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Vraag nr. 45 van Roel Deseyn van 26 september 2014 
 

De aanleg van uiterst efficiënte bedrijfsterreinen 
 

In het Magazine 'Belfius Contact' van juni 2014 liet Schepen Marc Lemaitre volgende passage 

optekenen in het kader van het project Smart Cities: 

"... We willen dé meest ondernemersvriendelijke stad van de regio worden. Door bedrijven ruimte te 
geven om duurzaam te ontwikkelen en door nieuwe aan te trekken Zo hebben we een oude fabriek 
heringericht als locatie waarin beginnende ondernemers, nog vooraleer ze hun bedrijf hebben 
opgestart, experimenten kunnen uitvoeren om na te gaan of hun ideeën haalbaar zijn. 

Ook leggen we uiterst efficiënte bedrijfsterreinen aan, in samenwerking met de 
intercommunale Leiedal, met aandacht voor rationeel energie- en waterverbruik, 
ontsluiting en bereikbaarheid via weg- en waterwegen. Waarbij we ons vooraf afvragen welke 
bedrijven we willen aantrekken. ..." 

Deze passage doet vermoeden dat er een koerswijziging is binnen het college van Burgemeester en 
Schepenen betreffende de inplanting van bedrijventerreinen en logistieke centra of platformen. 

Vandaar mijn volgende vragen: 

1. Waar situeren de aangelegde bedrijventerreinen zich waar Schepen Lemaitre naar verwijst (graag een 
overzicht van de realisaties sinds 2013?  

2. Hoe is in deze projecten rekening gehouden met de aspecten rationeel energie- en waterverbruik, 

ontsluiting en bereikbaarheid via weg- en waterwegen?  

3. Welke projecten zitten er in de pipeline voor de komende jaren?  
4. Wat betekent dit concreet voor het afgeketste project LAR-Zuid? Waarom past dit al dan niet in de 

visie die door de Schepen werd verkondigd? Past dit dossier of het door het college aangekondigde 
alternatief binnen de door Schepen Lemaitre aangehaalde visie?  

Antwoord  
 

1. Waar situeren de aangelegde bedrijventerreinen zich waar schepen Lemaitre naar verwijst? 

Graag een overzicht van de realisatie sinds 2013. 

en 

2. Hoe is in deze projecten rekening gehouden met de aspecten rationeel energie- en 

waterverbruik, ontsluiting en bereikbaarheid via weg- en waterwegen? 

De bedrijventerreinen waarnaar wordt verwezen zijn: 

- De uitbreiding van Kortrijk noord. De realisatie werd recent aangevat en de uitgifte van de 

kavels is volgens Leiedal voorzien voor 2015-2016.  

- De reconversie van de Emdeka-site in Bellegem. De verkoop van de bedrijfseenheden is 

volgens Leiedal voorzien in 2015. 



- De realisatie van de KMO-zone Torkonjestraat (Marke) is in voorbereiding. De uitgifte van de 

kavels is volgens Leiedal voorzien in 2016. 

Voor elk bedrijventerrein is de opmaak van een zogenaamd IUTB-plan (inrichtings-, uitgifte- en 

terreinbeheerplan) voorzien. In die plannen is terug te vinden met welke elementen rekening 
wordt of moet worden gehouden bij de realisatie en invulling van de terreinen. Leiedal houdt als 

ontwikkelaar steeds rekening met 19 operationele principes m.b.t. duurzaamheid, ontsluiting en 

multimodaliteit. Bij wijze van voorbeeld kan worden verwezen naar de inrichtingsstudie voor de 
uitbreiding van Kortrijk noord. 

 
3. Welke projecten zitten er in de pijplijn voor de komende jaren? 

De bedrijventerreinen die de volgende jaren ontwikkeld worden zijn – naast de bovengenoemde 

sites: 
- Mewaf-site Watermolenstraat (reconversie), Van Marcke-site Weggevoerdenlaan 

(reconversie), de transportzone LAR-zuid en eventueel de laatste fase van het Beneluxpark. 

 

4. Wat betekent dit concreet voor het afgeketste project LAR-zuid? Waarom past dit al dan niet in 

de visie die door de schepen werd verkondigd? Past dit dossier of het door het college 

aangekondigde alternatief binnen de door schepen Lemaitre aangehaalde visie?  

Deze vraag is zonder voorwerp aangezien het college op de gemeenteraad van 17 november 

2014 ondertussen heeft meegedeeld dat de realisatie van LAR-zuid wordt aangevat. 
 

Vraag nr. 46 van Filip Santy van 30 oktober 2014 
 
Bestemming ‘frietkot’ Aalbekeplaats 

 
In het concept van de vernieuwing van de doortocht N43 in Aalbeke werd er voor geopteerd om het 

bestaande frietkot langs de Moeskroensesteenweg ter hoogte van Aalbekeplaats te integreren in de 
bushalte. Dit gebeurde in overleg met de toenmalige exploitante, die ondertussen haar zaak heeft 

overgelaten aan een andere uitbater. Die laatste bracht zijn zaak tijdens de werken over naar een 

tijdelijke locatie. Inmiddels is duidelijk geworden dat hij zijn tijdelijke locatie zal inruilen voor een 
andere locatie, verderop in de Moeskroensesteenweg en geen gebruik zal maken van de 

oorspronkelijke voorziene ruimte. 

Ziet het stadsbestuur mogelijkheden om de als frietkraam gebouwde ruimte op Aalbekeplaats een 
andere bestemming te geven en zo ja, welke? 

Antwoord 
 
In het kader van de heraanleg van Aalbekeplaats werd een bushalte uitgebreid met een gebouw voor 
uitbating van een frituur. Er werd een overeenkomst opgemaakt tussen de heer Lecointre en de stad 
over de uitbating van een frituur (ambulante handel). Ondertussen liet de heer Lecointre weten dat hij 
afziet van de frituuruitbating. 
 
Het stadsbestuur wil uiteraard een invulling van het gebouw op Aalbekeplaats. Dit hoeft geen frituur te 
zijn. Om verschillende invullingen mogelijk te maken, wordt op dit moment nog geen uitspraak gedaan 
over de vorm waarin het gebouw ter beschikking zal worden gesteld: ambulante handel, concessie, 
handelshuur, gebruiksovereenkomst Kortrijk Zaait … 
 
Een oproep naar mogelijke gebruikers voor het gebouwtje op Aalbekeplaats zou onder andere kunnen 
gebeuren via Kortrijk Zaait (Facebook, Twitter, website) en andere kanalen. Deze campagne wordt 
momenteel nog uitgewerkt door het team Werk, economie, leren en toerisme. 

 


