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OPENBARE ZITTING

Aanvullende punten

2014_VVB_00002 - Voorstel tot beslissing van raadslid
Carol Leleu: Betreft’ De fiets aanmoedigen bij
schoolgaande kinderen’

Voorstel tot beslissing

Indiener(s):
Carol Leleu

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
1 september 2014 21:56

Toelichting:
Het gebruik van de fiets bij de schoolgaande jeugd daalt sedert een paar jaar tot een
zeer laag niveau.

Nog amper 25 % van de jongeren neemt de fiets. Als fietsstad stelden wij ons andere
cijfers voor. De reden waarom de kinderen niet meer met de fiets rijden, is vooral de
ongerustheid voor ongevallen.

Dit mag echter geen reden zijn om de fiets aan de haak te hangen. Integendeel, we
moeten onze kinderen goed begeleiden in het verkeer.

In de vorige legislatuur heeft men binnen de schoolovereenkomsten een project
opgestart om het fietspolen te bevorderen. St.- Amandscollege Zuid deed hier het langst
aan mee, maar blijkt nu ook gestopt.

Volgens het BIVV is het net cruciaal dat kinderen in het verkeer komen, want hoe langer
je je kind uit het verkeer houdt, hoe onzekerder het zal worden.

 

 Daarom dit voorstel :

1. De stad zal in het kader van de schoolovereenkomsten het systeem van fietspolen
terug opnemen en zal daartoe de nodige ondersteuning bieden zoals:

het organiseren van bijeenkomsten met de verantwoordelijken van de scholen en de
oudercomités;
het stimuleren van scholen en ouders om kinderen te begeleiden met de fietspool;
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het betrekken van Mobiel om die begeleiding te organiseren.

2. Scholen voorzien van plannen van de veiligste schoolroutes (schoolgerelateerd).

3. Bepaalde schoolomgevingen voorzien van éénrichtingsverkeer tijdens de spitsuren ('s
morgens en 's avonds en de woensdagmiddag) om zo een veilige omgeving te creëren
voor schoolgaande kinderen (te voet/met de fiets)!

2014_VVB_00003 - Voorstel tot beslissing van raadslid
Mattias Vandemaele: Schrappen Straatnaam Koning
Leopold II

Voorstel tot beslissing

Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
3 september 2014 17:31

Toelichting:
Historici van over de hele wereld en vanuit de verschillende universiteiten in dit land zijn
het er over eens dat het bewind van Koning Leopold II in Congo niet fraai was.
Afhankelijk van de auteur zijn er vele miljoenen (tussen de 3 en 15 miljoen) doden
gevallen onder zijn schrikbewind aldaar. Ook martelingen, handafhakkingen,slavernij,...
waren frequent toegepaste praktijken. De man 'eren' met een straatnaam is dan ook een
vergissing.

Daarom stellen we voor om met de Kortrijkse Gemeenteraad het volgende te beslissen:

- De Kortrijkse Gemeenteraad beslist om de straat die vandaag de naam Leopold II-laan
draagt een andere naam te geven.

- Het straatnaamgevingscomité wordt gevraagd om een nieuwe straatnaam voor de
straat voor te stellen voor het einde van het jaar.

2014_IP_00041 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn:
heraanleg Bellegemsestraat

Interpellatie

Indiener(s):
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Indiener(s):
Roel Deseyn

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
2 september 2014 15:25

Toelichting:
Geachte,

 

In veel dossiers die betrekking hebben op stadsontwikkeling, mobiliteit, veiligheid, ... in
het zuiden van de stad wordt de doortocht in Bellegem systematisch als problematisch
omschreven. In de vorige legislatuur werd daarom het initiatief genomen om in
samenspraak met de bevolking werk te maken van de heraanleg van de
Bellegemsestraat. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid hebben zowel omwonenden
als personen die zich -in welke hoedanigheid dan ook- in het verkeer begeven hier alle
baat bij.

Hoewel er de voorbije jaren werk werd gemaakt van de opmaak van twee RUP's voor
Bellegem (Manpadstraat en Bellegemplaats), is het rond het dossier van de heraanleg
bijzonder stil geworden. Nu deze gemeenteraadszitting ons richting Bellegem brengt, is
dit het uitgelezen moment om hierover opnieuw van gedachten te wisselen.

 Vandaar mijn volgende vragen:

1. Betreffende de realisatie van de heraanleg

Welke ambitie heeft het CBS hieromtrent?  In welke mate is dit dossier prioritair en
welke criteria werden in dit kader gehanteerd?
Welke timing voorziet het CBS voor de heraanleg van de Bellegemsestraat? Hoe zal de
heraanleg planmatig verlopen?
Werd in dit kader reeds een studiebureau aangesteld dat het dossier kan uitwerken?
Hoe werd dit dossier geïmplementeerd in de besprekingen rond de opmaak van de
RUP's?
Kan u een kroniek van de contacten met het provinciebestuur -die een welwillende
partner in deze was- schetsen en ons de voornaamste resultaten van deze dialoog
toelichten?

2. Betreffende inspraak en participatie van omwonenden en gebruikers

In het verleden werd rond dit dossier structureel overleg gehouden met de
Bellegemse werkgroep Mobiliteit (waarin diverse organisaties en particulieren
betrokken zijn). Met 'Kortrijk spreekt' heeft het stadsbestuur de ambitie om de
bevolking actief te betrekken. Op welke manier zal de reeds bestaande werkgroep
worden ingeschakeld in dit verhaal?
Welke elementen neemt men reeds mee met betrekking tot eerdere
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raadplegingsrondes?

3. Betreffende de financiële consequenties van dit dossier

Uiteraard heeft dit dossier een financiële impact. Werd hiermee rekening gehouden in
de financiële meerjarenplanning?
Wat is de budgettaire impact van dit dossier?

4. Betreffende de algemene verkeersveiligheid in Bellegem

Eerder werd het CD&V-voorstel voor een parallelle fietsdoorsteek via ondermeer de
Manpadstraat niet weerhouden.  Het enige alternatief voor doorgaand fietsverkeer is
te vinden via de Bellegemsestraat.  Hoe zal het stadsbestuur een hogere
verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers realiseren?
Welke plannen heeft het stadsbestuur in dit kader? Hoe wil ze deze realiseren binnen
het dossier van de heraanleg?

Ik dank het CBS voor haar toelichting,

 

Roel Deseyn

Gemeenteraadslid

2014_IP_00042 - Interpellatie van raadslid Mattias
Vandemaele: Energietekort in Heule

Interpellatie

Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
3 september 2014 10:37

Toelichting:
Door het jarenlange gekwakkel in het energiebeleid (of het gebrek aan een
energiebeleid) zouden er deze winter eventueel bepaalde gebieden tijdelijk afgekoppeld
kunnen worden van het energienet. Ook Heule staat op dat lijstje. Dat roept natuurlijk
een aantal vragen op:

Over welk deel van Heule gaat het (welke straten/wijken)?
Is er tussen de 21 gemeentes in West-Vlaanderen die afgekoppeld kunnen worden
een volgorde of beurtrol voorzien? En hoe past Heule daarin?
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Hoe zal de stad de betrokken inwoners informeren?
Heeft de afkoppeling een impact op de overwegen in Heule (Sente, Kortrijksestraat,
Station Heule en Moorseelsestraat) en op de verkeerslichten op de R8 in Heule?
Wat met de stedelijke dienstverlening (OC, containerpark,...) indien er dienstverlening
zou worden aangeboden in het getroffen gebied?
Wat zijn de maatregelen t.o.v. bedrijven in de getroffen zone (landbouw en andere)
en wat met rusthuizen, MPI De Meulewal,...?
Grijpt de stad deze gelegenheid aan om extra sensibiliserende acties op te zetten naar
de inwoners van het volledige gebied?
Doet de stad EXTRA inspanningen om energie te besparen (bovenop de reeds
aangekondigde initiatieven, die u niet hoeft te herhalen)?
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