
Stad doet niet mee met 

autoloze zondag - 17/09/2011 

KORTRIJK - Morgen is het in de 

meeste Vlaamse steden en 

gemeenten autoloze zondag, maar 

niet in Kortrijk. Groen! hekelt de 

weigering van de stad om deel te 

nemen. Schepen Guy Leleu belooft 

volgend jaar wel mee te doen.  

 

De steden Antwerpen, Gent, 

Leuven en nog vele andere steden 

maken morgen voor een dag hun 

centrum autovrij. In Kortrijk is er echter opnieuw geen autoloze zondag. De partij Groen! 

vindt dat absoluut niet kunnen. 'De CD&V en Open VLD-meerderheid kiest er opnieuw voor 

om zelfs niet voor een dag de auto uit de stad te houden. Dat is tekenend voor het 

mobiliteitsbeleid: geen extra's voor voetgangers en fietsers en alles voor Koning Auto. De 

meerderheid houdt vast aan haar voorbijgestreefde mobiliteitsvisie', zegt David Wemel, 

voorzitter van Groen! Kortrijk. 'Een autoloze zondag is nochtans ideale citymarketing voor 

een stad', besluit Matti Vandemaele, voorzitter van Jong Groen! 

 

Groen! roept het stadsbestuur op om dit jaar al te beslissen dat Kortrijk volgend jaar wel een 

autoloze zondag zal organiseren.  

 

Volgend jaar wel feest 

 

Volgens schepen van Mobiliteit Guy Leleu (CD&V) zal de stad volgend jaar niet meer 

uitblinken door haar afwezigheid. 'Wij zijn zeker niet tegen autoloze zondagen', aldus Leleu. 

'Wij hebben altijd meegedaan en we zijn zeker van plan om de draad opnieuw op te pakken. 

Waarschijnlijk zal dat volgend jaar al lukken want dan zijn de vele grote wegenwerken achter 

de rug. Het is de bedoeling om er een echt feest van te maken voor de fietsers en wandelaars. 

Daarom willen we op die dag samen met de dienst Evenementen een pak activiteiten 

organiseren. Tot twee jaar geleden namen we wel deel aan de Europese autovrije dag. Op een 

werkdag werden de schoolomgevingen volledig afgesloten voor alle verkeer. Sommige 

scholen doen daar ook dit jaar, op donderdag 22september, aan mee.' 

 


