
 

  

 
Kortrijkse Revue en stad maken film - 26/07/2011 

KORTRIJK - De stad Kortrijk heeft een film gemaakt over het nieuwe mobiliteitsplan. 

Tijdens de voorstelling in september zal er tegen alle verwachtingen in niet gegeeuwd 

worden, maar gelachen. De acteurs van de Kortrijkse Revue moeten de boodschap luchtig 

houden.  

 

De Vlaamse overheid legt de gemeenten en steden op om het mobiliteitsplan mee te delen aan 

de bevolking, maar voor zo'n voorstellingen staan de inwoners niet in rijen aan te schuiven. 

Dat beseft ook schepen van Mobiliteit, Guy Leleu. Daarom riep hij de hulp in van een echte 

publiekstrekker, de Kortrijkse Revue, het gezelschap waarvan hij ook voorzitter is. 

Traditionele personages zoals stadswerker Willytje Petit, madame Van Rijckegem en het 

homokoppel Sef en Pietje moeten de saaie materie luchtiger maken. 

 

'De gewone burger is niet geïnteresseerd in de details van een mobiliteitsplan, daarom zijn we 

op het idee gekomen om een film te maken over de grote lijn. We willen dat iedereen onze 

boodschap begrijpt. In een 20 minuten durende voorstelling krijgen de inwoners een overzicht 

van alle nieuwigheden die de stad in de nabije toekomst wil realiseren, maar de acteurs van de 

Kortrijkse Revue zorgen dat het een luchtige film is, en ook dat de projecten in een 

begrijpbare taal worden verteld', legt Heidi Debels uit van de dienst mobiliteit. 

 

Aangenaam verrassen 
 

Van de Kortrijkse Revue is geweten dat ze durft lachen met het stadsbestuur en dat zal 

ondanks de samenwerking met de stad Kortrijk niet anders zijn. 'Wij hebben er bewust voor 

gekozen om de rollen om te draaien, we lachen nu eens met onszelf', gaat Heidi verder. 'We 

willen de mensen daarmee tonen dat we begrip hebben voor hun vragen, maar we willen ze 

anderzijds ook duidelijk maken dat niet alles mogelijk is.' 

 

Volgens Didier Maes, die stadswerker Willytje Petit vertolkt, waren de acteurs van de 

Kortrijkse Revue in de eerste plaats verbaasd over de vraag van het Kortrijkse stadsbestuur. 

'Natuurlijk denk je eerst dat het een grap is. In het echte leven ben ik medewerker van De Lijn 

en word ik constant geconfronteerd met mobiliteit, maar voor veel medespelers is het een ver-

van-hun-bed-show. Het feit dat iedereen in zijn personage mocht blijven, heeft uiteindelijk 

iedereen over de streep getrokken. Nu zijn we blij dat we hebben meegewerkt. De film zal op 

een aangename manier verrassen. 

 

'Weinig inhoud' 
 

Zo denkt ook Johan Vandewoestijne erover. De bekende Kortrijkse horror-en 

thrillerfilmmaker schreef samen met Eddy Cosaert het scenario en regisseerde de film. 'Na de 

voorstelling gaan de mensen beseffen dat ze veel mobieler zijn dan ze denken. De film 

bewijst ook dat mobiliteit niet saai hoeft te zijn. Ook het maken zelf ging erg vlot. We hadden 

pakken inspiratie, eigenlijk hadden we stof genoeg voor een langspeelfilm.' 
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Groen! Kortrijk is alvast benieuwd naar het resultaat: 'Het belooft alvast een doos met veel 

verpakking maar weinig inhoud te worden', zegt voorzitter David Wemel. 'Het is een origineel 

idee om beroep te doen op de Kortrijkse Revue, maar het mobiliteitsplan heeft geen ziel. Het 

is niet ambitieus genoeg en de auto blijft centraal staan', aldus Matti Vandemaele van Jong 

Groen! 

 

De gratis filmvoorstelling vindt plaats op 9 september om 20 uur in de Kortrijkse 

Schouwburg. Reserveren: 056-27.83.00. 

 

 
 

Evelien Vantomme 

 


