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Vraag 
Welke stappen kunnen wij ondernemen om als volwaardige Kortrijkzaan te worden beschouwd? En 
vanaf wanneer gaat dit in? 

Sinds de nieuwe beleidsperiode merken wij een openheid naar Kortrijkzanen met diverse roots (bv. 
meer draagvlak voor projecten zoals ROOTS, Meisjeswerking JENGA, de activiteitenkalender Bijt in 
Kortrijk, zwemmogelijkheden voor iedereen, werken met brugfiguren, …). Dit juichen wij toe. Vandaar 
dat wij met plezier een vraag komen stellen tijdens deze gemeenteraad!  

Onze vraag gaat zowel over onszelf als de mensen uit ons netwerk. Wij stellen ons de vraag wanneer 
het moment komt dat wijzelf (of tenminste toch onze kinderen) als volwaardige Kortrijkzaan zullen 
worden beschouwd en termengebruik als “nieuwe Kortrijkzaan” overbodig wordt. Wanneer wij net als 
andere Kortrijkzanen via een interimkantoor een job zullen kunnen vinden? Of een woning via een 
immokantoor? Wanneer wij ons niet meer zullen moeten verantwoorden voor ons uitmuntend 
Nederlands? Wanneer wij even klantvriendelijk & meertalig een antwoord zullen krijgen aan de balies 
van de stad als sommige oudere Franssprekende Kortrijkzanen? Wanneer….?  

Wij stellen ons ook de vraag wat wij hiervoor nog meer kunnen doen? 

Om de vraag te illustreren zullen wij ons ook kort voorstellen (verschillende afkomsten, al dan niet in  
Kortrijk geboren). 

 

Antwoord 
We appreciëren sterk dat u hier het woord neemt, als burger van onze stad en ik dank u voor uw 
vraag. Inspraak vanuit alle mogelijke bevolkingsgroepen is voor ons belangrijk. Binnen ons traject 
Kortrijk Spreekt, willen we dat Iedereen Spreekt. 

U verwijst naar de openheid naar Kortrijkzanen met diverse roots sinds de nieuwe beleidsperiode en 
geeft zelfs reeds een aantal concrete voorbeelden in uw vraag. We zetten hier inderdaad sterk op in. 
Deze stad formuleert in ons bestuursakkoord Plan Nieuw Kortrijk 10 engagementen voor haar burgers, 
we vertrekken daarbij vanuit de noden en behoeften van alle burgers en zien diversiteit niet als een 
probleem maar als een kracht. We zetten als stadscoalitie in op inclusie en willen alle groepen uit de 
samenleving betrekken op basis van gelijkwaardige rechten en plichten.  

Daarom versterkten we de samenwerking met de vzw BIK in het kader van het project Leiaarde, 
zowel inhoudelijk als financieel. Begin dit jaar besliste het stadsbestuur om de toelage aan Leiaarde te 
verhogen tot 50 000 euro (45.000 in 2012) en werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor 
de periode 2014-2016. Via Leiaarde willen we etnisch-culturele minderheden toeleiden naar en 
betrekken bij het aanbod van diensten en organisaties in de stad. Brugfiguren zoals jullie zijn daarin 
cruciaal. Nieuw is de bijzondere aandacht voor gekleurde armoede, voor taal en voor de 
ondersteuning van en samenwerking met de Raad voor Intercultureel Samenleven.  

U vraagt wanneer u als volwaardige Kortrijkzaan zal worden beschouwd. Voor ons bent u allen 
volwaardige Kortrijkzanen vanaf de dag dat u hier geboren werd of kwam wonen. We kozen ervoor 
om de term allochtoon achter ons te laten en te spreken over ‘nieuwe Kortrijkzanen’. We willen als 
stad het signaal geven dat we iedereen als Kortrijkzaan beschouwen, ongeacht zijn afkomst.  
 



Hoewel we weten dat geen enkele benaming helemaal past en deze benaming ook vaak niet nodig is, 
omdat het er vaak niet toe doet welke achtergrond iemand heeft. Maar om de obstakels waarmee 
Kortrijkzanen met diverse roots worden geconfronteerd aan te pakken, moeten we de doelgroep ook 
kunnen benoemen. 

In het Plan Nieuw Kortrijk krijgt de strijd tegen discriminatie een prominente plaats.  

We gaan de strijd aan met elke vorm van discriminatie, of het nu gaat om racisme, uitsluiting van 
personen met een handicap, met een andere seksuele geaardheid of andere discriminatiegronden. We 
engageren ons om initiatieven te nemen om de diversiteit te versterken in de eigen organisaties 

Op vraag van vzw Leiaarde, de RIS en de brugfiguren hadden schepenen Byttebier en De Coene met 
hen een gesprek op 19 juli 2014 rond het thema van interculturaliteit in de stadsorganisatie. Als 
resultaat van dit gesprek werkt het team welzijn in nauw overleg met de Raad Interculturele 
Samenleven en vzw Leiaarde momenteel een concreet actieplan uit met betrekking tot diversiteit 
binnen het personeelsbeleid van de Stad en het OCMW Kortrijk. Klantvriendelijkheid is en blijft een 
aandachtspunt. 

We betreuren net als u de discriminatie op de huisvestings- en arbeidsmarkt en zetten hierop in met 
alle mogelijke middelen waar wij als lokaal bestuur over beschikken. We brengen dit jaarlijks mee 
onder de aandacht via een campagne naar aanleiding van de internationale dag tegen racisme en 
discriminatie op 21 maart.  

Sinds 2010 is er een Meldpunt Discriminatie actief in onze Stad. Daar kan u terecht voor alle 
informatie over dit thema maar ook om een melding te maken als u het gevoel hebt onterecht 
uitgesloten te worden. Er zijn een 60-tal meldingen op jaarbasis, die worden opgevolgd samen met 
een expert in de materie. We stellen evenwel vast dat veel van die meldingen niet uitmonden in een 
klacht. 

We willen ook de meest kwetsbare mensen op de immobiliënmarkt versterken. Vanuit het beleid gaan 
we het gesprek aan met de immobiliënkantoren en we zetten hierop in vanuit het Kortrijkse 
Armoedebestrijdingsplan. Het OCMW werkt samen met de Woonclub, die met de doelgroep op stap 
gaat om een woning te zoeken. Door vergezeld te zijn van goed opgeleide vrijwilligers staat men ook 
veel sterker bij een vermoeden van discriminatie.  

We willen een charter afsluiten tussen stad, OCMW, interimkantoren en werkgevers om discriminatie 
te voorkomen. Mensen zijn niet minder waard op de werkvloer omdat ze een andere naam of een 
ander kleur hebben. Toch vernemen we dat discriminatie nog altijd opduikt en daar willen we komaf 
mee maken. Zijn er ondanks het charter en de wet toch nog praktijken, dan willen we hier gevolg aan 
geven. De versterking van het Meldpunt Discriminatie en de betere bekendmaking ervan zijn hier 
noodzakelijk.  

Binnen de stad en OCMW is er een werkgroep actief rond discriminatie met tal van externe partners: 
CAW, Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap, Ouderenadviesraad, Huurdersbond 
West-Vlaanderen, vzw De Poort, politiezone Vlas, Leiaarde en het Interfederaal Gelijkekansencentrum. 
Vanuit deze werkgroep worden gerichte acties uitgewerkt rond discriminatie op de huisvestingsmarkt 
en de arbeidsmarkt. 
 

De enige manier om de problemen die u opsomt aan te pakken, is vanuit een sterke samenwerking 
met alle betrokkenen, in het bijzonder Leiaarde, de brugfiguren en de Raad Intercultureel 
Samenleven. Samen blijven werken aan en op zoek gaan naar constructieve oplossingen, dit kan u 
samen met ons blijven doen, vanuit uw unieke ervaringen en uw netwerk.  



Werner Ostyn 

Vraag 
In het artikel “de Libel” schrijft U dat de stad in 2005 er een vijver aanlegde. 

Beneden de Bosstraat, de wandelweg rond Kortrijk bij uitstek, in de omgeving van de vernieuwde 
kapel, ligt een vijver maar deze is helaas bijna volledig dicht gegroeid door het overwoekerende 
oevergewas, nog een paar jaar en er zal geen water meer te zien zijn. 

Als vrijwilliger bij de voedselbank sinds 15 jaar kan ik iedere dag vaststellen wat er met wat goede wil 
inzet en zonder subsidies kan verwezenlijkt worden. 

Het voorstel is dus: Zou het mogelijk zijn om het onderhoud van deze mooie vijver toe te vertrouwen 
aan een groep vissers? De Stad zou alle voorwaarden kunnen bepalen, de vissers zouden een mooi 
water hebben, de omgeving zou verfraaien, de natuur zou er baat bij hebben en het zou de Stad geen 
cent kosten. 

In deze omgeving liggen 3 vijvers, men zou kunnen de proef doen met een en bij succes het 
wandelcircuit nog aantrekkelijker maken. 

Antwoord 
Binnen deze legislatuur is een investering opgenomen om stadsgroen Marionetten op te waarderen. Er 
werd de voorbije jaren een studie ontwikkeld over deze  site en we staan nu klaar voor uitvoering. De 
eerste fase ‘Speelbos  Don Bosccolaan’ is voorzien voor volgend jaar. 

Nadien worden de aangrenzende  kamers aangepakt. Waaronder de omgeving van de Bosstraat met 
de bijhorende vijver. Normaal zal eind 2015, begin 2016 deze waterzone uitgebaggerd worden. 
Deze vijver is weliswaar geen vijver, maar een bufferbekken dat als een van de eerste in onze streek 
volledig ecologisch werd aangelegd.  Dat dit een bufferbekken is betekent dat deze ruimte bij hevige 
regen water opvangt om overstromingen in lager gelegen gebieden tegen te gaan.  
Uw vraag om te vissen en als tegenprestatie de omgeving te onderhouden is een mooi en positief 
initiatief dat we zeker toejuichen. Dit past zelfs binnen ons nieuw participatieproject: Kortrijk Doet 
Mee. Inwoners willen zelf iets doen voor hun stad. Kortrijk doet mee en ondersteunt verder waar 
mogelijk en haalbaar. 
Dit voorstel is waardevol, echter is het om ecologische en technische reden niet aan te raden om in 
deze vijver te vissen. 

Tot op vandaag lozen nog een aantal hoger gelegen woningen rechtstreeks in de beken die 
uitmonden in dit bekken. Er is een zekere vorm van zuivering door het vele riet, maar zolang deze 
woningen niet ontkoppeld zijn op een gescheiden stelsel, raden we vissen af. 

De hoger gelegen vijvers, nabij de Libel, liggen binnen het Stadsgroen Marionetten in het ecologisch 
waardevolste gebied.   Om de ecologische waarde niet te verstoren, raden we aan om ook hier vissen 
niet toe te staan. 

We zijn wel bereid om  in samenspraak uw vraag  verder te onderzoeken. Zijn er (andere) locaties die 
in aanmerking komen? Eventueel met goede afspraken om vissen, natuur en ecologie te verzoenen.  


