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Lenny Naert 

Vraag 
Mijn vraag heeft betrekking op de mobiliteit/toegankelijkheid in de stad voor personen met 
een beperking. 
Uit eigen ervaring weet ik dat enkele veelbezochte gebieden in de stad reeds aangepast zijn. 
Ik denk dan bijvoorbeeld aan verlaagde drempels, drempels met reliëf die het einde van het 
voetpad aanduiden en dergelijke. 
  
Toch is het zo dat iemand met een beperking zich moeilijk kan verplaatsen in de 'niet' 
drukbezochte gebieden. 
Onlangs reed ik iemand met een rolstoel rond vanuit de Beheerstraat naar de Grote Markt. 
Deze korte afstand werd een hels avontuur daar veel voetpaden niet aangepast zijn. 
Daarnaast zijn er ook veel onnodige obstakels op het voetpad. 
  
Als laatste wens ik mijn bekommernis te illustreren met wat ik las in de stadskrant. 
"Op zondag 22 juni zet de stad specifiek in op de toegankelijkheid voor personen met een 
beperking. Die avond zijn onder meer toegankelijke toiletten, stewards, ringleiding en een 
rolstoelzone voorzien." 
Enerzijds is dit een prachtig initiatief. Anderzijds zou dit niet mogen beschouwd worden als 
een initiatief. Dit zou standaard aanwezig moeten zijn bij dergelijke grote evenementen die 
als doel hebben om alle burgers te bereiken. Als persoon met een beperking zou ik me 
benadeeld voelen.  
  
Kortom, graag had ik een antwoord gekregen op volgende vragen: 
- Hoe zal het stadsbestuur de toegankelijkheid voor personen met een beperking verder 
uitbouwen? 
- Waarom wordt slechts 1 dag in het voetbaldorp specifiek ingezet op personen met een 
beperking? 

Antwoord 
Hoe zal het stadsbestuur de toegankelijkheid voor personen met een beperking 
verder uitbouwen? 

 Eerst en vooral waarderen we uw bezorgdheid en inbreng met betrekking tot de 
toegankelijkheid van de stad voor personen met een beperking.  

o Als stadsbestuur (Stad en OCMW) willen we hierin investeren, in Plan Nieuw 
Kortrijk engageren we ons onder meer voor de toegankelijkheid van de 
openbare ruimte en het sociaal en cultureel leven in de stad.  

o Indien u zich blijvend wil engageren of informeren, verwijs ik u graag door 
naar de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap en Anne-
Marie Heytens, toegankelijkheidsambtenaar van de stad.  

o Specifieke meldingen met betrekking tot toegankelijkheid en eventuele 
suggesties, zoals u er misschien hebt rond de Beheerstraat waar u naar 
verwijst in uw vraag, zijn steeds welkom bij het Meldpunt 1777.  

 De uitbouw van de toegankelijkheid in de stad zien we als volgt:  



o We gaan voor een integrale aanpak, toegankelijkheid is immers een zaak van 
alle diensten die samen werken rond openbaar domein, gebouwen en 
dienstverlening. Van bij het begin moet toegankelijkheid een aandachtspunt 
zijn. 

o Zowel de stads- en OCMW diensten doen vaak beroep op het advies van de 
ervaringsdeskundigen uit de adviesraad en op de experten van Westkans, het 
West-Vlaams Bureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid. Diensten van 
de stad (en het OCMW) kunnen bij Westkans voorontwerpen, plannen voor 
nieuwbouw, renovatie, heraanleg pleinen, straten, voorbehouden 
parkeerplaatsen … advies vragen.  

o Bij nieuwe stadsprojecten is toegankelijkheid van bij de eerste ontwerpen een 
aandachtspunt en betrekken we de doelgroepen (fysieke, mentale, visuele, 
auditieve … beperking) via participatietrajecten. Recente voorbeelden zijn de 
stationsomgeving, Kortrijk Weide, de Houtmarkt. 

o We werken ook aan het aanpassen van bestaande wegen, voetpaden, 
gebouwen, … Er werd in 2012 een aanzet gegeven tot een masterplan 
hiervoor, waarbij we assen hebben uitgetekend (N-Z; O-W) doorheen de stad 
die we integraal toegankelijk willen maken. Een deel hiervan werd al 
uitgevoerd: stationsomgeving en winkelwandelgebied. Momenteel werkt men 
het traject uit van Zonnewijzer- Veemarkt- Langesteenstraat naar Grote 
Markt. Er is budget beschikbaar om dit aan te passen. Naast de aanpassingen 
aan de straat, stoep, overgangen, … worden ook de openbare gebouwen 
hierop geënt bv. kleine aanpassing aan de ingang, verbetering van het 
aangepast toilet, …  

o Groep Ubuntu, vzw De Stroom, BlueAssist Vlaanderen, SAPH Kortrijk en de 
stad, sloegen de handen in elkaar slaan en haalden een subsidie binnen om 
een brede informatie- en sensibiliseringscampagne over de werking en de 
bedoeling van BlueAssist op te zetten. BlueAssist is een handig en herkenbaar 
icoon dat personen met een hulpvraag ondersteunt in het gebruik van het 
openbaar vervoer.  

o Nog een recent voorbeeld: in het Begijnhof maken we niet alleen het 
belevingscentrum maar ook het parcours in het Begijnhof zelf toegankelijk 
naar aanleiding van de renovatiewerken. 

o Om de keten van toegankelijkheid volledig te maken moet hier ook het 
openbaar vervoer bekeken worden: toegankelijke haltes en bussen. Dit is in 
belangrijk mate de bevoegdheid van de Vlaamse overheid maar Stad en 
OCMW hebben een onderzoek laten uitvoeren rond knelpunten inzake 
mobiliteit voor mensen met een handicap. Het is de bedoeling om op basis 
van de resultaten van dit onderzoek werk te gaan maken van toegankelijker 
(openbaar) vervoer: De Lijn, NMBS, aangepast vervoer, … 

o Bij de stad is er ook een toegankelijkheidspremie (via het ondernemersloket) 
voor handelszaken die hun zaak toegankelijk maken.  

- Waarom wordt slechts 1 dag in het voetbaldorp specifiek ingezet op personen met een 
beperking? 
 

 Het CBS keurde op 7 april 2014 een aanpak goed met betrekking tot toegankelijke 
evenementen voor iedereen.  

 Samen met de betrokken partners (team Evenementen, team Communicatie, Welzijn, 
De Stroom vzw en de Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap) werd een 



voorstel uitgewerkt om vanaf 2014 toegankelijkheid van evenementen structureel in 
te bedden in de stadsorganisatie.  

 Uitgangspunt is dat een basistoegankelijkheid gegarandeerd is voor alle stedelijke 
evenementen, daarnaast worden een 10-tal grote evenementen integraal 
toegankelijk gemaakt.  

 De selectie van de integraal toegankelijke evenementen wordt gemaakt door 
ervaringsdeskundigen. De gespecialiseerde vzw De Stroom garandeert inspraak 
vanuit de doelgroep bij de keuze van de integraal toegankelijke evenementen via een 
werkgroep en via de SAPH. De doelgroep personen met een handicap is immers heel 
divers.  

 Wat betreft het Voetbaldorp had men zich omwille van logistieke en financiële 
redenen beperkt tot één dag wat de integrale toegankelijkheid betreft. Wat betreft 
het evenement van 22 juni (WK voetbal) kan ik u meegeven dat de organisatie alvast 
bereid is om extra inspanningen te leveren. We moeten nog enkele praktische zaken 
regelen, maar men is alvast bereid om meer aandacht te schenken aan 
toegankelijkheid gedurende gans de periode. Want komt er nu al zeker: afgebakende 
zone voor rolstoelgebruikers voor alle dagen van het WK, er komt ook een 
permanente corridor vanuit de Doorniksestraat voor makkelijke toegang voor 
rolstoelgebruikers tot het dorp. De stad zorgt voor het materiaal die de 
toegankelijkheid garandeert.  

 Naast deze tien integraal toegankelijke evenementen, biedt de dienst evenementen 
materiaal aan om een basisgarantie toegankelijkheid te garanderen voor de andere 
evenementen in onze stad.  

 Externe organisatoren worden aangespoord om ook inspanningen te leveren op dit 
vlak. De stad probeert dit te faciliteren door materiaal in de uitleendienst gratis ter 
beschikking te stellen. Dat is nieuw sedert dit jaar! Kortrijkse organisatoren kunnen 
bij depot 102 het rolstoelpodium, pictogrammen en ringleiding ontlenen. Het 
beschikbare materiaal wordt opgelijst in het evenementenloket. Ze worden 
geïnformeerd door team Evenementen over de mogelijkheden om hun evenement 
toegankelijk te maken én te voldoen aan de criteria rond basistoegankelijkheid. Het 
aanbod van materiaal inzake toegankelijke evenementen wordt geïntegreerd binnen 
de bestaande website rond evenementen.  

 
 

Inge De Bruycker namens buurtbewoners 

Vraag 
Wij verzoeken u ons de mogelijkheid te geven om tijdens de spreekrecht ronde van 10 juni 
om 18u30 onze bezwaren betreffende de aangevraagde kleiontginning in de Doomanstraat 
te Aalbeke uiteen te zetten. 

Ik schrijf u aan wegens de buurtbewoners en zouden graag met enkele personen aanwezig 
zijn indien onze vraag aanvaard wordt. 

Antwoord 

Artikel 18. § 1 
Voor de inrichtingen van klasse 1 waarvoor een milieueffectrapport of een veiligheidsrapport 
wordt vereist, dient in het kader van het openbaar onderzoek over de vergunningsaanvraag 
tenminste één informatievergadering te worden georganiseerd. 



Op initiatief van het college van burgemeester en schepenen kan ook voor alle andere 
vergunningsplichtige inrichtingen van klasse 1 of 2 een informatievergadering worden 
georganiseerd. 
We hebben aan Bosschaert gevraagd om voorafgaand aan indienen aanvraag, een 
informatieve vergadering te organiseren. Dit om maximaal rekening te houden met de 
feedback en verzuchtingen van onze inwoners. Dit hebben ze ingericht op 15 april (dossier 
door hen zelf ingediend week ervoor). 
De organisatie van de infovergadering tijdens het openbaar onderzoek was niet verplicht 
volgens de wet. De Stad Kortrijk achtte het wel aangewezen om een informatievergadering 
te organiseren. Hierbij kan de exploitant de milieuvergunningsaanvraag toelichten en kunnen 
de omwonenden opmerkingen, aanvullingen, bezorgdheden en bezwaren formuleren. In de 
vragenronde kunnen een aantal aspecten verduidelijkt worden. 
Het is aangewezen de infovergadering zodanig te organiseren dat de betrokkenen 
(omwonenden) reeds kennis hebben kunnen nemen van het dossier om zich voor te 
bereiden op de infovergadering. Na de infovergadering moet er ook nog tijd en ruimte zijn 
voor het indienen van opmerkingen en bezwaren. Het openbaar onderzoek vond plaats tot 
6 juni. De mogelijkheid om via e-mail een bezwaar in te dienen, maakt het ook mogelijk om 
tot de laatste dag bezwaren over te maken. 
Een drukke agenda, de beschikbaarheid van personen en accommodatie en bijkomend een 
verlengd weekend (verlofdagen en Hemelvaart), hebben er voor gezorgd dat de 
infovergadering op 2 juni werd georganiseerd. Gezien de verkiezingen op 25 mei, leek het 
ook aangewezen om dit pas na die datum te organiseren om een correct debat te kunnen 
voeren. 
Onze diensten boden de nodige ondersteuning om mensen te helpen bij het indienen van 
bezwaarschriften. 
Volgende bezwaren werden ingediend: 
- 8 individueel opgestelde bezwaarschriften 
- 1 type bezwaarschrift (met enkele kleine individuele wijzigingen) vermenigvuldigd en 
ondertekend door 318 personen 
- 1 petitie ondertekend door 314 personen (lijst) 
Gezien de Stad Kortrijk geopteerd heeft om het openbaar onderzoek van zowel de 
milieuvergunning als de bouwvergunning op het zelfde moment te laten plaatsvinden, 
worden alle bezwaren toegevoegd aan beide dossiers (procedures). 
Inzake de milieuvergunningsaanvraag is het strikt genomen aan de Bestendige Deputatie om 
een evaluatie te maken over de gegrondheid van de bezwaren. Het College van 
Burgemeester en Schepenen zal een advies formuleren aan het provinciebestuur. 
Inzake de bouwvergunningsaanvraag is het aan het College van Burgemeester en 
Schepenen om de bezwaren te evalueren. Dit gebeurt bij de beslissing over de 
bouwvergunningsaanvraag. 
 
Er is nog geen advies voor de milieuvergunning en beslissing voor de bouwvergunning klaar, 
behandeling van bezwaarschriften is nu bezig. Advies milieu (en stedenbouw) gelijktijdig 
uitspreken, ten laatste op 24 juni (CBS 23 juni). Provinciale milieuvergunningscommissie op 
10 juli, deputatie beslist ten laatste op 14 augustus. 
Het College van Burgemeester en Schepenen wenst nu geen uitspraken te doen. We wensen 
het dossier goed te beoordelen op inhoud, we waren ook aanwezig op de infovergadering 
van 2 juni en hebben toen ook goed geluisterd. We bekijken ook de bezwaarschriften 
grondig. 
We laten ook enkele elementen extra onderzoeken, zoals mobiliteit. 
De Stad zal zoals altijd aanwezig zijn op de provinciale milieuvergunningscommissie bij 
bespreking. 
Indien nodig, bijkomend overleg met deputatie. 



 

David Tubbs 

Vraag 
Achter de Emiel Hullebroecklaan is een klein parkje dat altijd verwaarloosd lijkt te worden - 
bijna opzettelijk lijkt het.  

1.Het gras naar de ingang toe wordt afgereden maar daar stopt het. Zelden – bijna nooit 
maait men het gras in het park zelf. 

2.Er is daar een groot probleem met glas en ander afval dat achtergelaten wordt in die 
publieke ruimte. Uiteindelijk ruimen lokale mensen, zoals ikzelf, het gebroken glas en ander 
vuilnis op. Mensen wandelen in dat kleine parkje met hun  kinderen en hun hond. 
Glasscherven zijn gevaarlijk, zeker als je ze ook nog eens moet opsporen in gras dat 50 cm 
hoog staat! De plaatsing van een afvalbakje zou het probleem van rondslingerend afval en 
glasschermen wellicht oplossen maar die vraag valt in dovenmansoren. 

Wat moeten we doen om een afvalbakje geïnstalleerd te krijgen of te installeren in dit 
parkje? Het zijn meestal tieners die te lui zijn om hun afval op te ruimen die het daar 
achterlaten. Ik denk dat een afvalbakje het probleem kan oplossen, zonder grote strategieën 
of gedragsregels en grote kosten. 

Antwoord 

Deze vraag werd niet behandeld, gezien de heer D. Tubbs zich moest verontschuldigen. 

 


