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OPENBARE ZITTING

Aanvullende punten

2014_VVB_00005 - Voorstel tot beslissing van raadsleden
Arne Vandendriessche, Stefaan De Clerck: om een straat /
park / plein te vernoemen naar Dhr. SECCHI

Voorstel tot beslissing

Indiener(s):
Stefaan De Clerck, Arne Vandendriessche

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
6 oktober 2014 10:22

Toelichting:
Op 15 september is de Italiaanse architect en stedenbouwkundige Bernardo Secchi
overleden. Naast architect van de Grote Markt, de Nieuwe Begraafplaats in Kortrijk was
hij ook de man die eind de jaren ’90 het stadsbestuur overtuigde om aan het Buda-eiland
een uitgesproken identiteit te geven. Secchi heeft in West-Europa, de jongste decennia,
een belangrijke bijdrage geleverd in het denken over en het realiseren van de revalidatie
van steden en stadsranden. Zijn Kortrijkse erfenis is erg waardevol.

We willen daarom de bevoegde schepen vragen om een straat/plein/park - zijn naam
waardig (dus van bepaald architecturaal niveau) – naar hem te vernoemen.

 

Bent u daarmee akkoord?
Wilt u ons pleidooi overmaken aan de bevoegde commissie en ons op de hoogte
houden?

Kunnen we de begraafplaats zelf naar hem vernoemen?

2014_VVB_00006 - Voorstel tot beslissing van raadslid
Mattias Vandemaele: Vrijstelling kosten 'inname openbaar
domein' in functie van renovatie.

Voorstel tot beslissing
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Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
7 oktober 2014 21:08

Toelichting:
De binnenstad opnieuw aantrekkelijk maken voor bewoners, bezoekers en handelaars,
het is een ambitie die in het Plan Nieuw Kortrijk staat en die - denk ik - door iedereen in
deze Raad onderschreven wordt. Met Groen zijn we alvast grote voorstander van de
acties die ons stadscentrum weer aantrekkelijk maken. Omdat een druk bewoonde
stadskern met veel levendige handelsactiviteit ook voor ons wenselijk is, willen we graag
een constructief voorstel op tafel leggen.

Het is een voorstel dat de particuliere initiatiefnemers, die werk maken van de
opwaardering van het stadscentrum, wil ondersteunen i.p.v bestraffen. Vandaag kost het
de verbouwende (nieuwe) inwoner of handelaar 15 euro/dag om openbare ruimte in te
nemen. Wellicht bedoeld om de derving aan parkeerinkomsten op te vangen maar in de
praktijk een soort mini belasting op het renoveren van woningen/handelszaken in de
binnenstad. We willen hier een andere redenering introduceren bestaande uit 3
principes:

1. Investeren in het centrum van de stad door renovatie moet gestimuleerd en niet
belast worden.

2. Renovatie maximaal belonen is echt werken aan Kortrijk klimaatstad.

3. Verkeersveiligheid is belangrijker dan het verlies aan parkeerinkomsten.

Daarom stellen we vanuit Groen voor om de burgers die er voor kiezen om te investeren
in de renovatie van een handelspand of woning, gedeeltelijk vrij te stellen van deze
belasting. We stellen volgende aanpassing voor:

- Voor de renovatie van een gezinswoning worden de eerste 10 dagen 'inname openbaar
domein', voor maximaal 2 parkeereenheden, vrijgesteld van de voorziene kosten.

Wie de rijweg of het voetpad inneemt, betaalt 3 euro per dag. Gezien het belang van 
verkeersveiligheid moeten we onze voetpaden/fietspaden maximaal vrijwaren van de
inname en moeten we dat dus ontmoedigen. Daarom stellen we volgende aanpassing
voor:

- Inname voetpad of fietspad, aanpassing tarief van 3 euro per dag tot 15 euro per dag.
Voor de inname rijweg komt er een analoge vrijstelling voor de eerste 10 dagen.
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Om de handelskern te versterken, kan er best ook iets gebeuren aan de tarieven 'inname
openbaar domein' geldig op het Schouwburgplein en in het winkel-wandelgebied.
Daarom willen we ook hier een vrijstellingsregeling invoeren: 

- Voor de renovatie van een handelspand worden de eerste 10 dagen 'inname openbaar
domein', voor maximaal 2 parkeereenheden, vrijgesteld van de voorziene kosten.
 

Onder het motto 'samen werk maken van een betere stad' dus dit constructieve voorstel
dat verdoken belastingen op renovatie afschaft, werk maakt van een
ondernemingsvriendelijk klimaat en verkeersveiligheid in rekening brengt.

 

2014_IP_00043 - Interpellatie van raadslid Mattias
Vandemaele: Vraag m.b.t. de bescherming van de open
ruimte in onze stad

Interpellatie

Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
7 oktober 2014 20:55

Toelichting:
De stadscoalitie kondigde bijna 2 jaar terug - na een retraite in de Westhoek - aan om
LAR Zuid niet te realiseren. Nu blijkt dat LAR Zuid er ook op Kortrijks grondgebied
wellicht toch zal komen. Daarenboven wordt ook de industriezone 'Kortrijk Noord' verder
vergroot, ook op grondgebied kortrijk. Dat roept bij de Groen fractie enkele vragen op:

1. Kan de schepen bevestigen dat de gronden LAR Zuid op grondgebied Kortrijk recent
van eigenaar veranderden? Zou dat toevallig naar dezelfde eigenaar als diegene die de
gronden in LAR Menen bezit, kunnen zijn?

2. Heeft de stad reeds stappen ondernomen (behalve communiceren in de krant) waaruit
de oprechte intentie om de ontwikkeling van LAR Zuid als industriegebied tegen te
houden, zou kunnen blijken? En plant ze eventueel nieuwe stappen om de realisatie van
LAR Zuid op grondgebied Kortrijk te voorkomen? 

3. Staat de stadscoalitie nog steeds, met elk van de afzonderlijke partijen die er deel van
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1.  

2.  

3.  

uitmaken, achter de argumentatie zoals die opgebouwd werd in het persbericht van
26/11/2012? Of zijn er nieuwe inzichten? 

4. Stel dat de zone er dan toch zou komen, is de stad dan van plan om te streven naar
een hoogwaardige invulling (lees: een invulling die kwaliteitsvolle en duurzame
tewerkstelling kan genereren)?

5. Welke plannen heeft de stad om Leiedal aan te zetten tot of om zelf werk te maken
van een ernstige reconversie van 'Kortrijk Noord' en een beter gebruik van de bestaande
leegstaande/onbebouwde ruimte op die site en eventueel ook op andere plekken in de
stad?

 

 

 

 

2014_IP_00044 - Interpellatie van raadslid Filip Santy:
Welzijnsconsortium en OCMW-Vereniging

Interpellatie

Indiener(s):
Filip Santy

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
8 oktober 2014 14:57

Toelichting:
We vernemen dat het Welzijnsconsortium zal worden opgedoekt en dat de werking zou
worden geïntegreerd in een nieuw op te richten intergemeentelijke OCMW-vereniging,
die daarnaast wellicht nog andere opdrachten zal opnemen.

Vandaar volgende vragen:

Kan de schepen van Welzijn/OCMW-voorzitter toelichten hoe de besluitvorming
hierrond is verlopen en welke argumenten tot deze optie hebben geleid?
Welke opdrachten en taken worden aan de OCMW-vereniging toebedeeld en hoe
zal die zich verhouden tot de deelnemende OCMW's enerzijds en de steden en
gemeenten anderzijds? 
Hoe ziet men het functioneren van de nieuwe intergemeentelijke vereniging,
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3.  

4.  
5.  

binnen de context van de conclusies die zijn getrokken uit het proces 'Sterk
Besturen' en binnen de beleidsopties van de Vlaamse regering om de OCMW's te
integreren binnen de steden en gemeenten?
Zullen alle 13 lokale besturen instappen in de OCMW-vereniging?
Wat zijn de intenties m.b.t. het personeel van het Welzijnsconsortium?

2014_IP_00045 - Interpellatie van raadslid Patrick Jolie:
Communicatie en mobiliteit

Interpellatie

Indiener(s):
Patrick Jolie

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
8 oktober 2014 20:54

Toelichting:
In november vorig jaar ging de Kortrijkse gemeenteraad unaniem akkoord met het
CD&V-voorstel om op een gestructureerde manier er voor te zorgen dat bij
wegenwerken, van de stad of van externen, steeds en overal de nodige signalisatie komt
inzake de bereikbaarheid van handelszaken. De stad heeft hier als lokale overheid een
unieke regisseursrol te vervullen.

 

1) De schepen zou dit thema aanbrengen in de raadscommissie verkeer en mobiliteit
zodat constructief overleg mogelijk was. Tot op heden is hierover nog niet
samengekomen. Welke stappen worden er op korte termijn gezet met de gemeenteraad
om op basis van overleg tot gedegen oplossingen te komen?

2) Bij recente werken in onze stad kwam er geen signalisatie of kwam die hopeloos te
laat, waardoor het voor handelszaken weer onduidelijk is en dat zij zelf of de lokale
handelsvereniging dan moeten ingrijpen.

3) Wegenwerken hebben ook een belangrijke impact op de omzet van bedrijven die
werken met bijvoorbeeld seizoenscollecties. Indien er tijdig informatie is kan de
commerciële schade beperkt worden. Het is dan zeker ook nodig dat hierover tijdig met
de handelaars wordt overlegd. Waarom gebeurt dit niet?

4) Vele van onze handelskernen in de rand hebben het doorgaand verkeer als
belangrijkste klant. Waarom wordt het verkeer dan van ver omgeleid terwijl de
doorgang, weliswaar via een omleiding, perfect mogelijk is?

6 / 6
Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be


