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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 

Antwoord 

De heer Arne Holderbeke kon niet aanwezig zijn op de spreekrechtronde. Hij was verontschuldigd. 

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. 

Antwoord 

De Vlaamse wetgeving voorziet in het rooilijnendecreet een gunst om het isoleren voorbij de rooilijn 
mogelijk te maken. Dit betekent echter de inname van een gedeelte van het voetpad of de weg, 
aangezien de rooilijn de grens bepaalt tussen het private en het openbare domein. Dergelijke inname 
van het voetpad is niet altijd evident, zeker niet in een historische context of dichtbebouwde kernen. 
Wanneer in smalle straten, met smalle voetpaden (bvb. Papenstraat) aan beide zijden 14cm van het 
openbare domein ingenomen wordt heeft dit een grote impact op het gebruik van de straat.  

Om de functionaliteit van de straten en voetpaden niet te hypotheceren werd er dmv de algemene 
stedenbouwkundige verordening voor gekozen de overschrijding van de rooilijn te beperken tot 
maximaal 3,5cm. Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze beperking voornamelijk de bedoeling 
heeft om bovenbeschreven smalle straten te beschermen, daarom werd in de stedenbouwkundige 
verordening eveneens een afwijkingsmogelijkheid voorzien. Door gebruik te maken van deze 
afwijkingsmogelijkheid kunnen aanvragers motiveren waarom het voorzien van een extern 
gevelpakket van 14cm op die locatie niet hinderlijk is en wel mogelijk is, dit kan oa. vanuit 
verkeerstechnische en architecturale argumenten maar ook omwille van wooncomfort gemotiveerd 
worden. Deze werkwijze laat toe om in een groot aantal gevallen alsnog een gevelisolatie toe te laten.  



De achterliggende bedoeling van de stad, zoals hierboven beschreven, voor de verstrenging van de 
Vlaamse Regelgeving werd in de publicatie van de algemene stedenbouwkundige verordening (zoals 
te raadplegen op de website van de stad) ook meegegeven. Bij de herziening van de verordening zal 
nog explicieter in de toelichting vermeld worden dat op dit artikel afwijkingen gemotiveerd kunnen 
worden. 

Wanneer het niet wenselijk is om woningen aan de buitenzijde te gaan isoleren zijn ook steeds andere 
mogelijkheden, zoals het isoleren aan de binnenzijde, om alsnog voldoende thermisch comfort te 
verkrijgen in de woning.  

Louis Lagae 

Vraag 
 
Ge mag niet vergeten dat ik vrêe voor deze stad ben en het is niet melodramatisch wat ik hier zeg, het 
is in het algemeen belang. Ik heb hier niets aan te verdienen. 
Ik stelde – goed luisteren hé – veel disfuncties en machtsmisbruik - dat is niet de macht dat je zou 
kunnen denken: machtsmisbruik à la légère hé - vast bij de stad en die doorsijpelen dan naar de 
diensten. 
Evalueer dat gemeenteraad of gemeenteraadsleden of college objectief, thuis, in gesprekken, 
holistisch met andere kennisgebieden want zulke situatie leidt tot oligarchie hé. Dat is de ijzeren wet 
van Michels van Duitsland. Schrijft u maar op en zoekt u maar op allemaal: de ijzeren wet van Michels 
die zegt dat een oligarchie gaat rechtstreeks naar een dictatuur. 
En hier stel ik het begin van oligarchisme vast; mankementig… ik ben niet gemachtigd geweest of ook 
niet de bedoeling gehad van te zoeken hé. 
Nu, de vraag aan jullie is: tegen wanneer – daar kan je op antwoorden – verneemt de burger dat 
hierover onderzoek gebeurt, inclusief – daar moet je nu nog niet op antwoorden – dat je er de 
conclusies van zal uitvoeren? 
Roma locuta…: dat is een studie – ge moet maar de goede studie bestellen hé… 
En als u op die vraag niet wilt ingaan, of enkel negatief - want uiteraard ge zijt ervoor verkozen om ja 
of neen te zeggen – dan zal de burger ten laatste van mij vernemen dat je daar niet wilt je mijn…wat ik 
hier gezegd heb, dat je daar niets gaat mee doen hé. En ik ben Multatuli op dat gebied hé. 
Ik ben nu toch kwaad dat jullie zo sip kijken, niet verwonderd. 
Wel ik heb niet naar u gekeken, sorry Vincent. We hebben veel politiek samen gedaan, ik en Vincent. 
Ja, we zijn in de paternalia frater of hoe noemt dat? Ik ga zwijgen natuurlijk. Moet ik nog iets 
vernemen? Moeten jullie je afzonderen? Geen metafysica liefst.. 
 
 
Antwoord 

Dank u Louis Lagae voor uw vraag.  
Eerst en vooral zeggen dat wij uiteraard als organisatie voortdurend ons trachten te verbeteren. Ik ga 
u een schets geven van datgene wat, wat we gaan doen, en dan een slotwoordje. Kwestie van het 
chronologisch op te bouwen.  
Eerst en vooral om disfuncties… 
 
Om mogelijke disfuncties tegen te gaan is er eerst en vooral in 2008 een brede risicoanalyse 
uitgevoerd door Amélior en daarbij werd vanuit de definitie van interne controle nagegaan welke 
zaken voor verbetering vatbaar zijn. Het is die analyse die de basis vormt voor de jaarlijkse 
rapportering van de secretaris aan het college en de gemeenteraad. 
Voilà, dat is het eerste punt. 
 
Het tweede punt is dat wij voor het personeelsbeleid ook systematisch via ‘Investors in People’ 
trachten de zaken te verbeteren. 
 
Drie is dat wij zorgen voor punctuele audits omtrent financiële processen, kennisborging en ICT. 
 



Vier is dat wij in het najaar een audit plannen opnieuw voor ‘Investors in People’ en – en dat wil ik 
zeggen aan de vraagsteller – in het voorjaar van 2015 plannen wij met de nieuwe organisatie een 
brede risicoanalyse via zelfevaluatie. 
 
Tenslotte wat betreft het vermeende machtsmisbruik, lijkt het mij logisch dat – als deze er al zouden 
zijn – vallen onder de bevoegdheid van het administratief toezicht, hetzij de diverse mogelijke 
beroepsprocedures, hetzij van de rechtbank. 
Ik kan mij in deze niet direct een procedure voor de geest halen waarin de stad veroordeeld werd op 
basis van machtsmisbruik. 
 


