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‘Stad in galop’, luidt de baseline van stad Waregem, en deze slogan geldt evenzeer voor de burgervader van de 
West-Vlaamse grensstad. Kurt Vanryckeghem is zowel burgemeester als Vlaams Parlementslid, altijd en overal 

aanwezig, en zeven dagen op zeven bereikbaar. De stad bepaalt het tempo van de burgemeester, 
of is het omgekeerd? 

De ‘vier’ van burgemeester 
Kurt Vanryckeghem

Waregem is een stad in beweging, niet alleen op de bekende hip-
podroom tussen de paarden, maar ook en vooral in de stads- en 
dorpscentra. Alle kernen van de deelgemeenten werden al onder 
handen genomen, maar ook het stadscentrum evolueert constant. 
Het Pand, sinds jaar en dag het kloppende commerciële en ad-
ministratieve hart van de stad, staat helemaal in de steigers. “Dit 
winkelcentrum is volledige eigendom van de stad. Het werd vijftig 
jaar geleden gebouwd en iedereen zal beamen dat het aan ver-
nieuwing toe was. We hebben het volledig gestript om er opnieuw 
een hedendaags commercieel winkelcentrum van te maken. Met dit 
belangrijk renovatieproject ondersteunt de stad niet alleen de loka-
le middenstand, het versterkt tegelijk de kern van het Waregemse 
winkelgebied. De werken zitten op schema en het winkelcentrum 
opent de deuren opnieuw in augustus 2022.”

LOCATIE IN WAREGEM:  PARK BARON CASIER

Het openbaar stadspark ligt naast de Markt en is de groene long in het 
hartje van Waregem. Het park, dat ongeveer 8 hectare groot is, bezit 
prachtige groepen oude bomen, vijvers en fonteinen en heeft goed 
onderhouden wandelpaden en groen.

Het is duidelijk dat Kurt Vanryckeghem kaas gegeten heeft van een 
doordacht economisch beleid. Niet alleen als Bourgondiër heeft 
hij veel aandacht voor de lokale horeca, maar ook als beleidsman 
erkent hij het belang van de vele ondernemers en zelfstandigen. 
“De lokale middenstand, de kmo’s en de industrie zorgen voor de 
welvaart in Waregem. Uiteraard is de uitstekende ligging langs vier 
transportlijnen een groot voordeel voor onze stad, maar het zijn 
uiteindelijk de ondernemers die het verschil maken. Ik ben dan ook 
blij dat we met de komst van het regionaal bedrijventerrein Blauw-
poort 30 à 35 hectare bijkomende plaats kunnen bieden aan hen. 
Daarnaast zetten we ook in op leefbare kernen als ondersteuning 
voor de middenstand. Binnen de ring heb je zowel ruimte voor wo-
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nen, werken als leven. Met park Baron Casier hebben we een groe-
ne long in het stadscentrum, en we blijven inzetten op aangepaste 
ruimte voor winkels en horeca. Na de tweede lockdown openden 
trouwens maar liefst vijf nieuwe horecazaken hun deuren, en er ko-
men ook twee viersterrenhotels met 150 kamers. Deze evolutie is 
tekenend voor de groei van Waregem.”

DIALECTWOORD: ‘OLSAN DEUREDOEN’

De West-Vlaming is een noeste werker. Het zit in het DNA van de 
West-Vlaming om te werken. West-Vlamingen zijn ondernemers, die 
niet schuw zijn om risico’s te nemen. 

Kurt Vanryckeghem is een kind van Waregem. Hij woonde tot nu 
op drie locaties, iedere keer binnen een straal van 150 meter van 
het stadhuis. Ook zijn vader zat in de lokale politiek, en was zelfs 
van 1989 tot 1991 burgemeester van Waregem. “Politiek is mij met 
de paplepel ingegeven, maar ik was sowieso al van jongs af aan 
lokaal sterk geëngageerd en was actief in heel wat verenigingen.” 
Het politieke parcours van de sympathieke burgemeester ging 
steeds in stijgende lijn. In 1995 werd hij gemeenteraadslid, van 
2001 tot 2006 was Kurt Vanryckeghem schepen en vanaf 2007 
mocht hij de burgemeesterssjerp omgorden. De regionale verkie-

zingen leverden hem een mandaat in het Vlaams Parlement op. 
“Voor de nationale verkiezingen koos ik bewust voor het Vlaams 
Parlement. Mobiliteit, ruimtelijke ordening, economie, sport, … het 
zijn allemaal belangrijke bevoegdheden die een invloed hebben 
op onze samenleving.” 

Het electoraal gewicht van Kurt Vanryckeghem is niet te onderschat-
ten en bewijst dat de burger zijn beleid en manier van politiek voe-
ren kan smaken, maar toch twijfelt hij over zijn politieke toekomst: 
“Ik wil niet met pensioen gaan in de politiek. Iedere politieker heeft 
zijn houdbaarheidsdatum en ik wacht liever niet om te stoppen tot 
ik die datum heb bereikt. Ik heb nog niet beslist of ik nog kandidaat 
zal zijn in 2024. We zien wel.” Wat er dan op zijn pad zou kunnen 
komen, weet hij nog niet, maar zijn verleden als nationaal voorzitter 
van de NCMV-jongeren, het huidige Unizo, en zijn respect voor on-
dernemers wijzen alvast in de richting van een eigen zaak. “Het kan 
nog alle kanten op, ik zal sowieso actief blijven, ofwel in de politiek, 
ofwel in een andere functie. Stilzitten is niet aan mij besteed.”

REISBESTEMMING: MURCIA

Murcia is een stad in het zuidoosten van Spanje. Het is tevens de 
hoofdstad van de gelijknamige regio Murcia. Met zijn 441.000 inwo-
ners is het de zevende stad van Spanje en op sportief vlak bekend   van 
onder andere de Ronde van Murcia.

Met zijn ruim 38.000 inwoners is Waregem de vijfde grootste stad 
van West-Vlaanderen. Wie Waregem zegt, denkt aan Waregem 
Koerse. Maar ook Zulte Waregem zal voor velen een belletje doen 
rinkelen. En de koersliefhebber zal spontaan denken aan Dwars 
door Vlaanderen en recent ook het Belgisch Kampioenschap op 
de weg, waar Wout van Aert als eerste over de streep kwam. “Wa-
regem is een sportstad met enkele schitterende uithangborden, 

“Het bezoek van 
Barack Obama aan Waregem 

was een uniek moment in 
mijn politieke carrière.”

F
O

TO
 N

O
R

B
E

R
T M

A
E

S



- 57 -

en ik verwijs in één adem ook naar het basketteam ION Waregem.  
Uiteraard geeft iedere vereniging, in gelijk welke sector, uitstraling 
aan onze stad. Het middenveld en zijn vele vrijwilligers zijn van  
onschatbare waarde voor onze samenleving. We hebben trouwens 
alle vrijwilligers in het vaccinatiecentrum een exclusieve toegang  
gegeven tot de startzone van het voorbije BK wielrennen als gepast 
teken van waardering.”

MAALTIJD: VLAAMSE STOVERIJ

Stoverij, of stoofvlees, is een typisch Vlaams gerecht. Onvermijdelijk 
in dit gerecht zijn een juist stuk vlees, passend bier, de onvermijdelijke 
boterham met mosterd, een zoete toets en veel geduld.

Iedere Waregemnaar kent het vanbuiten, Waregem Koerse vindt elk 
jaar plaats op de dinsdag na de laatste zondag van augustus. “Op 
die dag zijn er in niet-coronajaren om en bij de 40.000 toeschou-
wers aanwezig in de Gaverbeekhippodroom. De Grote Steeplecha-
se van Vlaanderen is het hoogtepunt van Waregem Koerse, maar 
eigenlijk bouwen we een hele zomer geleidelijk op naar die dag. Er 
zijn in de zomer de Parkies, de vroegere Kasteelconcerten. En de 
week voor Waregem Koerse staan er tal van evenementen op het 
programma in het centrum van Waregem. Als burgervader kom ik 
graag tussen de mensen. Je zal me op vele pensenkermissen of kip-
penfestijnen vinden. Het zal je dus niet verwonderen dat ik ieder jaar 
enorm uitkijk naar de Koersefeesten. Wist je trouwens dat in Ware-
gem het nieuwe jaar niet begint op 1 januari, maar de dag na Ware-
gem Koerse? Dit topevenement heeft toch iets magisch voor ons.”
Als burgemeester kent Kurt Vanryckeghem veel mooie en spe-
ciale momenten, maar één hoogtepunt zal hem toch bijzonder 

lang bijblijven. Op 26 maart 2014 mocht hij de toenmalige Ame-
rikaanse president Barack Obama verwelkomen aan de Ame-
rikaanse begraafplaats ‘Flanders Field’ in Waregem. “Het leven 
stond die dag letterlijk stil in onze stad. Het hele gebeuren was 
hallucinant. De aangekondigde veiligheidsmaatregelen rond 
de Amerikaanse militaire begraafplaats waren niet overdreven.  
Er waren overal sluipschutters tussen de struiken, explosieven-
honden en de politie die constant patrouilleerde. Toen ik de 
president stond op te wachten, was ik waarschijnlijk de meest 
bewaakte man van België.”

In gezelschap van koning Filip en toenmalig premier Elio Di Rupo 
kon burgemeester Vanryckeghem enkele woorden wisselen met 
president Obama. “Het viel onmiddellijk op hoe sympathiek en 
vriendelijk hij was. Hij stelde enkele vragen over Waregem en 
dankte ons voor de samenwerking, want Flanders Field American  
Cemetery is de enige Amerikaanse begraafplaats van de Eerste  
Wereldoorlog in België. Het bezoek kreeg niet enkel bij ons  
aandacht, een foto van het bezoek aan Flanders Field in Waregem 
prijkte ook vooraan op de cover van de International New York 
Times”, glundert de trotse burgemeester.

“In Waregem begint 
het nieuwe jaar niet op 
1 januari, maar de dag 
na Waregem Koerse.”
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