
OVERZICHT SPREEKRECHTRONDE 07 APRIL 
------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. Jozef Vanhaverbeke ivm groen in Heule  
 
VRAAG: 
Ik stel vast dat Heule de minst groene gemeente is van Groot Kortrijk. 
Jammerlijk worden de laatste open plaatsen nu één grote steenwoestijn. 
Spelen er misschien andere belangen ? 
 
ANTWOORD: 
 
Bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk, werden een aantal gebieden in het 
Kortrijkse geselecteerd om aan de Kortrijkse en regionale behoeften te voldoen. Dit gaat over 
verschillende soorten behoeften: wonen, recreatie, groen, industrie, … 
Om de woonbehoefte van Kortrijk op te vangen kwamen vooral 2 gebieden in beeld: Hoog-Kortrijk en 
Heule. Op zich zijn dit geen nieuwigheden. Al in de jaren ’70 werden heel wat plannen (BPA’s) 
getekend waarin verschillende gebieden ontwikkelbaar werden (Dit ging over de Haantjeshoek, 
omgeving Preetjes Molen, …) 
 
Ongeveer 7 jaar terug werden met de afbakening een aantal keuzes scherpgesteld: ontwikkeling van 
de woonuitbreidingsgebieden tussen Bissegem en Heule (Haantjeshoek), ontwikkeling van 
woongebied tussen Mellestraat en Toortelbeek, van woongebied aan de Peperstraat en van 
woongebied aan de Vlasrootstraat. 
Tegelijk werd er bijkomend groen voorzien (Ghellinckpark), naast de bevestiging van de open 
gebieden langs Heulebeek, zoals langs de Peperstraat (naast woonontwikkeling), rond Preetjes Molen 
en de Heerlijkheid (cfr. gewestplan). 
7 jaar na de goedkeuring, worden deze ontwikkelingen uitgevoerd en worden deze zichtbaar in Heule. 
 
Naast deze keuzes die op gewestelijk niveau genomen werden – en door de stad onderschreven 
werden – neemt ook de stad Kortrijk een aantal initiatieven. 
De Warande werd uitgebreid en heraangelegd; 
In het PNK staat de ambitie om de N50c aan te leggen als fietsroute en groenzone van de Molenstraat 
tot de Izegemsestraat. De onderhandelingen over de grondverwerving zijn lopende; 
de stad Kortrijk verwerft gronden langs de Heulebeek (t.h.v. E. Hullebroecklaan) om een fietspad aan 
te leggen tussen Warande (straat) en N50c. 
 
Er wordt inderdaad bijkomende woonontwikkelingen gerealiseerd in Heule. Tegelijk wordt de open 
ruimte verankerd en op sommige plaatsen ingericht voor recreatie, groen, … 
Beide worden op elkaar afgestemd, om van Kortrijk en Heule een kwalitatieve leefomgeving te maken. 
 
 
-Streuvelslaan cfr Danneels/sok gronden: woongebied, BPA 88 Stijn Streuvelslaan-oost, goedgekeurd 
bij MB van 01/02/2006 (ervoor BPA 3 Centrum Wijziging A, goedgekeurd bij KB van 01/06/1966). 
-Pucksite: woongebied (lag in BPA 1 Stade, afgeschaft op 20/04/2001). 
-Disgracht/Zuidstraat resterende gronden Zwvl: woonuitbreidingsgebied (opgenomen in RUP 
‘Afbakening Stedelijk Woongebied’ in deelgebied Haantjeshoek, goedgekeurd bij MB van 20/01/2006). 
-Izegemsestraat Hectaar: woongebied 
-Heirweg Dumobil : woongebied (lag in BPA 2 Watermolen, afgeschaft op 20/04/2001). 
-Kromme Olm gronden Matexi: woongebied, BPA 6 Kromme Olm, goedgekeurd bij MB van 
13/10/1986 (nog steeds geldig). 
-Jacob Vandervaetstr/molenstraat te ontwikkelen: woongebied (lag in BPA 1 Stade, afgeschaft op 
20/04/2001). 
 
 
 



2. Nathalie Debeurme ivm de Molenstraat te Heule 
 
VRAAG: 
Wat met de molenstraat te Heule ? 
 
Bij deze wil ik eens de situatie schetsen waarin we ons (al enkele jaren)  bevinden.  
                 
Al tientallen jaren leven wij hier in een onzekerheid over de aanleg van de straat.  
Er doen vele verschillende verhalen de ronde over de aanleg van de straat, een groenzone en 
eventuele ventweg.  
Het is dan ook moeilijk voor ons om te investeren in een mooie oprit als er nooit eens een standpunt 
word ingenomen betreffende de aanleg ervan.  
Ieder legislatuur wordt er wel een andere oplossing voorgesteld, maar nooit word er iets ondernomen. 
Er zijn blijkbaar al miljoenen uitgegeven aan verschillende studiebureaus en altijd zonder 
noemenswaardig resultaat. Wanneer worden er eens knopen doorgehakt ??? 
Graag hadden we nu eens geweten waar we aan toe zijn, blijft het zo of wordt er toch eens 
geïnvesteerd in een kindvriendelijke aanleg van onze straat. 
Ja, … kindvriendelijk … want een straat zonder voetpad aan de ene kant en een school om de hoek, 
kan men moeilijk kindvriendelijk noemen. 

 
Zelf hebben we een zelfstandige zaak, en patiënten moeten hun wagen ofwel op straat parkeren, wat 
het moeilijk maakt voor het overige verkeer, ofwel op het hobbelige grasveld voor onze deur. Dit 
brengt met zich mee dat ons zaak soms tot een modderpoel word hervormd. 

 
Dus bij deze wil ik nog eens onze vraag herhalen.  Wat met de Molenstraat ?????? 

 
 
ANTWOORD: 
 
De Molenstraat ligt in de reservatiestrook van de N50c (of is het de N328). Vandaar dat naast de 
brede straat nog een veel bredere onbebouwde strook ligt (linkerkant in de richting van de 
Izegemsestraat). Het zou mij ook benieuwen wat wij daarmee van plan zijn. Het verwondert mij 
bijvoorbeeld dat met de recente verkaveling van gronden tussen de Bozestraat en de Molenstraat die 
strook niet mee is verkaveld. 
 
Het onbebouwde perceel tussen de Molenstraatstraat en de woningen was een reservatiestrook voor 
de N328 (dit deel van de reservatiestrook voor de N328 werd afgeschaft in de gewestplanwijziging 
van 1998). De reservatiestrook is nog eigendom van Imroder en hoort dus niet bij de aanpalende 
woningen. In principe kan dezelfde oplossing uitgewerkt worden als verderop richting Kortrijksestraat: 
een ventweg + een groenzone. Hiervoor dienen eerst de gronden verworven worden van Imroder. 
 
Voor het aanleggen van een voetpad tussen de rijweg en het perceel van Imroder is in principe een 
verhaalbelasting van toepassing die moet betaald worden door de aangelande (in casu Imroder). 
Artikel 5 van het verhaalbelasting zegt wel: 
 
Artikel 5: 
De belasting wordt uitgesteld in volgende gevallen: 
- wanneer de belastingplichtige vrijgesteld is ingevolge wetten en besluiten; 
- voor de terreinen waarop ingevolge een beslissing van de overheid niet-toegelaten of 
niet mogelijk is te bouwen; 
- voor niet-bebouwde terreinen welke gelegen zijn in de landelijke gedeelten van de gemeente, zoals 
bepaald door het gewestplan of door de gemeenteraad. 
- wanneer het gaat om voetpaden ter hoogte van scholen. 
Wanneer de toestand om reden waarvan de belasting werd uitgesteld geheel of gedeeltelijk een einde 
neemt voor het verstrijken van een termijn van 10 jaar, te rekenen vanaf de aanvang van het eerste 
belastingjaar, is de belasting verschuldigd vanaf 1 januari hieropvolgend. 
 



Hierdoor zou er dus geen verhaalbelasting van toepassing zijn en zou de stad de kost voor de aanleg 
van een voetpad volledig op zich moeten nemen. Indien een groenzone en een ventweg wordt 
gerealiseerd is echter een voetpad tussen de rijweg en het perceel van Imroder niet meer opportuun. 
 



3. Jacques Demeersseman ivm mayday mayday 
 
VRAAG: 
Ik heb niets tegen dit evenement op zich. Waar ik mij wel vragen bij stel, is dat de stad Kortrijk al 10 
jaar financiële en logistieke steun verleent aan Mayday, Mayday. Deze vzw bestaat enkel en alleen uit 
de SP.a, de Bond Moyson en het ABVV. 
 
ANTWOORD 
Antwoord volgt nog 
 
4. Willy Dendievel ivm controle werken, snelheidscontroles en wijzigingen van 
rijrichtingen en eenrichtingsstraten 
 
VRAAG: 
1) Waarom controleert stad Kortrijk niet beter de werken die gebeuren (en waarvan men stad Kortrijk 

toch op de hoogte brengt !!) aan wegen en voetpaden ? bv. Na werken Eandis worden de 
voetpaden niet correct hersteld , met gevolg dat veelal het voetpad na enkele weken verzakkingen 
vertoont . 

2) Snelheidscontroles : vraag aan de burgemeester , die toch het hoofd is van de lokale politie . 
Verleden jaar , dit op 62 jarige leeftijd , kreeg ik mijn eerste boete , dit bij een snelheidscontrole 
als je van “het ei” afkomt en richting Kortrijk –centrum neemt . Het controlevoertuig was opgesteld 
slechts na – 20 m na het witte bord “Kortrijk” ; kom je van het ei , alwaar 70 km/u toegelaten is , 
en laat je je uitbollen en het is er een hellend vlak naar beneden , dan kom je voorbij het bord en 
heb je nog steeds snelheid ; gezien er weinig  verkeer was en geen hinder liet ik me uitbollen , de 
lichten verderop waren groen en mijn wagen is een Hybride …..dus remt af en slaat energie op . Ik 
werd geflitst aan 58 km/u ..ok , ik reed te “rap “ ; toch vind ik het niet correct dat men de 
controlewagen opstelt daar waar de pakkans hoog is , vooral niet goed als je dan vergelijkt met 
straten midden in stad waar men doorraast aan veel te hoge snelheden en aan de ronde punten 
waar sommigen eerder gas bijgeven om toch maar eerst op het ronde punt te zijn , terwijl je best 
daar afremt ; de Kortrijkstraat Heule ….als je er 50km/u doet (toegelaten) , men achteraan toetert 
of voorbij wordt gestoken ………en daar gebeuren weinig of geen controles …… 

3) Sommige wijzigingen van rijrichtingen of het omvormen eenrichtingsstraten zijn soms ergerlijke 
misstappen , en zijn totaal verkeerd als je maar eens gezond redeneert . Bestaat er iets waar je dit 
kan melden of ook bestaande situatie die enorm onveilig zijn , door te geven , eventueel met een 
heel goeie oplossing erbij (met 2 weet men meer dan alleen ……) 

 
 
ANTWOORD: 
 
1)  Brief die onlangs verstuurd werd naar de nutsmaatschappijen 
 
“Voetpadherstel na werken in openbaar domein.      
 
 
Geachte 
 
Jaarlijks worden gemiddeld 2500 werken door nutsmaatschappijen uitgevoerd in Kortrijk.. 
Bij het toekennen van vergunningen voor deze werken wordt steeds verwezen naar het bestek 250 en 
de Code op de goede praktijk.  
 
Vanuit het streven naar een duurzaam en een kwaliteitsvol openbaar domein hecht het Bestuur veel 
belang aan het straatherstel na het uitvoeren van werken.  
Wij vragen dan ook steeds aan de nutsmaatschappijen om de nodige aandacht te besteden aan het 
correct herstellen van het opgebroken openbaar domein.  
Een correcte herstelling voorkomt immers op termijn problemen en extra kosten voor het Bestuur. 
 
Bij controles van straatherstel stellen wij vast dat deze niet altijd volgens de regels van 



goedvakmanschap gebeuren. 
Daarom zal het Bestuur vanaf 22 april extra aandacht aan dit straatherstel geven. 
Nadien volgt een evaluatie met elke nutsmaatschappij. 
 
Ter info voegen wij de fiche met de gedetailleerde vereisten voor straatherstel in Kortrijk toe. 
Deze fiche geldt als leidraad bij elk straatherstel op ons grondgebied.  
 
Met hoogachting 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

 

Voor de stadssecretaris Voor de burgemeester 
Bij machtiging van 2 februari 2013 
 
 
 

Bij machtiging van 2 februari 2013 

Yves Baptiste Marc Lemaitre 
Teamcoach Beheer Openbaar Domein 
 

Schepen van Mobiliteit en Infrastructuur 

“ 
Overzicht types herstel 
 
 

Hfdst. 5 : Onderfunderingen en funderingen 

Funderingen onder verhardingen ( asfalt, beton 
en bestratingen ) 

Fundering van zandcement , dikte 15 cm ,onder 
bestratingen thv voetpaden  

Fundering van  schraal beton , dikte van 20 cm , onder 
verhardingen asfalt en beton 

Fundering van  drainerend schraal beton of gewoon 
schraal beton dikte 20 cm   onder  bestratingen in 
wegen 

 

Fundering en stut onder lijnvormige elementen 

Fundering en stut van schraal beton, volume tot en 
met 0,075 m³/lm onder lijnvormige elementen 

 
 

Hfdst.12 : Onderhouds - en herstellingswerken 

Sleufherstellingen 

a) in bitumineuze verhardingen 

Het plaatsen van een onderlaag, type AB - 4C, dikte 5 
cm en het plaatsen van een toplaag, type AB - 4C, 
dikte 5 cm ( Kortrijk wenst voor langssleuven van meer 
dan 100m² porfiersteenslag in de toplaag ) 
Het plaatsen van een voorgevormde voegband aan de 
randen van de toplaag 

Het aanbrengen van een kationische emulsie op de 
stortnaden die achteraf bestrooid wordt met grof zand 
over een breedte van 10cm 

Het plaatsen van koud asfalt, dikte 5 cm en dit als 
voorlopig herstel (periode 1 november - 28 februari) 
volgens aanduiding van de leidend ambtenaar. 

Bij langse sleufherstellingen is machinale aanleg 
verplicht dwz minimale breedte 1,20 m. 



 

b) in cementbetonverhardingen 

Het plaatsen van de cementbetonverharding, dikte 
20cm, druksterkte 60 MPA (Gebruik van de 
luchtbelvormer is niet toegelaten)  
Het maken van een uitzetvoeg en het vullen van de 
voeg 

 

c) in bestrating  Betonstraatstenen 22/11/10 

Legbed in zandcement op een dikte van 3cm 

Heraanleg van de opgebroken betonstraatstenen 
22/11/10 

Het opvoegen van de betonstraatstenen met mortel 
incl voorzien van uitzettingsvoegen 

 

d) in bestrating in Kasseien 

Legbed in zandcement op een dikte van 7,5 cm 

Heraanleg van de opgebroken kasseiën 

Het opvoegen van de betonstraatstenen met 
gemodificeerde mortel incl voorzien van 
uitzettingsvoegen 

 

e) in bestrating in  Betonstraatstenen 22/22/8 

Legbed in zandcement op een dikte van 3 cm 

Heraanleg van de opgebroken betonstraatstenen 
22/22/8 

Het opvoegen van de betonstraatstenen met mortel 
incl voorzien van uitzettingsvoegen 

 

f) in bestrating in Betondallen 30/30/05 

Legbed in zandcement op een dikte van 3 cm 
Heraanleg van de opgebroken betondallen 30/30/05 

Het opvoegen van de betonstraatstenen met mortel 
incl voorzien van uitzettingsvoegen 

 

h) Lijnvormige elementen thv sleufherstellignen  

1) Trottoirbanden 

Herplaatsen van de opgebroken trottoirband met 
inbegrip van het opvoegen met mortel. Maximale 
voegbreedte : 1 cm ( ook thv verlaagde borduren ). 
Maximaal hoogteverschil klinkers tov borduur 5 mm.  

 

2) Weggoten 

Legbed in zandcement op een dikte van 3 cm 

Heraanleg van de opgebroken weggoten 
Het opvoegen van de betonstraatstenen met mortel 
incl voorzien van uitzettingsvoegen 

 
 
3)  
Elke circulatiewijziging gebeurt doordacht en is minstens besproken in de verkeerscommissie waar 
naast de stad ook de politie, het Vlaams gewest en De Lijn vertegenwoordigd zijn. Alle 
suggesties/bedenkingen omtrent verkeerssituaties zijn uiteraard welkom en kan je melden via het 
meldpunt.  



 


