
Gemeenteraad Zitting van 10 juni 2014

Ontwerpbesluitenbundel: Ontwerpbesluitenbundel

OPENBARE ZITTING

Aanvullende punten
1 2014_IP_00024 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: veiligheidsstrategie

ten aanzien van geradicaliseerde jongeren en Syrië-strijders.

2 2014_IP_00025 Interpellatie van raadslid Alain Cnudde: Huizen van het Kind

3 2014_IP_00020 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: aanleg veilige fietsroute
langs het kanaal Bossuit-Kortrijk

4 2014_IP_00021 Interpellatie van raadslid Axel Weydts: De verdeling van stickers
‘geen reclame’ in de stad.

5 2014_IP_00027 Interpellatie van raadslid Maarten Seynaeve: de concessie van de
cafetaria van het openluchtzwembad Abdijkaai.

6 2014_IP_00028 Interpellatie van raadslid Maarten Seynaeve:
milieuvergunningsaanvraag voor de kleiontginning in de
Doomanstraat te K-Aalbeke

7 2014_IP_00022 Interpellatie van raadslid Bart Caron: Interpellatie van Bart Caron
over de Bouwaanvraag en de Milieuvergunningsaanvraag
ingediend door N.V. Bosschaert, i.v.m. kleiontginning en opvulling
put langs Doomanstraat deelgemeente Aalbeke

8 2014_IP_00023 Interpellatie van raadslid Bart Caron: Interpellatie van Bart Caron
en Cathy Matthieu over de Trage Wegen

9 2014_IP_00029 Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: rooien van bomen -
respect voor het broedseizoen op grondgebied Kortrijk.
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OPENBARE ZITTING

Aanvullende punten

2014_IP_00024 - Interpellatie van raadslid Stefaan De
Clerck: veiligheidsstrategie ten aanzien van
geradicaliseerde jongeren en Syrië-strijders.

Interpellatie

Indiener(s):
Stefaan De Clerck

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
3 juni 2014 16:04

Toelichting:
De moorden van de voorbije maand in het Joods museum van Brussel zijn
weerzinwekkend. De verdachte zou in Kortrijk verbleven hebben.

Wat is de veiligheidsstrategie in Kortrijk ten aanzien van geradicaliseerde jongeren en
Syrië-strijders? 
Zijn alle betrokken diensten actief betrokken en voldoende ingelicht om zowel preventief
als reactief op te treden tegen deze ‘gevaarlijke’ personen?

2014_IP_00025 - Interpellatie van raadslid Alain Cnudde:
Huizen van het Kind

Interpellatie

Indiener(s):
Alain Cnudde

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
4 juni 2014 09:24

Toelichting:
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1.  

2.  

Zal de Stad/OCMW intekenen op de subsidieoproep Huizen van het Kind?

2014_IP_00020 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu:
aanleg veilige fietsroute langs het kanaal Bossuit-Kortrijk

Interpellatie

Indiener(s):
Carol Leleu

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
4 juni 2014 09:43

Toelichting:
Mijnheer de voorzitter, beste collega's,

Het huidig bestuur maakt, volgens Plan Nieuw Kortrijk, werk van veilige fietsroutes. Er is
reeds veel gerealiseerd de vorige legislatuur en de voorbije jaren, maar er is nog werk
aan de winkel. Eén van de gevaarlijkste fietsroutes in de streek is die van Kortrijk naar
Harelbeke en visa versa. Fietsen door de drukke Spinnerijstraat en Stasegemsesteenweg,
waarop een op- en afrittencomplex van de ring rond Kortrijk uitkomt, blijft een onveilige
situatie! Gelukkig zijn er nog geen dodelijke ongevallen gebeurd, maar zoals het
spreekwoord zegt: “Beter voorkomen, dan …”.

Deze fietsroute wordt ook dagelijks gebruikt door honderden studenten (Harelbeke
richting Kortrijk), maar ook voor woon-werkverkeer, voor een veilige toegankelijkheid
naar de jeugdherberg in de Passionistenlaan en het domein De Gavers in Harelbeke!

Het ACW Kortrijk en Harelbeke heeft reeds een route uitgestippeld voor het aanleggen
van een veilige fietsroute Kortrijk – Harelbeke namelijk:
Vanuit De Gavers via het Koutermolenpad en via de Beneluxlaan naar het bestaande
jaagpad tussen Beneluxlaan en Brouwerijstraat, dan via het kanaalbos naar de
Vaartstraat en de Visserstraat tot aan de Luipaardbrug. Vanaf de Luipaardbrug kunnen 2
routes gevolgd worden: één route die loopt langs het jaagpad Bossuit-Kortrijk tot in de
Passionistenlaan waar de jeugdherberg zich bevindt en één die via de Luipaardbrug
aansluiting maakt met het Guldensporenpad, ook veel door scholieren, recreanten en
woon-werkverkeer gebruikt!

Daarvoor moeten volgende acties ondernomen worden:

Het hoogteverschil tussen de Beneluxbrug en het jaagpad langs de Vaart
wegwerken.
Het jaagpad tussen de Beneluxlaan en Café de Lille aanleggen.
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De kostprijs voor het aanleggen van dit fietspad zou geen hinder mogen zijn om dit
mooie project niet uit te voeren of uit te stellen! Waterwegen & Zeekanaal reserveerde al
een strook voor een fietspad langs het kanaal en ook de provincie kan aangesproken
worden!

In een artikel van Het Laatste Nieuws liet schepen M. Lemaitre reeds weten dat hij het
dossier opnieuw op de agenda zou zetten (bouwaanvraag is reeds in orde!).

Daarom volgende vragen:

1)    Is dit dossier actief? Gaan er reeds gesprekken door met het bestuur van Harelbeke
voor verdere uitwerking?

2)    Wat is de timing? Wanneer gaan de werken van start ? Ligt er al een datum vast?

 

Carol Leleu
Gemeenteraadslid CD&V

2014_IP_00021 - Interpellatie van raadslid Axel Weydts:
De verdeling van stickers ‘geen reclame’ in de stad.

Interpellatie

Indiener(s):
Axel Weydts

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
4 juni 2014 13:22

Toelichting:
Mensen van Kortrijk die geen reclame in hun bus wensen te ontvangen, kunnen dit
kenbaar maken door een sticker ‘geen reclame’ op hun brievenbus te kleven. Deze
stickers zijn te verkrijgen in het stadhuis. 

In Kortrijk is er echter op dit ogenblik slechts een type sticker in omloop. Men kan de
keuze niet maken om de gratis weekbladen wel te ontvangen en de commerciële reclame
niet. Volgens ons weerhoudt dit heel wat mensen om dergelijke sticker ‘geen reclame’ te
kleven. Er bestaan wel dergelijke stickers van IMOG, met een volledig ander ontwerp, die
ook te verkrijgen zijn.

In het kader van ‘Kortrijk Klimaatstad’ lijkt het ons een goede zaak dat zo veel mogelijk
mensen dergelijke sticker kleven. Deze stickers moeten dus ook gemakkelijk te verkrijgen
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zijn.

Daarom mijn vragen:

Is de stad bereid na te gaan of het aanmaken van twee gelijkaardige types stickers
mogelijk is? Een versie ‘geen reclame, geen gratis weekbladen’ en een versie ‘geen
reclame, wel gratis weekbladen’.
 
Is de stad bereid dergelijke stickers eenmalig te verspreiden met de stadskrant, te
voorzien in het welkomstpakket voor de nieuwe inwoners en op verschillende
locaties dergelijke stickers aan te bieden?

2014_IP_00027 - Interpellatie van raadslid Maarten
Seynaeve: de concessie van de cafetaria van het
openluchtzwembad Abdijkaai.

Interpellatie

Indiener(s):
Maarten Seynaeve

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
4 juni 2014 15:03

Toelichting:
Over de verminderde openingstijden van het openluchtzwembad aan de Abdijkaai is al –
terecht - heel wat te doen geweest. Een bijkomend probleem is evenwel de zoektocht
naar een uitbater voor de cafetaria. Tot op vandaag (4 juni) valt de advertentie over de
concessie nog steeds te raadplegen op de webstek van onze stad. Op 28 juni opent het
zwembad, maar het ziet er naar uit dat een uitbater niet zal gevonden worden.

Zijn er op dit moment kandidaat-uitbaters, die zich hebben aangemeld?
Zo neen,
a. kan dit deels te maken hebben de verkorte openingsduur van het zwembad?
b. wat staat er te gebeuren met de cafetaria vanaf 28 juni tot 31 augustus? Zijn er
eventueel alternatieven?

2014_IP_00028 - Interpellatie van raadslid Maarten
Seynaeve: milieuvergunningsaanvraag voor de
kleiontginning in de Doomanstraat te K-Aalbeke
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Interpellatie

Indiener(s):
Maarten Seynaeve

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
4 juni 2014 15:03

Toelichting:
De Kortrijkse firma Bosschaert heeft een milieuvergunningsaanvraag ‘klasse 1’ ingediend
voor het ontginnen en opvullen van een kleigroeve aan de Doomanstraat in Aalbeke. Het
gaat om een anderhalve hectare waarop graafwerken plaatsvinden, tot een diepte van
30 meter. Er wordt een vergunningsduur van twintig jaar gevraagd, met andere woorden
de maximaal toegelaten termijn.

Het hoeft geen betoog dat een en ander voor ongerustheid zorgt in de buurt, niet in het
minst wat betreft het mobiliteitsaspect (in piekmomenten tot 80 vrachtwagens per dag),
de geluidshinder, maar ook inzake de kwaliteit van de gestorte grond, alsook rond
mogelijke grondverschuivingen of –verzakkingen. Het openbaar onderzoek startte op 8
mei en liep af op 6 juni, wat wellicht resulteerde in heel wat bezwaarschriften. Uiterlijk
op 24 juni moet het College van Burgemeester en Schepenen een advies formuleren aan
de Deputatie.

Op maandag 2 juni vond in Aalbeke rond de milieuvergunningsaanvraag een
informatievergadering plaats, die het stadsbestuur decretaal verplicht diende te
organiseren binnen de periode van het openbaar onderzoek. Het leek erop dat de
aanwezigen hiermee niet gerust konden worden gesteld, wel integendeel: op 13 juni
wordt er, naar het voorbeeld van het  in Rollegem, een protestmarsactiecomité Klijtberg
georganiseerd.

Waarom heeft het stadsbestuur gewacht tot de laatste week van het openbaar
onderzoek alvorens de verplichte informatievergadering te organiseren?
Hoeveel bezwaarschriften werden uiteindelijk ingediend, hoeveel daarvan werden
door de stad ontvankelijk en gegrond geacht en wat waren de voornaamste
bezwaren?
Heeft het schepencollege reeds een advies voorbereid op basis van hetgeen uit het
openbaar onderzoek is gebleken? Zo ja, hoe luidt het advies? En is de stad van plan
om eventueel stappen te ondernemen tegen een mogelijke vergunningsverlening
door de deputatie?
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2014_IP_00022 - Interpellatie van raadslid Bart Caron:
Interpellatie van Bart Caron over de Bouwaanvraag en de
Milieuvergunningsaanvraag ingediend door N.V.
Bosschaert, i.v.m. kleiontginning en opvulling put langs
Doomanstraat deelgemeente Aalbeke

Interpellatie

Indiener(s):
Bart Caron

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
4 juni 2014 15:19

Toelichting:
Ik was aanwezig op het infomoment met de omwonenden op 1 juni jl. in het OC van
Aalbeke.

Kleiontginning niet in korte keten

In eerdere dossiers was de argumentatie om in onze regio klei te ontginnen de korte
afstand tussen ontginning, verwerking, verkoop en gebruik in de bouw, met andere
woorden een 'korte keten'. Echter in deze casus blijkt dat de klei die op deze site wordt
opgegraven niet zal worden gebruikt door het nabijgelegen Wienerberger NV,
gespecialiseerd in dakpannen. De klei is van een te lage kwaliteit, i.c. de klei bevat zand
en schelpresten.

Op de vraag aan de zaakvoerder van NV Bosschaert antwoordde hij dat de klei zal
aangeboden worden op de vrije markt. Er is geen duidelijkheid over wie de klei zal
verwerken tot afgewerkte producten, en vooral is er geen duidelijkheid waar dat zal
gebeuren.

Wij menen dat zonder marktanalyse van de behoefte aan deze klei en zonder een
prospectie van de interesse op de binnenlandse, bij voorkeur West-Vlaamse markt, deze
ontginning niet mag goedgekeurd worden.

Ontginning of stortput?
Uit de infoavond bleek duidelijk dat NV Bosschaert eigenlijk niet geïnteresseerd is in de
ontginning van klei, maar wel in een stortput van gronden die vrijkomen bij
grondwerken. De zaakvoerder had het tijdens de info-avond meermaals over een
'stortput' i.p.v. over een ontginning. Kijk even naar de timing. Voor de ontginning wordt
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een periode van 5 à 6 jaar aangegeven. Voor de opvulling met gronden wordt in het
dossier 10 à 15 jaar aangegeven. Het tweede deel zal dus veel geleidelijker gebeuren.
Dat duidt aan dat aannemingen Bosschaert NV vooral een reserve, een buffer wil voor de
restgrond die zij bij hun aannemingen kwijt moeten kunnen.

Verkeersproblematiek in de Doomanstraat Aalbeke
Vooral voor de verkeersafhandeling en de verkeersveiligheid in de Doomanstraat in
Aalbeke zijn de gevolgen van het vervoer via vrachtwagens een ernstig probleem. Het is
zeer moeilijk om daar te kruisen, niet alleen twee vrachtwagens maar ook een
vrachtwagen met een personenwagen. Daarenboven is deze weg frequent gebruikt voor
recreatief fiets- en wandelverkeer. Het gaat immers om een mooie en rustige site. Op het
hoogtepunt zullen dagelijks 80 vrachtwagens in beide rijrichtingen rijden.

Dit is echter ook de gelegenheid om even na te denken over de wijk Sterreberg. De
leefbaarheid van deze wijk wordt steeds verder op de proef gesteld. Dat is nu al
merkbaar aan de toenemende leegstand en de veroudering van de woningen.

Landschappelijke impact
De site waarvoor deze ontginningsaanvraag is ingediend behoort tot een van de mooiste
hoekjes van Kortrijk. De aanleg van taluds zal het vergezicht onmogelijk maken.
Daarenboven is dit gebied niet ver afgelegen van het zgn. gebied LAR-Zuid. De stad
Kortrijk heeft beslist dat dit gebied niet mocht ontwikkeld worden als industriegebied,
vooral omwille van de landschappelijke waarde. Deze argumentatie gaat dan zeker op
voor dit ontginningsgebied.

Ik doe een voorspelling. Het college geeft negatief advies, waar de deputatie positief
beslist. We kennen deze trucs al een tijdje. Zo komt de stad er met een blank zieltje uit.

Daarom deze vragen:

Heeft het college al een beslissing genomen?

Wat is de reactie van de schepen op bovenvermelde argumenten?

Wat zal het college doen om de deputatie te overtuigen van haar gelijk?

 

2014_IP_00023 - Interpellatie van raadslid Bart Caron:
Interpellatie van Bart Caron en Cathy Matthieu over de
Trage Wegen

Interpellatie

Indiener(s):
Bart Caron
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Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
4 juni 2014 15:20

Toelichting:
Onlangs kwamen over heel Vlaanderen organisaties samen om te ijveren voor de
opening van trage wegen. Met deze actie willen ze de steden en gemeenten herinneren
aan hun wettelijke verplichtingen. Deze acties dienen als startsignaal voor de Dag van de
Trage Weg op 18-en 19 oktober.

In Kortrijk is het zo dat enkele jaren terug een inventarisatie is gebeurd van alle trage
wegen (breed bekeken) in Groot Kortrijk, vele vrijwilligers werkten hieraan mee. Kaarten
werden opgemaakt en alle inventarisatiemateriaal werd samengebracht. Kortom een
uniek dossier van onderen uit tot stand gebracht.

Daarna werd het stil, heel stil..er zou een breed actieplan (met diverse initiatieven rond
de revalorisatie van de trage wegen) opgemaakt worden en voorgelegd worden aan het
College van burgermeester en schepen. Maar we vernamen daar niets meer van.

Vorig jaar (eind 2013) kwam er terug enige beweging in het dossier, een mogelijk
actiepunt, met name de trage wegen een naam geven, kwam aan bod.

In Marke (bijvoorbeeld) werden verschillende vergaderingen gehouden en werden namen
gegeven aan talrijke bestaande trage wegen. Via foto's is alles in kaart gebracht. Dit
dossier is overgemaakt aan de stad, maar het is weer windstil.

De vele vrijwilligers betrokken bij dit dossier (met enorm veel kennis) kregen tot op
heden geen barbecue aangeboden – in tegenstelling tot wie wil meewerken aan de actie
om je buurt netjes te houden :-). Ze hebben mooi en veel basiswerk verricht dat wacht
op erkenning en beleidsdaden. In Menen-Wevelgem-Lauwe heeft men vorig jaar reeds
talrijke trage wegen een naam gegeven en op de dag van de Trage weg waren de
naambordjes reeds geplaatst. Nochtans moet dit allemaal niet veel geld kosten en heeft
een trage-wegen netwerk met namen heel veel voordelen: de wegen: ze hebben een
naam zodat ze weg doen moeilijker wordt, je kan de naam van de weg doorgeven bij
onderhoudsproblemen, je kan mensen de 'weg' wijzen, ze worden effectief gebruikt daar
ze door inwoners erkend worden als weg enz..

Trage Wegen bieden heel wat mogelijkheden en voordelen. Ze vormen een belangrijk
netwerk voor stille recreatie en landschapsbeleving en bieden een verkeersveilig
alternatief voor fietsers en wandelaars. Trage Wegen vormen ook een ecologische
verbinding tussen de zeldzame en versnipperde natuurgebieden en hebben vaak een
grote cultuurhistorische waarde. Door omvorming tot autowegen, de aanleg van nieuwe
verkavelingen of industrieterreinen, het afsluiten van paden en spoorwegovergangen en
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inname door eigenaars of landbouwers, zijn de afgelopen jaren heel wat trage wegen
verdwenen. Ook gebrekkig onderhoud zorgt ervoor dat veel wegen in onbruik geraken en
daarna verdwijnen.

We vinden het fijn dat de stad onlangs een trage weg in Aalbeke hersteld heeft,
weliswaar deels.

Vandaar de volgende vragen:

Wat is gebeurd met de inventarisatie van trage wegen die de voorbije jaren is
gebeurd?

Krijgen trage wegen een naam en naambordjes?

Welke andere initiatieven en stappen zal de stad zetten? Bijv. de uitgave van een
kaart van de trage wegen, herstelling van slechte wegen, opnieuw open maken van
onrechtmatig ontoegankelijk gemaakte trage wegen (cf. Kooigem)...

Hoe worden de vrijwilligers verder betrokken – we zijn een stad die participatie
immers hoog in het vaandel voert.

 

2014_IP_00029 - Interpellatie van raadslid Catherine
Matthieu: rooien van bomen - respect voor het
broedseizoen op grondgebied Kortrijk.

Interpellatie

Indiener(s):
Catherine Matthieu

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
4 juni 2014 22:34

Toelichting:
Naar aanleiding van het rooien van 70 bomen in Heule door Aquafin tijdens de maand
mei, in volle broedseizoen, en dit tegen het advies van Agentschap Natuur en Bos,
vragen wij om de fauna en flora beter te beschermen binnen en buiten de beschermde
natuurgebieden.

Dat betekent concreet dat er geen snoeiwerk of rooien gebeurt tijdens het broedseizoen,
de periode van 1 april tot en met 30 juni, de periode waar er nesten in de bomen
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aanwezig zijn. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden dat er ook vleermuizen
aanwezig kunnen zijn.

Omdat het niet de eerste keer is dat het rooien in broedseizoen gebeurt (denk maar aan
rooien parking Lange Munte) vragen wij maatregelen te nemen zodat het zich niet meer
herhaalt.

We zijn van mening dat de diensten van Kortrijk moeten:
- strenger toezien op de periode waarin de kapvergunning wordt uitgevoerd;
- de werken onmiddellijk stopzetten indien er op grondgebied wordt gekapt tijdens het
broedseizoen;
- een grondig onderzoek doen alvorens kapvergunningen te geven;
- alle bomen die gekapt werden, vervangen worden door even waardevolle bomen;
en voor dit beleidspunt nauw samenwerken met ANB en Natuurpunt.
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