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OPENBARE ZITTING

Aanvullende punten

2014_IP_00003 - Interpellatie van raadslid Hannelore
Vanhoenacker: Hoe een dorpskern als Bissegem opnieuw
economisch levensvatbaar maken?

Interpellatie

Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker

Gericht aan:
Rudolf Scherpereel

Tijdstip van indienen:
5 maart 2014 19:01

Toelichting:
Naar aanleiding van de nota ‘Het winkellandschap in Vlaanderen’ van minister-president Peeters
willen we vanuit CD&V toch een aantal blijvende bezorgdheden uiten en vragen naar een lokale
structurele aanpak voor de detailhandel. De cijfers tonen ons dat we voor een gigantische uitdaging
staan. Ook in de deelgemeenten liegen ze er niet om, en al zeker niet in Bissegem. Daar baart de
situatie ons serieus zorgen. Je hoeft er niet eens de percentages bij te halen. Een eenvoudige rit door
Bissegem toont genoeg.

We weten dat u ondertussen besliste om de verkeersdruk niet via de N328 af te voeren, dat u de
plannen om een rondpunt aan De Kreun te maken zal uitvoeren en we hopen dat je snel werk maakt
van de corridor tussen OC en Neerbeek. Die laatste 2 infrastructurele ingrepen zullen een positief
effect hebben op de leefbaarheid van Bissegem, maar daarmee is voor CD&V de kous niet af. Want
hoe krik je de economische leefbaarheid omhoog?

We leggen u graag een aantal vragen voor.

Hoe werk je daar een deel van de leegstand weg? Het sanctiebeleid van Kortrijk Zaait willen we
alle kansen geven in het centrum, maar moet u niet positief stimuleren in de deelgemeenten?  
Hoe ga je om met functiewijziging (handel-bewoning/ bewoning- handel) in een dorpskern als
Bissegem?
Hoe moedigt u jonge ondernemers aan om net Bissegem te kiezen als uitvalsbasis?
Welke economische troef zal je als stad in de picture zetten in Bissegem?
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2014_IP_00004 - Interpellatie van raadslid Bart Caron:
Vraag over het rooien van bomen langs de E17,
geluidswering en fijn stof.

Interpellatie

Indiener(s):
Bart Caron

Gericht aan:
Marc Lemaitre, Bert Herrewyn

Tijdstip van indienen:
5 maart 2014 23:07

Toelichting:
Weg met de bomen langs de snelwegen?

Begin februari heeft het Vlaams Gewest de natuurlijke buffer langs de E17 ter hoogte van
de Sionlaan gerooid. Het heet officieel 'hakhoutbeheer'. Men zaagt bomen van 30 jaar oud
af tot tegen de grond. Vorig jaar was dat het geval langs de E403 in Marke.

De officiële uitleg is dat het groen langs de gewestwegen onderhouden moet worden. Ook
in het belang van de veiligheid. Het gaat om een zogenaamd houthakbeheerprogramma.
Dat houdt in dat letterlijk grondig wordt gesnoeid (tot vlakbij de bodem), nét met oog op
een zo dicht mogelijke teruggroei achteraf.

Na de problemen vorig jaar – mede door onze tussenkomsten bij de minister – werd de
wijze van uitvoering uitvoerig aangepast, met de bedoeling de gevolgen voor de
omwonenden minder ingrijpend te maken. In plaats van kilometers aan één stuk
hakhoutbeheer, wordt nu gewerkt in korte stukken van maximaal 200 meter. Bovendien
wordt ter hoogte van woningen geprobeerd om zoveel als mogelijk te wachten met het
snoeien. Ik heb echter niet de indruk dat dit laatste gebeurd is langs de E17.

Wij vinden de snoeitechnieken van AWV nog steeds brutaal. We gaan dat nog eens
aankaarten op Vlaams niveau. Maar een minimum lijkt ons toch dat er afstemming is met de
lokale overheid. Een schepen moet kunnen bijsturen!

Een manke communicatie met bewoners

De communicatie verloopt in samenwerking met de betrokken steden en gemeenten. Voor
een eerste fase werden een bewonersbrief en folders bezorgd aan de stad Kortrijk, die dan
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instonden voor de bedeling. Helaas is voor de tweede fase de stad Kortrijk pas laat door de
betrokken administratie op de hoogte gebracht. De informatie werd niet of te laat verspreid.
Dat is pijnlijk. De (Vlaamse) administratie verontschuldigt zich hiervoor. Dat is al dat.

Geluidsschermen?

Belangrijker is dat de Vlaamse minister (Crevits) ons laat weten dat de administratie de
vraag tot geluidswallen ter hoogte van de Sionlaan gaat onderzoeken. Dat is al beter. Een
tip: plaats een geluidsscherm op de brug naast de Ring die er al 25 jaar werkloos bij ligt. Die
brug loopt over de Oudenaardsesteenweg en loopt door langs de woonwijken. De
problematiek is trouwens niet anders dan die langs o.a. de Elzenlaan, de Plataanlaan e.a..
De toegenomen verkeersdrukte noopt tot nieuwe geluidsmetingen, in functie van eventuele
geluidsschermen.

Fijn stof met hopen

De problematiek van het fijn stof in onze stad. Begin februari verscheen in De Morgen een
artikel over fijn stof. Hieruit blijkt dat heel Vlaanderen stikt in het fijn stof. Zie ook de link
naar een interactieve kaart van de luchtkwaliteit, ééntje waar men zelfs kan doorklikken tot
op straatniveau. Hieruit blijkt dat de luchtkwaliteit in het zuiden van Kortrijk erbarmelijk is.
Het is een probleemzone waar de concentraties de normen meer het toegelaten aantal keer
overschrijden. Vooral langs de autosnelwegen en de ring is de situatie problematisch, met
hoge concentraties aan de op- en afritten van beide. (bron:
http://www.atmosys.eu/atmosys/faces/services-annual-maps.jsp)

De gevolgen van fijn stof zijn niet te onderschatten. Meer kans op longkanker, hartinfarcten,
enz. een daling van de levensverwachting met dertien maanden. De toename van kinderen
met problemen aan de luchtwegen is verontrustend.

In Kortrijk staan er geen meetpunten van de Vlaamse Milieumaatschappij. Wel in Zwevegem
en Harelbeke (recent). Het zou nuttig zijn dat er in onze stad wordt gemeten. In andere
steden gebeurt dat, o.a. in Harelbeke en Brugge. In Brugge heeft de stad een speciale
meetfiets, de aeroflex, aangeschaft om de luchtkwaliteit te meten. Een investering die helpt
om de probleemzones in kaart te brengen en om deze aan te pakken in een mobiliteitsplan.
En Kortrijk?

Daarom, met de leuze 'Kortrijk - Klimaatstad in het achterhoofd', :deze vragen

Werd de stad op de hoogte gebracht van de plannen tot het rooien van de bomen langs
de E17?

Heeft de stad de bewonersbrief kunnen uitdelen?

Erkent de stad de problemen inzake de luchtkwaliteit?

Wat zal het bestuur doen om meer inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit (i-o.a. Fijn stof)?
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1.  

Zoals in Brugge een eigen meettoestel aankopen? Wat en wanneer?

Is de stad bereid het mobiliteitsplan op basis van de conclusies van dat onderzoek aan te
passen?

Zal de stad aandringen bij het Vlaams Gewest om (nieuwe) geluidsmetingen uit te
voeren? Op welke plaatsen? En daar de gepaste conclusies uit te trekken, nl.
mee-investeren in geluidsschermen?

Bijlage(n)

G:/bestuurszaken/0 GEMEENTERAAD/2014/(3) MAART 2014/agenda/aanvullende
agenda/Vraag B. Caron over rooien van bomen langs E17 - geluidswering en fijn stop -
kaartje luchtkwaliteit 2012.jpg - Kaartje luchtkwaliteit 2012
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2014_IP_00005 - Interpellatie van raadslid Bart Caron:
Blue-Bikes in Kortrijk?

Interpellatie

Indiener(s):
Bart Caron

Gericht aan:
Marc Lemaitre

Tijdstip van indienen:
5 maart 2014 23:08

Toelichting:
Uit de bevraging Kortrijk Spreekt kwam de ambitie om een fietsvriendelijke stad te worden
helemaal bovenaan te staan. De Kortrijkzaan verwacht duidelijk (en terecht) veel van de
stadscoalitie als het over fietsbeleid gaat. De Stadscoalitie heeft die ambitie dan ook zelf
torenhoog op de agenda geplaatst en laat zichzelf tegenwoordig graag als fietsstad
aanspreken.

Helaas gaat de werkelijkheid iets trager dan de communicatie er over. Heel wat fietsambities
werden uitgesproken maar voorlopig blijft het vooral wachten op realisaties.

Zo ook in het Blue-bike of deelfietsenverhaal in onze stad. Onderzoek tijdens de vorige
legislatuur stelde duidelijk dat een volledig eigen en autonoom deelfietssysteem voor de
stad Kortrijk (zoals in Antwerpen, Brussel, …) niet haalbaar is voor een stad als Kortrijk. De
kost zou torenhoog zijn en de voordelen wegen niet op tegen de nadelen.

Een alternatief voor zo’n eigen deelfietssysteem zou het Blue-bike verhaal vanuit de NMBS
(in samenwerking met o.a. De Lijn) kunnen zijn. Kortrijk zou de keuze kunnen maken om
mee te stappen in het Blue-bike verhaal. Niet alleen aan het station maar ook op de
randparkings zouden dan blue-bikes voorzien kunnen worden. Steeds meer lokale besturen
stappen in dit succesverhaal. In Kortrijk blijft het vooral wachten. Collega Carol Leleu stelde
al voor dat de stad zou instappen in het fietsenverhuursysteem Blue Bike.

Voor wie het systeem niet kent: je koopt één jaarabonnement van 10 euro waarmee je
blue-bike kan gebruiken in alle 41 steden en gemeentes waar het systeem momenteel
bestaat. Je betaalt 3 euro per 24u.

Daarnaast zijn er ook 8 steden en gemeentes (Deinze, Dendermonde , Mortsel, Eeklo,
Ninove, Waregem, Lier en Brugge) die er voor gekozen hebben om in het
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derdebetalerssysteem van de Vlaamse overheid te stappen. Als de stad 1 of 2 euro
meebetaalt per ontlening dan legt Vlaanderen er nog een euro bovenop. Op die manier kan
je als gebruiker gratis of aan 1 euro fietsen. De financiële drempel kan alvast niet veel lager.
Je kan ook een koppeling maken met de UIT-pas. Die wordt bij ons gelanceerd in 2015. Dat
kan zorgen voor een automatisch sociaal tarief voor wie recht heeft op een verhoogde
tegemoetkoming, En je kan de aanbieder dan nog van een extraatje voorzien als die
persoon frequent gebruik maakt van de blue-bike.

Uit een tevredenheidsmeting bij de gebruikers blijkt dat bijna 80% tevreden tot zeer
tevreden is en dat 96% het systeem ook in de toekomst nog wil gebruiken. Voor
mobiliteitsexperts is de combinatie van trein/bus/cambio/deelfiets/randparking de mobiliteit
van de toekomst. Dat is een visie die we met Groen graag onderschrijven.

Daarom zouden we vanuit Groen graag volgende vragen beantwoord zien:

Waarom stapt de stad Kortrijk niet mee in het Blue-bike verhaal? Heeft de stad andere
ambities als het over deelfietsen gaat? Zo ja, welke en op welke termijn en met welk
budget?

Waarom werd er niet ingegaan op de vraag van vzw Mobiel om de 80.000 euro fondsen
die via een Europese subsidie ingezet konden worden te gebruiken voor o.a. de uitrol van
Blue-bike?

Als de stad zou kiezen voor het Blue-bike verhaal, overweegt ze dan ook een instap in
het derdebetalerssysteem?

2014_IP_00006 - Interpellatie van raadslid Alain Cnudde:
Vraag naar aanleiding van schrapping N328

Interpellatie

Indiener(s):
Alain Cnudde

Gericht aan:
Marc Lemaitre

Tijdstip van indienen:
6 maart 2014 09:38

Toelichting:
Hoe zal het probleem van de alsmaar stijgende verkeersdruk op de Meensesteenweg, de
Oude Ieperseweg, de Kortrijksestraat en de Guido Gezellelaan dan wel worden aangepakt ? 
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Welke oplossing ziet het stadsbestuur?
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