
Green Leaf Projects geboren. Je kan er te-
recht met gewone, elektrische en cargo-
fietsen. Deze locatie is bovendien de ideale 
uitvalsbasis voor mijn mobiele herstellings-
dienst waarmee ik bij mensen aan huis kan 
komen.”

Barcyclette, ViEr en De Stroate leerden jullie al eerder kennen 
in het stadsmagazine, maar Atelier 2025 heeft nog veel meer 

talent in huis. We klopten aan bij vijf heel uiteenlopende 
gebruikers van de voormalige site van rusthuis Sint-Vincentius.

Atelier 2025
ademt creativiteit

© Simon Verschelde
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Kevin droomt ervan om de cargofiets een 
centrale plaats te geven in ons leven: “Ate-
lier 2025 speelt hierin een belangrijke rol. 
Het is de ideale plek voor een startup. De 
site bruist van de creativiteit en dat sti-
muleert het ondernemerschap. Daarnaast 
zorgt het alternatieve karakter van de lo-
catie voor een unieke uitstraling. Enig min-
puntje misschien: de beperkte zichtbaar-
heid. Te weinig mensen weten wat Atelier 
2025 is en wat er allemaal broeit.”

LUNCHLOCAL

Voor Cathy Jansens van Lunchlocal is die 
zichtbaarheid minder een probleem. “De 
ruimte die ik huur bij Atelier 2025 dient als 
opslagplaats en occasioneel ook als werk-
ruimte voor mijn bedrijfje. Met Lunchlocal 
lever ik gezonde lunches aan bedrijven. Ik 
werk enkel met (h)eerlijke producten van 
lokale handelaars en gebruik bijna uitslui-
tend duurzaam, gerecycleerd materiaal 
zoals glazen bokalen en houten kisten. Die 
stockeer ik bij Atelier 2025.”

“De vriendschappelijke en verbindende 
sfeer onder de gebruikers van Atelier 2025 
is een grote troef. Net zoals Kevin kwam 
ook ik bij deze locatie terecht dankzij Ta-
mara van Barcyclette. Mijn droom is om het 
concept van Lunchlocal te kopiëren naar 
andere steden. Mocht ook daar telkens een 

Atelier 2025 bestaan, dan zou het alvast 
een stuk makkelijker gaan.”

DE TAFEL VAN ZEVEN

Dit atelier voor ambachtelijke zeefdruk is 
geen onbekende meer in Kortrijk. Recent 
nog bedrukte De Tafel van Zeven totebags 
met de cover van het Stadsmagazine op 
Kortrijk Creativity Week. Bezieler Wouter 
Schoutteten legt uit hoe hij bij Atelier 2025 
terechtkwam. “Aan prachtige landschaps-
bureaus geen gebrek in Kortrijk, maar een 
betaalbaar, multifunctioneel atelier voor 
een startende ondernemer was quasi on-
vindbaar. Tot ik Atelier 2025 leerde kennen. 
Hier vond ik de ideale ruimte voor onze 
workshops. Bovendien maak ik hier onder 
de naam Flint ook illustraties voor branding 
agencies, dat zijn bedrijven die merken 
sterker willen maken. De oase van rust die 
Atelier 2025 biedt, loodst mij zelfs door de 
drukste werkdagen.”

LIGHT MY FIRE KERAMIEK

Tom Vantieghem woont zelf in Sint-Denijs, 
maar ook hij vond enkele maanden gele-
den zijn weg naar Atelier 2025. “Ik had via 
vrienden opgevangen dat er in Kortrijk een 
soort creatieve hub bestond waar je voor 
een interessante prijs een ruimte kan huren. 
Hier bied ik nu mijn keramiekworkshops 

aan. Voorlopig is keramiek mijn bijberoep, 
maar ik droom ervan om mijn studio verder 
uit te bouwen. Zonder Atelier 2025 was dit 
niet mogelijk. Een betaalbaar atelier in het 
centrum van Kortrijk dat ik bovendien hele-
maal vrij kon inrichten. En de inspirerende 
groep collega’s krijg je er gratis bij!”

ZYPTE STUDIO

Terwijl haar collega’s het vooral van han-
denarbeid moeten hebben, gooit Sabrina 
Miraillès het over een andere boeg. “Zypte 
Studio is een ruimte waar mensen kunnen 
uitzoeken wat beweging bijdraagt aan hun 
bewustzijn. Ik geef er groepslessen Felden-
krais Method® en Contact Improvisatie. Dat 
zijn twee verschillende benaderingen van 
beweging die je bewust laten worden van 
je potentieel en dat laten groeien. Deze 
praktijken zijn in onze regio nog niet zo 
bekend, maar ik hoop toch om met mijn 
studio in Atelier 2025 te kunnen uitgroeien 
tot dé referentie in Kortrijk. Een plek waar 
de crème van de performancewereld langs-
komt en die bekend staat voor zijn gevari-
eerde ateliers.”

 R Ben je zelf op zoek naar een ruimte om je hobby 
of (bij)beroep te laten ontbolsteren? Neem 
dan contact op met celine.lagae@kortrijk.be 
voor meer info. Volg ook zeker Atelier 2025 op 
Facebook.
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Het verminderen van de ecologische voet-
afdruk van de sport kan enkel door gerichte 
acties die een gezondere sportomgeving 
teweegbrengen. Vandaar dat Stad Kortrijk 
sportclubs wil stimuleren om een ecologi-
sche klik te maken. De clubs die daarin sla-
gen, krijgen het ecosportieve label.

VIJF THEMA’S
De Kortrijkse sportclubs kunnen aan de 
slag met 5 thema’s: mobiliteit, afval, ener-

gie en water, eten en drinken en natuur. Om 
hen te helpen heeft de sportdienst bij elk 
thema enkele doelstellingen geplaatst met 
tips hoe je die het best kan verwezenlijken.

Clubs kunnen bijvoorbeeld herbruikbare 
bekers gebruiken, de meest veilige fietsweg 
naar de sportclub uitstippelen, afval beter 
sorteren en recycleren, een autovrije sport-
dag inlassen… Alle tips en tricks vind je terug 
op www.kortrijk.be/ecosportievesportclub.

HET ECOSPORTIEVE LABEL
Sportclubs die hun ecologische voetafdruk 
willen verminderen, melden dit aan de 
sportdienst. De dienst screent en volgt alle 
acties op. Pas na een grondige beoordeling 
sleept de sportclub het ecosportieve label 
in de wacht. De sportvereniging die de 
grootste inspanning heeft geleverd, wordt 
uitgeroepen tot ecosportieve club van het 
jaar en ontvangt een speciale prijs.

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari keren De Fed Cup dames terug naar SC Lange 
Munte. Zowel de accommodatie, de Kortrijkse gastvrijheid als de unieke sfeer 
in de zaal vielen de vorige keer erg in de smaak bij de organisatie en 
de speelsters. Na het nipte verlies tegen Spanje vorig jaar is de 
ploeg gebrand op een thuisoverwinning in Kortrijk. De inzet: 
een ticket voor de nieuwe Fed Cup Finals 2020 in Budapest.

Op vrijdag krijg je de openingsceremonie en twee en-
kelwedstrijden voorgeschoteld. Op zaterdag zijn dat  
2 enkelwedstrijden + 1 dubbelwedstrijd. Tickets kosten 
telkens € 15 (-18 jaar: € 10).

 R www.tennisvlaanderen.be/fed-cup-home

Kom onze Fed Cup ploeg 
aanmoedigen in SC Lange Munte

Kortrijk stimuleert
ecologische sportclubs 

met speciaal label
Sporten mag dan wel gezond zijn, elke sportclub laat in zekere mate wel 

een ecologische voetdruk na. Een sportvereniging koopt en gebruikt 
sportmateriaal, verbruikt energie en consumeert voeding en drank.

WIN een duoticket voor vrijdag7 februari!Stuur vóór 31 januari een mailtje naar stadsmagazine@kortrijk.be.
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“Ons huis werd enkele jaren geleden sa-
men met dat van de buren te koop aange-
boden,” vertelt Eline Vandenbussche (31). 
“Het was liefde op het eerste gezicht, maar 
de prijs voor de twee huizen samen was he-
laas te hoog. We borgen onze droom tijde-
lijk op. Maar begin 2016 was het huis plots 
wel apart te koop. We bezochten het nog 
diezelfde dag en de handdruk volgde niet 
veel later.”

AMBITIEUS VERBOUWEN
Eline is zelf architecte bij het Kortrijks archi-
tectenbureau Maes en Vandelannoote. Zij 
en haar partner Pieter Snoeck (31) zagen 
veel potentieel in het pand van 1909. “De 
ruimtes, de hoge plafonds, de majestueuze 
deuren… Alles was aanwezig om er een 
pareltje van te maken. Alleen was er nog 

werk aan. Véél werk. De woning is smal en 
diep en had daardoor weinig lichtinval. We 
wilden dit doorbreken met een verticale 
lichtschacht. Die maakt de woning samen 
met de bestaande hoge plafonds veel ruim-
telijker.”

Eline trok met haar eigen voorontwerp 
naar de bevoegde stadsdiensten. “In het 
stadhuis werden we vlot wegwijs gemaakt 
in het kluwen van vergunningen en pre-
mies. De stad moedigde ons bovendien 
aan om extra ambitieus te zijn. We kozen 
voor dakisolatie met een hogere warm-
teweerstand dan wettelijk vereist en we 
installeerden een hemelwaterput. Voor 
ons persoonlijk is dat belangrijk, want we 
hebben maar één planeet en we moeten 
er zorg voor dragen. Bovendien scheelt 

het achteraf in de portemonnee door een 
lager energie- en waterverbruik.”

GULDEN PAND
“In het stadsmagazine van juni lazen we 
de oproep voor kandidaten voor de prijs 
bouwkundig erfgoed Gulden Pand. Ons 
huis voldeed aan de voorwaarden en we 
waagden onze kans. Na een selectieronde 
haalden we de finale en op 1 december 
volgde het heuglijke nieuws dat we de jury-
prijs gewonnen hadden. De voorzitter van 
de jury prees ons respect voor het erfgoed 
en de architecturale kwaliteit. Ook de ambi-
tie om samen met de buren het geheel van 
de twee oude enkelhuizen zoveel mogelijk 
te behouden, maakte de jury warm.” De pu-
blieksprijs ging naar het huis van Ine Verbo-
ven en Sigert Defrancq in de Veldstraat.

Toekomststraat 10 
is eerste Gulden Pand

Het Gulden pand is een prijs uitgereikt door de Adviesraad Bouwkundig 
Erfgoed (ABEKO). Met deze prijs wil ABEKO eigenaars erkennen die het 

architecturaal patrimonium in Kortrijk in stand houden en herstellen. Dat 
is exact wat Eline en Pieter deden met hun huis in de Toekomststraat.
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Nieuwjaarsreceptie
ZATERDAG 4 JANUARI 2020 - 18 UUR
Naar jaarlijkse gewoonte nodigt het stadsbestuur alle inwoners van 
Kortrijk en deelgemeenten uit voor een nieuwjaarsdrink op de eerste 
zaterdag van het nieuwe jaar. Iedereen is welkom op zaterdagavond 
4 januari vanaf 18 uur aan de verlaagde Leieboorden. Breng gerust je 
kroost, je familie, je vrienden en je buren mee. Er is voor elk wat wils.
We serveren warme en frisse drankjes, frietjes en hamburgers. En 
omdat iedereen hamburgers lust, zorgen we er ook daadwerkelijk 
voor dat iedereen er eentje kan smullen: er zijn runds-, kippen-, 
veggie- en veganistische hamburgers, gluten- en lactosevrije 
hamburgers, halal en koosjer hamburgers. Zet het dus alvast in je 
agenda en sluit de eindejaarsperiode samen met je stadsgenoten af 
in stijl. Santé!

Workshop met 
Afrikaanse stoffen
ZO 5 JAN
Elke eerste zondag van de maand opent 
museum Texture gratis de deuren 
voor het publiek. En om het nieuwe 
jaar extra feestelijk in te zetten ben 
je op zondag 5 januari tussen 14 en 
16.30 uur welkom in het textielatelier. 
Texture voorziet kleurrijke Afrikaanse 
waxstoffen waarmee je aan de slag gaat. 
Onder begeleiding maak je zo je eigen 
scrunchie, strikje of bandana. Een gratis 
textielworkshop om instant vrolijk van te 
worden én een knipoog naar de tijdelijke 
expo Textiel in Verzet die je nog tot 16 
februari in de Kroonzaal van Texture kan 
ontdekken. Tip: combineer de workshop 
met een bezoek aan de tentoonstelling. 
Misschien inspireert de Afrikaanse kamer 
jou wel? Vrije toegang.

 > www.texturekortrijk.be

UIT-TIPS VOOR JANUARI 2020

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  
maart? Laat het ons vóór 21 januari 
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, 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.
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Métisse
DO 16 > DO 23 JAN
Met Métisse brengt Theater Antigone het verhaal van een 
metiskind over drie generaties heen. Wanneer de 21-jarige Etouri 
een esthetische neuscorrectie ondergaat, houdt ze haar moeder 
Christine en grootmoeder Christa een spiegel voor. Welk deel van 
hun afkomst en eigenheid proberen ze van zich af te werpen?
Métisse is een tragikomische, muzikale voorstelling over het 
existentiële vraagstuk van de halfbloedkinderen. Sinds de jaren 
60 stuitten ze zowel in het blanke Europa als het zwarte Afrika op 
onbegrip. De perspectieven van drie generaties vrouwen, met 
telkens een donkerdere huid, vloeien door elkaar en leggen een 
stuk verborgen verleden én heden bloot.
Op de planken van Theater Antigone staan Kapinga Gysel, 
Patricia Kargbo, Lucas Van der Vegt en Katelijne Verbeke

 > www.antigone.be

Circusvoorstelling Pour Hêtre
ZA 25 JAN
In het kader van Soirée PERPLX brengt de Franse Compagnie 
léto op 25 januari in de schouwburg de spectaculaire 
Belgische première van Pour Hêtre. Iéto plaatste zich 
als laureaat van CircusNext op de wereldkaart van het 
hedendaags circus.
Met hun derde creatie Pour Hêtre laten de twee artiesten zich 
inspireren door de tijd, een boom, een beuk en het Chinees 
spreekwoord "De boom wil kalmte, maar er is altijd wind." 
De artiesten breken als acrobaten een boom af op scène. 
Ze maken eerst een woud van takken om op het einde tot 
humus voor een nieuw leven te komen.
Compagnie léto stond met haar twee vorige voorstellingen 
borg voor een artistieke verrassing waarbij het speelse 
evenwicht een hoofdrol opeiste. Soirée PERPLX is een 
organisatie van PERPLX vzw en Schouwburg Kortrijk.

 > www.schouwburgkortrijk.be

Velofollies
VR 17 > ZO 19 JAN   
De nieuwste fietstrends voor 2020 vind je op Velofollies in 
Kortrijk Xpo. Aerodynamica, schijfremmen, gravelbikes: het zijn 
maar enkele modewoorden. Maar vooral de ‘E-hype’, met meer 
dan de helft van het aantal verkochte fietsen in België, is op 
Velofollies duidelijk aanwezig. Test je skills op een uitgebreid 
testparcours, inclusief brug en behendigheidsparcours. 
Het wordt dit jaar trouwens een rock ’n roll-editie, want één 
van de meeste flamboyante wielrenners van het voorbije 
decennium komt op vrijdag langs: Sir Bradley Wiggins. Wiggins 
is trouwens niet de enige (ex-)topper die naar Velofollies komt. 
Op zaterdag maakt ook Fabian Cancellara zijn opwachting.

 > www.velofollies.be

Het stadsmagazine heeft 10 gratis toegangstickets 
ter beschikking voor de wielerliefhebbers onder 
jullie. Mail vóór maandag 13 januari naar 
stadsmagazine@kortrijk.be en win er eentje! WIN
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Fiesta Perez
WOE 29 JAN
Cuba, Ibiza en alles wat met Spanje te maken heeft. 
Het ligt allemaal zo binnen handbereik dankzij de 
bloedhete latinvibes en de in chilisalsa gedrenkte 
danspop van Belle Perez. Omdat ze twintig jaar op 
het podium staat, is er niet alleen het gloednieuwe 
feestalbum Fiesta Perez!, de Spaanse schone trekt 
er op 29 januari ook mee naar Schouwburg Kortrijk. 
Daar grasduint ze door haar hele oeuvre, van Hello 
World tot Rumba en van Enamorada tot El Mundo 
Bailando. Ook songs van enkele van haar favoriete 
artiesten zoals Bruno Mars en George Michael zet ze 
op onnavolgbare wijze naar haar hand.
Schouwburg Kortrijk lokt trouwens nog enkele 
toppers deze maand. Op 11 januari staat Guga Baul 
op de planken en op 22 januari neemt Jo Lemaire 
je mee naar alle uithoeken van de wereld. Van Parijs 
naar New York en via Tokio terug naar Europa. En dit 
met een 18-koppig orkest.

 > www.schouwburgkortrijk.be

Kerkconcert Yevgueni
ZA 1 FEB
De Sint-Audomaruskerk van Bissegem vormt op 
1 februari het decor van 20 jaar Yevgueni. Tijd 
voor introspectie en dus zet de groep drums 
en elektrische gitaren tijdelijk opzij. Onder de 
noemer 20°20°20° Morgen Verse Sneeuw brengt 
de band een concert met een zachtere sound 
met cello, viool, toetsen, akoestische gitaar en 
bas. Een unieke bezetting in een uitzonderlijk 
decor. Dat betekent ook een eigenzinnige 
songkeuze. Yevgueni brengt persoonlijke 
favorieten uit hun repertoire. Het is even tijd voor 
andere liedjes, en nieuwe versjes van deuntjes 
die passen in dit jasje. Yevgueni kijkt hoopvol 
naar de toekomst. 20 jaar hoeft zeker geen 
eindpunt te zijn.

 > www.schouwburgkortrijk.be

SUNN O)))
ZO 29 JAN
Sunn O))) heeft twee vaste leden: Stephen O’Malley en Greg Anderson, 
die doorheen de jaren versterking kregen van gelijkgestemde muzikale 
zielen. O’Malley en Anderson hebben steeds nieuwe paden bewandeld 
en connecties gemaakt met de werelden van metal, hedendaagse kunst, 
jazz, minimalisme... met verrassende resultaten als gevolg. Ze bleven 
wel altijd trouw aan de eeuwige principes van volume, dichtheid, tijd en 
elasticiteit. Een geluidverzadiging die enkel leefbaar is voor fetisjisten van 
de elektrische gitaar, synthese en de onvergelijkbare sound van hun custom 
lampenversterkers.
De huidige live line-up bestaat uit O’Malley, Anderson en vaste waarde Tos 
Nieuwenhuizen, aangevuld met gasten. Samen verdiepen ze zich steeds 
verder in Sunn O)))’s legendarische experimenten naar de fysicaliteit van 
geluid tijdens hun grotendeels instrumentale optredens. Vervoeg hen op hun 
glorieuze zoektocht naar monumentale zwaarte in De Kreun.

 > www.wildewesten.be
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BRENG JIJ 
OOK DE STAD 
IN BEELD? 
TAG JE 
FOTO’S MET 
#IGKORTRIJK

ty2st #kooigem
#kerstverlichting

frederikdbr
#cyclocross

freddyd1980 #DJ Sia
#muziekcentrumtrack

michael.van.lysebeth
#walkonwater #kerstverlichting       

birchlogburning
#Music is our answer

vangheluwe.jens
@zwangere.guy

wildebraswildebras
#lokaalhout #zeroemission

twooladysinkortrijk
#winterinkortrijk #citytrip

dietervanbetsbrugge
#6urenvankortrijk

niek.bossaert
#klaaskoeken #versuitdeoven

micheleplatteau
#bbal #peptalk #spurskortrijk
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Urban Cross(© David Barbe)


