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OPENBARE ZITTING

Aanvullende punten

2014_IP_00014 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn:
de alternatieven voor LAR-Zuid

Interpellatie

Indiener(s):
Roel Deseyn

Gericht aan:
Rudolf Scherpereel

Tijdstip van indienen:
6 mei 2014 18:13

Toelichting:
Geachte,

Kort na de bestuurswissel maakte de coalitie in Kortrijk bekend dat het een concrete
piste rond een multimodaal platform langs de Leie zou uitwerken.  Reeds begin 2013
maakte men melding van concrete gesprekken.

Anderhalf jaar later kunnen wij terecht resultaten verwachten van de gesprekken met de
stakeholders.

Vandaar mijn vragen:

Welke site werd weerhouden voor de uitwerking van de plannen?
Welk budget investeert Kortrijk in het multimodaal platform?
Welke instanties zijn op heden door de stad samengebracht om het project tot een
goed einde te brengen?
Blijft u nog steeds zo rabiaat gekant tegen de piste LAR-zuid?
Aangezien Menen en bij uitbreiding de hele streek getroffen zijn door een koppig
stadsbestuur: wordt het alternatief voorbereid in overleg met de stad Menen?

Ik dank u bij voorbaat voor het antwoord.

Roel Deseyn

Gemeenteraadslid
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2014_IP_00018 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu:
'Laden en lossen in de winkelwandelstraten (zoals Lange
Steenstraat) en het centrum van Kortrijk'

Interpellatie

Indiener(s):
Carol Leleu

Gericht aan:
Marc Lemaitre

Tijdstip van indienen:
7 mei 2014 08:05

Toelichting:
Op een maandagvoormiddag, tijdens een vakantie, valt er veel te beleven in Kortrijk:
winkelen vanaf 10u, de maandagmarkt bezoeken vanaf 7u, …

Dat brengt heel wat mensen en kinderen in beweging (vooral rond 11u). Maar ook
auto’s, vrachtwagens en lichte bestelwagens rijden nog in de winkelstraat (laden en
lossen tot 12u) tussen mensen en kinderen door.

Vandaar volgende vragen:

1) Wordt het project ‘Stille levering’ toegepast in Kortrijk / in het centrum zelf? Is dit
reeds geëvalueerd?

2) In vorige legislatuur startte men reeds gesprekken op rond het project ‘leveren met
elektrische wagens’! Wat is de stand van zaken?

3) Zijn er al resultaten bekend rond het project ‘fietskoerier’?

    ° Hoeveel leveringen zijn er per dag?
    ° Wie maakt daar gebruik van (hoeveel %):
       Ø Winkels
       Ø Horeca (restaurants, cafés, …)
       Ø Bedrijven
       Ø Private leveringen.

2014_IP_00015 - Interpellatie van raadslid Christine
Depuydt: Vraag aan schepen Decoene, verantwoordelijk
voor vrijwilligers
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Interpellatie

Indiener(s):
Christine Depuydt

Gericht aan:
Philippe De Coene

Tijdstip van indienen:
7 mei 2014 09:10

Toelichting:
Vraag aan schepen Decoene, verantwoordelijk voor vrijwilligers

 

In het plan nieuw Kortrijk wordt het volgende gezegd over vrijwilligers:

‘Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van onze stad. De stad wil inzetten op activering van het
vrijwilligerswerk. We coachen ze in hun opdracht met een aangepaste vorming, dat is de eerste
blijk van erkenning’.

Wij vinden dat vanuit CD&V een bijzonder goede zaak. Alleen is het zo dat er ongelooflijk veel
vrijwilligers in de stad een berg werk verzetten in aanvulling van hetgeen de overheid of de markt
aanbiedt. Veel van die vrijwilligers hebben geen vorming nodig, ze zijn al zeer professioneel
bezig, maar ze kunnen wel op een andere manier de steun van de stad gebruiken.

Er zijn vrijwilligers die wekelijks naar de stad komen om een paar uur te werken voor de
gemeenschap en die dat met heel veel plezier doen, ook zonder vrijwilligersvergoeding.

Alleen blijkt dat nu in de praktijk voor een bepaalde vzw de parkeerkosten van de vrijwilligers
(het enige dat de vzw hen terugbetaalt) door de recente substantiële verhoging van de
parkeertarieven meer dan 10% van het budget van de vzw te bedragen.

Onze vraag is dan ook:

Wil de stad bij wijze van erkenning van het ongelooflijk zinvol werk dat deze mensen verrichten,
zoeken naar een systeem om de  parkeerkosten voor deze mensen te beperken. Het is toch
schrijnend dat meer dan 10% van de middelen die een vzw verzamelt om te werken voor het
‘goede doel’ naar Parko gaan.

 

Christine Depuydt

CD&V Kortrijk
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2014_IP_00016 - Interpellatie van raadslid Patrick Jolie:
Een keuze voor een nieuw politiegebouw heeft
consequenties voor de Stad.

Interpellatie

Indiener(s):
Patrick Jolie

Gericht aan:
Catherine Waelkens

Tijdstip van indienen:
7 mei 2014 18:15

Toelichting:
Bij de aanvang van de legislatuur liet de coalitie Spa-VLD-NVA om politieke redenen
weten het nieuwe politiekantoor niet in te plannen op Kortrijk Weide. Vanuit CD&V  staan
we open voor positieve alternatieven en keuzes van het nieuwe stadsbestuur, ook over
de locatie van een nieuw politiekantoor. Eind april heeft de burgemeester in de
politieraad zijn keuze bekendgemaakt voor de inplanting van het politiekantoor in de
Renaat De Rudderlaan. Wij vinden de keuze voor een oud, te klein, duur en slecht
gelegen en bereikbaar gebouw een ondermaats alternatief. Maar deze keuze heeft niet
alleen een impact voor de politiezone, maar ook voor onze stad. Daarom een reeks
vragen aan de bevoegde schepenen.

 

1°) In de meerjarenbegroting van de stad is er slechts 500.000 € voorzien voor een
politiegebouw van 15 mio €. Daarbij is er nog geen rekening gehouden met een extra
politieantenne in het stadscentrum. In de pas goedgekeurde begroting van de
politiezone, is er buiten een reserve van anderhalf mio € uit de vorige legislatuur, ook
geen budget voorzien. Hoe zal de stad het nieuwe politiegebouw of de dotatie hiertoe
aan de politiezone financieren?

 2°) In welke mate werd het SOK tot op heden betrokken bij de (locatie)keuze van het
politiegebouw?

-          Welke is de visie van het SOK op deze stadsontwikkeling?

-          Het SOK maakte een reeks kosten in het kader van de studies voor de locatie op
Kortrijk Weide. Nu dit plan definitief verlaten wordt, dienen deze kosten aan het
autonoom gemeentebedrijf teruggestort te worden. Wanneer zal dit gebeuren?

3°) De locatiekeuze van het politiegebouw heeft ook zijn gevolgen voor de omgeving.

5 / 9



-          Het gebouw komt op een schoolcampus, tussen een kleuter, lagere en
middelbare school. Hoe ziet men dit te verzoenen?

-          Het gebouw komt nabij een zeer verkeersbelast kruispunt. Wat zijn de resultaten
van de mobiliteitsstudie omtrent de impact van de inplanting van een politiegebouw?

-          Is er reeds een Milieu Effecten Rapport?

4°) Het akkoord met HOWEST omvat ook andere elementen zoals onder andere het
overlaten van de gronden van het containerpark in de Graaf Karel de Goedelaan aan
Howest. Waar herlocaliseert de Stad het containerpark van het stadscentrum? Is dit
voorzien in de meerjarenbegroting?

 

Met respectvolle achting, 

Patrick Jolie

2014_IP_00017 - Interpellatie van raadslid Astrid
Destoop: Vraag over de openingsuren en de geplande
activiteiten in het zwembad Abdijkaai

Interpellatie

Indiener(s):
Astrid Destoop

Gericht aan:
An Vandersteene

Tijdstip van indienen:
7 mei 2014 20:57

Toelichting:
1 mei is traditioneel de start van het openlucht-zwemseizoen in Kortrijk. Jonge gezinnen,
senioren, studenten, baantjestrekkers, noem maar op, trekken dan naar de Abdijkaai.
Want iedereen kent het openluchtzwembad van Kortrijk, en iedereen komt er wel eens
zwemmen. De fervente baantjestrekkers en de senioren in de voormiddag of tijdens de
lunchpauze, jongeren, gezinnen en studenten in de namiddag, om te zwemmen of te
zonnen, om plezier te maken.

Maar nu bleven de deuren van het zwembad Abdijkaai dicht. Het college besliste dat het
openluchtzwembad pas op 28 juni open gaat. Daarmee wordt het seizoen gehalveerd.
Het zwembad zal ook pas om 12u open gaan, in plaats van om 10u. Ook de permanente
fietsbewaking moet er aan geloven. Om te besparen.
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Deze zomer wordt het openluchtzwembad een ‘vakantiebad’. Enkel open in de
zomervakantie, enkel in de namiddag. Met animatie, met tenten op de ligweide,
wekelijkse activiteiten en kleine events, ruim op voorhand aangekondigde workshops, in
samenwerking met externe partners. Ook om te besparen?

Vanuit de CD&V-fractie sluiten we ons aan bij het protest bij de gewijzigde
openingstijden, en stellen we ons de volgende vragen:

Is er nog een mogelijkheid om de openingstijden voor dit seizoen te herzien?
Zullen de nieuwe openingstijden ook volgend jaar gelden? En tot het einde van
deze legislatuur? Blijft het zwembad m.a.w. nog open in de komende jaren?
Welke animatie wordt voorzien? Wie zijn de externe partners die worden
aangesproken? En wat kosten al die extra acitiviteiten?

2014_IP_00019 - Interpellatie van raadslid Catherine
Matthieu: Tussenkomst om maatregelen te nemen op
lokaal niveau ter bescherming van de bijen.

Interpellatie

Indiener(s):
Catherine Matthieu

Gericht aan:
Bert Herrewyn

Tijdstip van indienen:
7 mei 2014 22:46

Toelichting:
Niemand trekt het nut van de bijen in twijfel, ook in de media werd er al gesproken van de
precaire situatie van de bijen in de wereld en in onze streken. En niet alleen de , ookbijen
sommige  hebben het moeilijk om bij ons te overleven.vlindersoorten

In het verleden hebben we in deze gemeenteraad al gekozen voor een beheer van het openbaar
groen zonder pesticiden en ecologisch maaibeheer. Er zijn al  bijenkasten geïnstalleerd in de
Warande, Liesbet Maddens had hiervoor gepleit in de voorbije herfst. Er zijn natuurlijk ook
positieve initiatieven vanuit Natuurpunt. Verschillende initiatieven in Vlaanderen en in Europa
zijn op touw gezet. Allemaal kleine stapstenen die de bijen moeten helpen te overleven.

Wij vragen aan onze schepen om op korte termijn beslissingen te nemen en bijvriendelijke
stappen te zetten op het gebied van het lokaal beleid en zo de bevolking op het goede spoor te
zetten.

Verder uitbreiden ecologisch beheer wegbermen en openbaar groen;
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Op verschillende plaatsen (restgronden, specifieke stukken park, bermen) als
insectenreservaat inrichten;

Stimuleren van de burgers om geen agressieve onkruidverdelgers en pesticiden te
gebruiken maar hen te wijzen op milieuvriendelijke alternatieven;

Stimuleren om bij- en vlinder-vriendelijke tuinen in te richten (ook balkon- en
tegeltuinen kunnen wat opleveren);

Ook de landbouwers op ons grondgebied stimuleren tot reductie van pesticiden en
herbiciden.

Om via de stadskrant, via de website en via borden de bevolking te sensibiliseren en te
informeren:

De rol van de bij in het milieu;

De alternatieven om met onkruid om te gaan;

Bijen zijn niet agressief;

Het verschil herkennen bijen/wespen;

Aan de taluds, bermen en stukken grond die op een bewuste manier beheerd worden
borden plaatsen: “Dit stukje Kortrijk wordt ecologisch beheerd”.

Bijlage(n)

20140512gr MAIL C. Matthieu - Tussenkomst om maatregelen te nemen op lokaal
niveau ter bescherming van de bijen.msg - Mail C. Matthieu - Vraag gemeenteraad
12 mei 2014
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