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OPENBARE ZITTING

Aanvullende punten
31 2014_IP_00030 Interpellatie van raadslid Filip Santy: Houding stadsbestuur t.a.v.

ontwikkeling LAR-Zuid

32 2014_IP_00031 Interpellatie van raadslid Jean de Béthune: Plannen Cora in
Moeskroen

33 2014_IP_00032 Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: Ontwikkeling LAR

34 2014_IP_00033 Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: Inventarisatie Trage
wegen

35 2014_IP_00034 Interpellatie van raadslid Patrick Jolie: Toelage aan KV Kortrijk /
opvolging businessplan

36 2014_IP_00037 Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: Uitbating
toekomstige ondergronds parking stationsomgeving

37 2014_IP_00038 Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: Inrichten
waterspeelplaats in het centrum

38 2014_IP_00039 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Vertraging van de openbare
werken aan de President Kennedylaan
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1.  

2.  

3.  

OPENBARE ZITTING

Aanvullende punten

2014_IP_00030 - Interpellatie van raadslid Filip Santy:
Houding stadsbestuur t.a.v. ontwikkeling LAR-Zuid

Interpellatie

Indiener(s):
Filip Santy

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
30 juni 2014 18:46

Toelichting:
Het stadsbestuur van Kortrijk heeft zich duidelijk laten verrassen door het stadsbestuur
van Menen dat de beslissing nam om LAR-Zuid te ontwikkelen door een beroep te doen
op een private ontwikkelaar. Voka haastte zich om Menen hiervoor te feliciteren en
loofde 'de slagkracht om zelf regionale dossiers te deblokkeren in functie van de
noodzakelijke economische groei van de regio'. Na de verkiezingen van 2012 schoot een
snelle communicatie van de stadscoalitie-in-de-maak, en zonder overleg met Menen, het
streekdossier LAR-Zuid  af. Het viel velen op dat Kortrijk zich nu moest 'hullen in
stilzwijgen'. Pas na drie dagen kon er worden gereageerd dat er naar 'alternatieve
ontwikkelingsmogelijkheden' zal worden gezocht en wordt er herhaald dat de
stadscoalitie 'kiest voor duurzame, multimodale, watergebonden logisitiek met duurzame
tewerkstelling'.

Dit leidt tot volgende vragen:

Hoe zal Kortrijk zich opstellen t.a.v. de ontwikkeling van LAR-Zuid op Menens
grondgebied, vooral op het vlak ruimtelijke aansluiting (overgang van de
transportzone en het groengebied) op Kortrijk? Zal de private ontwikkelaar
minstens met dezelfde kwaliteitsnormen werken als die die door Leiedal worden
gehanteerd?
De verkopers van de gronden vonden een akkoord met de ontwikkelaar, mits ze
2,5 keer meer ontvangen dan wanneer dit bij onteigening het geval zou zijn
geweest. Het lijdt geen twijfel dat dit zal worden doorgerekend aan de bedrijven
die zich op LAR-Zuid zullen vestigen. Vindt de stadscoalitie het te verantwoorden
dat op deze manier de ontwikkeling van regionale bedrijventerreinen duurder
wordt dan wanneer dit door onze daartoe opgerichte intercommunale zou gebeuren
en dat daardoor het investeringsklimaat in onze regio onnodig wordt aangetast?
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4.  

5.  

Kunnen onze stedelijke vertegenwoordigers in de raad van bestuur van Leiedal
verslag uitbrengen over de reactie van de intercommunale op deze ontwikkeling?
Kan Leiedal nog een rol spelen in de realisatie, bv. inzake begeleiding en bewaking
van de mogelijke connectiviteit bij latere uitbreiding?
Menen kiest in haar beleidsnota voor een 'sterke economie en een sterke
tewerkstelling'. LAR-Zuid zal Menen niet alleen tewerkstelling opleveren, maar zal
ook hun fiscale ontvangsten doen toenemen. Kortrijk verwijst nog maar eens naar
de mogelijke alternatieven. Het antwoord op de interpellatie van Roel Deseyn (GR
mei 2014) bleef bijzonder vaag en verwees o.a. naar een regionaal overleg, o.a.
met Menen en een mogelijke overslagplaats op het kanaal Bossuit-Kortrijk
(waar?). Kan het college verduidelijken wat er inmiddels concreet is gebeurd, waar
er nog 12ha bedrijfsgrond in Kortrijk te vinden is en tegen wanneer die beloofde
alternatieven op de markt zullen kunnen worden gebracht?
Wat heeft de stadscoalitie nu bereikt met haar eenzijdig bepaalde, negatieve
houding t.a.v. dit streekdossier dat al sinds de jaren 1990 op de agenda staat en op
de steun kon rekenen van het brede economische én politieke veld?

2014_IP_00031 - Interpellatie van raadslid Jean de
Béthune: Plannen Cora in Moeskroen

Interpellatie

Indiener(s):
Jean de Béthune

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
1 juli 2014 10:49

Toelichting:
De groep Cora heeft een dossier ingediend bij de stad Moeskroen voor de bouw van een
nieuw winkelcomplex. Welk standpunt neemt het college hierover in, welke is de
strategie van het stadsbestuur in dit dossier? Heeft de stad overleg met Moeskroen over
dit dossier?

2014_IP_00032 - Interpellatie van raadslid Catherine
Matthieu: Ontwikkeling LAR

Interpellatie

Indiener(s):
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Catherine Matthieu

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
2 juli 2014 10:32

Toelichting:
Agendapunt gemeenteraad 7 juli 2014 

Vragen betreffende plannen zone LAR.

De stad Menen nam nu onlangs de beslissing om 17 ha op eigen grondgebied toch te
ontwikkelen.

- Was er overleg tussen Menen en Kortrijk? (centrum functie Kortrijk, overleg 
   burgemeesters, …)

- U liet weten dat u een nieuwe site wilt ontwikkelen voor overslag weg/water/spoor. 
  Hoe ver staat dit project, wordt er hier overlegd met Menen, Wevelgem…?

- Heeft de stad aan de minister van ruimtelijke ordening gevraagd om het 
  LAR-zuid-gebied op Kortrijks grondgebied terug om te zetten in landbouwgrond?

- Heeft men al een inventaris van de bestaande bedrijventerreinen op grondgebied 
  Kortrijk waar men een nieuw, duurzaam industrieterrein kan inplanten?

2014_IP_00033 - Interpellatie van raadslid Catherine
Matthieu: Inventarisatie Trage wegen

Interpellatie

Indiener(s):
Catherine Matthieu

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
2 juli 2014 10:36

Toelichting:
De vraag was op de agenda van juni geplaatst door Bart Caron en wordt nu hernomen:

Onlangs kwamen over heel Vlaanderen organisaties samen om te ijveren voor de
opening van trage wegen. Deze acties dienen als startsignaal voor de Dag van de Trage
Weg op 18 en 19 oktober.
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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_00034 - Interpellatie van raadslid Patrick Jolie:
Toelage aan KV Kortrijk / opvolging businessplan

Interpellatie

Indiener(s):
Patrick Jolie

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
2 juli 2014 11:57

Toelichting:
KV Kortrijk speelde in het seizoen 2013-2014 een mooi seizoen, samen met de
supporters waren ze een goede ambassadeur van onze stad. We zijn nu in het
tussenseizoen, het moment om infrastructurele ingrepen uit te voeren in het stadion,
eigendom van de stad.

In mei vorig jaar werd de overeenkomst tussen de stad en KV Kortrijk herzien en na
bespreking van het KVK-businessplan werd een toelage toegekend van 900.000 €.
Inmiddels is de toelage aan KV Kortrijk verhoogd tot 1.200.000 € en werd het saldo
hiervan reeds in mei uitbetaald.

Alle beschikbare stadsbudgetten buiten de veiligheidswerken en televisie-eisen werden
geinvesteerd in tribune 1.

Waar zijn bijvoorbeeld de bijkomende drankvoorzieningen voor kant tribune 2 en waar
blijft de tribune voor personen met een beperking?

Naast de toelage van de stad zou KV Kortrijk, volgens hun eigen businessplan, zelf
1.800.000 € investeren in het stadion. Dit zou onder andere gefinancierd worden met de
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meeropbrengst van business-seats en led-reclame. Vele supporters moesten hiervoor
plaats maken. Haalt KV Kortrijk de voorziene return?

Graag het overzicht van de investeringen door KV Kortrijk bovenop de 1.200.000 €
toelage van de stad.

KV Kortrijk zou jaarlijks een actualisatie brengen van hun businessplan. Dit is er op
vandaag nog niet. Er zijn ook enkele discrepanties tussen het businessplan en de
uitvoering ervan. Voorziet de stad zelf nog extra investeringen voor het comfort van de
supporters?

De beschreven onderbouw van de jeugdwerking werd volledig geschrapt en er werden
minstens 200 jeugdspelertjes op straat gezet. Hoe strookt dit met hun opdracht om bij te
dragen tot sportparticipatie?

KV Kortrijk is belangrijk voor onze stad, zowel naar onze eigen inwoners en jeugd als
naar de buitenwereld. De stad investeert veel in dit project en dat moet dan ook
opgevolgd worden.

2014_IP_00037 - Interpellatie van raadslid Catherine
Matthieu: Uitbating toekomstige ondergronds parking
stationsomgeving

Interpellatie

Indiener(s):
Catherine Matthieu

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
2 juli 2014 21:40

Toelichting:
De werken aan het station en de omgeving zullen wellicht voor een metamorfose zorgen
voor de volledige stationsbuurt. Één van de belangrijke investeringen die zal gebeuren, is
de aanleg van een grote ondergrondse parking op het Conservatoriumplein. Het beheer
van die parking zou niet gebeuren door AGB Parko maar wel door een
zusteronderneming van de NMBS.

-        Klopt het dat de uitbating (prijszetting, ticketsysteem,…) niet door Parko zal
gebeuren?

-        Vindt de stad dat een goeie zaak? Of zou de stad liever zelf (via Parko) instaan
voor de uitbating?
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2.  
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-        Hoe zal de stad er voor zorgen dat een nieuwe private uitbating met zo’n grote
capaciteit de lijn van het stedelijk parkeerbeleid volgt en niet doorkruist?

 

 

2014_IP_00038 - Interpellatie van raadslid Catherine
Matthieu: Inrichten waterspeelplaats in het centrum

Interpellatie

Indiener(s):
Catherine Matthieu

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
2 juli 2014 21:42

Toelichting:
Steeds meer steden uit binnen- en buitenland kiezen er voor om op een of andere
manier water als speelelement in de kern van de stad te brengen. Op de Grote Markt in
Doornik zijn er de fonteinen waar kinderen in kunnen spelen en in heel wat Nederlandse
steden worden op pleinen en parken ‘speelfonteinen’ of ‘waterspeelplaatsen' aangelegd.
Naar analogie met het tijdelijke speelplein op de Grote Markt, waar jonge gezinnen erg
tevreden over zijn, zou de stad Kortrijk er voor kunnen kiezen om ook in Kortrijk één of
meerdere ‘speelfonteinen’ of ‘waterspeelplaatsen’ aan te leggen.

Is de stad het idee genegen?
Heeft de stad al locaties in gedachten? Zo ja, welke?
Zou een omvorming van de fontein op het Schouwburgplein een optie kunnen zijn?
En zo ja, kan dat op een manier die de evenementenfunctie van het plein niet
belemmert?
Welk tijdspad, met eventuele proefprojecten heeft de stad in gedachten?

2014_IP_00039 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu:
Vertraging van de openbare werken aan de President
Kennedylaan

Interpellatie
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Indiener(s):
Carol Leleu

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
2 juli 2014 22:56

Toelichting:
Mijnheer de voorzitter, beste collega's,

We hebben vernomen via het Regionaal Virtueel Perscentrum (van de Digitale Regio
Kortrijk) dat AZ Groeninge een grote bezorgdheid uit over de timing van de openbare
werken aan de President Kennedylaan. De stad zelf blijkt hieraan schuldig te zijn!

We willen hier onze bezorgdheid uiten en hopen een antwoord te krijgen op volgende
vragen:

1) Wat is de reden van het niet behalen van de deadline (na zomer 2016)?

2) Hoe zullen de mobiliteitsproblemen worden aangepakt? (AZ Groeninge zal dan op volle
capaciteit draaien)

Carol Leleu
Gemeenteraadslid CD&V
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