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Arne Holderbeke 

Vraag: groene woonwijk' op site Mimosa VS R8 ? 

Naar aanleiding van de aankondiging in het Nieuwsblad "Bouw nieuw zwembad in Kortrijk start in 

2016" http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20140601_01125895 vraag Ik me 

nog steeds af hoe een 'groene woonwijk' op de site van Mimosa samen zal gaan met de R8 die men 
daar aan de achterdeur wil laten passeren ? Dient de 'groene woonwijk' als pasmunt en ziet me dit als 

natuurlijk zuivering voor de extra vervuiling van het nieuwe stuk R8 of kunnen we hieruit concluderen 
dat het doortrekken van de R8 er toch niet zal komen?  http://www.kortrijk.be/nieuws/nieuw-

zwembadenplan-voor-nieuw-kortrijk 

Els Verhaest 

Vraag:  

Volgens het rooilijndecreet 8/5/2009 artikel 16 mag men de rooilijn met 14 cm overschrijden om de 
straatgevel te isoleren. In de stad Kortrijk is de Vlaamse wetgeving echter verstrengd tot 3,5 cm. 

Aangezien stad Kortrijk er voor kiest om Klimaatstad te worden, aangezien steeds meer mensen 
bewust zijn om hun huis goed te isoleren, aangezien we vanaf 2021 verplicht worden om te 

(ver)bouwen volgens BEN, aangezien Kortrijk tegen 2020 de uitstoot van CO2 met meer dan 

20%beloofde te doen dalen, aangezien woningen een groot stuk van het gasverbruik voor hun 
rekening nemen, ...vind ik dat stad Kortrijk niet mag achterblijven en moet kiezen om de Vlaamse 

wetgeving te volgen. Eventueel kan een onderscheid gemaakt worden in het aantal cm afhankelijk 
van de breedte van het voetpad/straat. Maar niemand in Kortrijk zal investeren in degelijke 

muurisolatie als de gevel maar 3,5 cm mag uitspringen. 

Louis Lagae 
Vraag 

Dhr. Lagae vraagt waarom de gestelde voorwaarden aan evenementen, meer in het bijzonder aan het 

WK-dorp op het Schouwburgplein, niet worden gehandhaafd. Daarbij stelt hij ook de vraag of de GR 

zal beslissen een onafhankelijk studie te bestellen ( met doelverbintenis) over de vaststelling van alle 

disfuncties en machtsmisbruiken die er bestaan binnen de werking van het volledige bestuursapparaat 

te Kortrijk.  Inclusief de nodige remediering.  Inclusief een verbintenis deze remediëring onverkort te 

zullen uitvoeren. 


