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OPENBARE ZITTING

Aanvullende punten

2014_RES_00002 - Voorstel tot resolutie van raadslid
Pieter Soens: heraanleg voetpad op kruispunt
Heirweg-Izegemsestraat

Voorstel tot resolutie

Indiener(s):
Pieter Soens

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
12 november 2014 23:08

Toelichting:
Het stadsbestuur liet zich reeds meerdere keren ontvallen dat zij de inrichting
van schoolomgevingen als een belangrijk issue aanziet. In dat kader werd reeds in 2013
beloofd om het voetpad op het kruispunt Heirweg-Izegemsestraat heraan te leggen nu er
veel kinderen dagdagelijks aldaar passeren om naar school te gaan. Blijkbaar is de
heraanleg echter niet voor meteen, wat uiteraard jammer is nu de zwakke weggebruiker
hiervan het slachtoffer is.

Vandaar de volgende twee vragen:

- wat is de timing van de heraanleg van voormelde locatie?

- wat zijn de redenen van de vertraging in de heraanleg?

2014_IP_00050 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu:
Voorstel in verband met het aantal fietsongevallen in
Kortrijk

Interpellatie

Indiener(s):
Carol Leleu

Gericht aan:
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Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
12 november 2014 18:30

Toelichting:
De laatste maanden valt het op dat er heel wat ongevallen gebeuren met fietsers. Aan de
hand van de persberichten hadden we al een slecht vermoeden. 

Daarom heb ik de ongevallencijfers opgevraagd bij de politie en ons vermoeden werd
gestaafd met inderdaad onrustwekkende cijfers. 

Hierbij zien we dat er in 2013 in totaal 1152 ongevallen gebeurden waarvan 149 met
fietsers.

Dit betekent 13 % van het totaal aantal ongevallen.

Maar wat slechter is, is dat er op de 149 ongevallen met fietsers, niet minder dan 134
ongevallen waren met lichamelijke schade . Of op het totaal aantal ongevallen met
gekwetsten (auto’s inbegrepen), er 40 % fietsers zijn of liefst bij 2 op de 5 ongevallen.

Helaas deden de cijfers het in 2014 niet beter, integendeel!

We hebben hier enkel de cijfers tot en met september 2014, dus 3/4e van het jaar.

En hier zien we dat op een totaal aantal ongevallen van 809 er al 132 fietsers betrokken
waren. En dit betekent dus 16 %, wat op 9 maanden al 3% meer is in vergelijking met
2013 (over een gans jaar)!

Als we dan ook hier de vergelijking maken met het totaal aantal ongevallen met
gekwetsten (auto’s inbegrepen), dan komen we aan een totaal van 121 fietsers op 255
ongevallen met lichamelijke schade of liefst 47 %. Dus al 7 % meer in vergelijking met
2013. En dat, mijnheer de voorzitter, betekent dat er bijna 1 op 2 verkeersongevallen
zijn met lichamelijke schade bij fietsers. ONRUSTWEKKEND !

We noteren jammer genoeg zowel in 2013 als in 2014 een dodelijk ongeval. 

Als we dit even op de kaart bekijken, dan zien we dat het grootste deel van de
ongevallen zich in het centrum bevinden, daar waar men verondersteld wordt traag te
rijden.

U ziet direct de slechte inventaris van de ongevallen. In het groen zijn de ongevallen met
gewoon stoffelijke schade, en deze moet men toch al wat zoeken op de kaart. Het
overgrote deel in het geel zijn de ongevallen met lichamelijke schade en die vallen
uiteraard het meest op. De bruine zijn deze met zware lichamelijke schade  en zijn
minstens al even talrijk dan deze met gewone lichamelijke schade. 

En dan is er de kaart met de plaats waar al die ongevallen gebeuren.

U ziet bovenaan rechts de betekenis van de kleuren. Heel duidelijk zijn de DONKER
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RODE/ZWARTE punten.
Punten waar er heel veel ongevallen met fietsers gebeuren.

Ik geef er enkele ter verduidelijking:
Zwevegemsepoort;
Kruispunt Doorniksewijk en de Minister Tacklaan;
St.-Denijsestraat/Toekomststraat;
Kluifrotonde;
Meensepoort;
Leiestraat/Handboogstraat;
Over de ganse R8;
Min. Liebaertlaan en Burg. Vercruysselaan (aan beide kanten van de brug);
Gentsepoort;
Rond punt aan de Roggelaan. 

Mijnheer de voorzitter,

Het is zeker niet de bedoeling om vergelijkingen te maken tussen nu en het verleden, dit
is ook niet relevant! Het moet duidelijk zijn dat we meer inspanningen zullen moeten
leveren om de veiligheid van de fietsers te verhogen!

Uit die laatste kaart blijkt heel duidelijk dat er nog te veel donkere punten zijn en dat
deze punten best zo snel als mogelijk onderzocht moeten worden.

Er zijn uiteraard een aantal zwakke punten op de gewestwegen, ook op die wegen die
heraangelegd werden. Maar als daar iets fout mee is, dan moet er dringend overleg
gebeuren met de diensten om te kijken wat er kan gedaan worden.

Het aantal gekwetste fietsers daalt in Vlaanderen terwijl hier een duidelijke stijging is
waar te nemen. 

Onlangs stond er in de kranten te lezen dat er ook nogal wat ongevallen gebeuren
tussen fietsers onderling. Een van de redenen is dat fietsers soms in tegengestelde
richting fietsen. Wel ook in Kortrijk gebeurt dit vaak. Zo zie je veel fietsers in de
Zwevegemsestraat  in de verkeerde richting rijden, alsook in de Oudenaardesteenweg,
waar studenten vanaf de school op de linker kant blijven fietsen. Ongevallen zijn dan niet
te vermijden. 

Mijnheer de voorzitter, ik wil hier nog eens duidelijk zijn, ik wil hier niemand met de
vinger wijzen! Men zal zeker nooit alle ongevallen kunnen vermijden, maar volgens mij
moeten we samen meer inspanningen leveren inzake veiligheid, vooral op die donkere
punten, die duidelijk gekend zijn.

 

Daarom mijn voorstel: 

De stad zal zo vlug als mogelijk een commissie samenstellen om de
ongevallenstatistieken te ontleden en om na te gaan hoe we die slechte toestand kunnen
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1.  

verhelpen.

Deze commissie zou best samengesteld worden over de partijgrenzen heen, inclusief de
verantwoordelijken van het Vlaamse Gewest en de politie.

In die commissie moet bepaald worden op welke manier de veiligheid van de fietsers
beter gegarandeerd kan worden. Het zal aan de verkeersspecialisten zijn om ons
duidelijk te maken welke ingrepen er op bepaalde plaatsen dienen te gebeuren.

Daarnaast moet gestreefd worden naar een betere controle en sensibilisatie bij de
fietsers zelf.

Fietsveiligheid is niet enkel het voorzien van goede fietsstallingen of acties tegen
fietsdiefstal, welke uiteraard ook belangrijk is, maar het belangrijkste is en blijft de
veiligheid in het verkeer.

Bijlage(n)

Powerpoint-presentatie FIETSONGEVALLEN.ppt -
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FIETSONGEVALLEN
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2014_VVB_00007 - Voorstel tot beslissing van raadslid
Hannelore Vanhoenacker: De BUDA-brug; geen slag in het
water.

Voorstel tot beslissing

Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
12 november 2014 23:08

Toelichting:
Het was en blijft een aartsmoeilijke bevalling; de aanleg van de BUDA-brug. Het stukje
navelstreng dat ondertussen jaren ontbreekt tussen het stadscentrum en Overleie. Op
een zucht van de doorbraak, begaven de ‘pistons’ het en zitten we opnieuw in een
sukkelstraatje.

De persberichten van WenZ zijn in dit geval niet echt hoopgevend. Op 08/10 gaven ze
aan dat tegen het eind van het jaar de brug wellicht in gebruik zou zijn, op 04/11 schrijft
men "ten vroegste in de loop van januari". Dikke pech en we wijzen hier niemand met de
vinger.

Maar een iets makkelijker op te lossen probleem is wellicht de verkeersafwikkeling in de
Overleiestraat, recent nog mooi aangelegd. De handelaars hadden er goede moed in.
Een mooie straat, het moet gezegd, en een vooruitzicht naar een nieuwe brug. Tot men
plots het doorgaand verkeer afschakelde vanaf het Sint-Amandsplein. De Overleiestraat
zit opnieuw in de tang en dit in de drukke eindejaarsperiode, waar handelaars zeer graag
doorgaand verkeer zien.

Daarom het volgende voorstel:

Het doorgaand verkeer vanuit de Overleiestraat wordt naar 1 van de kaaien afgeleid.

De bocht naar de Fabriekskaai laat men open, net zoals men dat aan de overzijde (kant
Budastraat) doet, zodat er doorgaand verkeer mogelijk is in de straat.
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2014_IP_00053 - Interpellatie van raadslid Mattias
Vandemaele: Voorstel tot het op richten van een
werkgroep die tot doel heeft een kader en toolbox omtrent
crowdfunding voor de Stad Kortrijk uit te werken.

Interpellatie

Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
12 november 2014 23:35

Toelichting:
Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is er op gericht om via een speciale website grote groepen te werven om
een project, actie of campagne mee te financieren.

Crowdfunding is een proces waarbij initiatiefnemers geld samenbrengen om projecten te
ondersteunen. De projecten die ondersteund kunnen worden zijn geïnitieerd door andere
individuen of organisaties. Crowdfunding verloopt gewoonlijk via een online portaal
(website) dat de financiële transacties opvolgt en diensten verleent aan de
initiatiefnemer: plaatsen van filmpjes, sociale netwerking en communicatie met potentiële
donateurs…

Verwijzend naar het bestuursakkoord ‘Plan Nieuw Kortrijk’ 

Een stad die onderneemt en deelt - De stadscoalitie wil meedenken met de
ondernemingen, synergiën ontwikkelen en win-winsituaties realiseren. In datzelfde
hoofdstuk valt de slogan ‘power to the people’. Via een crowdfundingplatform bouwt
de stad een duurzaam instrument uit dat de brug staat tussen ondernemers en
burgers.
Een stad die luistert en dialogeert - Een vaak terugkomende uitspraak vanuit het
schepencollege: “Vraag niet wat de stad kan doen voor jou, maar wat jij kan doen

.” Een crowdfundingplatform sluit perfect aan op dergelijk credo. Kortrijkvoor de stad
Spreekt en Iedereen Spreekt zijn ondertussen geen eenmalig initiatieven meer, maar
vonden nog geen structurele inbedding binnen de stad. Een crowdfundingplatform
kan daartoe alvast één element zijn.
Een stad die beweegt, durft en verandert – Overheden alleen zijn niet de motor
in innovaties, ook burgers geven prioriteiten aan. Dat kan via een
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1.  
2.  

3.  

4.  

crowdfundingplatform.
Een stad die verenigt en verbindt - Vlaamse besparingen in de non-profitsector
brengen heel wat organisaties en organisaties tot nieuwe financieringskanalen. Via
een crowdfundingplatform biedt de stad een relevante tool aan.

 

Waarom een werkgroep oprichten?

Het doel is een kader uit te werken waarbinnen de stad het crowdfunden van Kortrijkse
(non-)profit projecten kan faciliteren. Het doel is er voor te zorgen dat er een
betrouwbaar crowdfundingplatform operationeel is in Kortrijk dat tegelijk laagdrempelig,
kwaliteitsvol en betrouwbaar is.

Belangrijk hierin is dat het stadsbestuur of entiteiten binnen de stad (inclusief diensten,
IVA’s, EVA vzw’s en AGB’s) in principe zelf geen initiatiefnemer of eigenaar kunnen zijn
van projecten die via het crowdfundingplatform financiering zoeken. De stad en haar
entiteiten kunnen wel projecten via het crowdfundingplatform financieren. Het gaat hier
immers om het ondersteunen van sociale, culturele, economische initiatieven die van
onderuit ontstaan.

De volgende onderwerpen worden besproken in de werkgroep:

Welke vormen van crowdfunding zijn relevant voor de stad?
Welke beleidsmatige aspecten zijn relevant om onder de aandacht van het college
te brengen?
Organisatie van crowdfunding: is het relevant dat stadsdiensten zich inschakelen in
bestaande systemen/platformen of creëren ze beter een eigen platform?
Zijn er bepaalde juridische/fiscale aspecten die verder dienen onderzocht?

 

Bij goedkeuring van deze motie vragen we de gemeenteraad om op de
volgende gemeenteraad:

-          De namen van de werkgroep voor te leggen (bij voorkeur niet louter een
ambtelijke werkgroep, maar die te versterken met Kortrijkse ondernemers, zowel uit de
profit als non-profit sector);

-          De planning van de de werkgroep voor te leggen. 

2014_IP_00048 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn:
retributiepolitiek OC's

Interpellatie

Indiener(s):
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Roel Deseyn

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
7 november 2014 16:27

Toelichting:
Geachte heer Schepen Scherpereel,

Er is heel wat commotie geweest rond de nieuwe prijzenpolitiek die het stadsbestuur
wenst te voeren rond de OC's.

 

Vandaar mijn volgende vragen:

1. Wat lag aan de basis van een herziening van de prijzenpolitiek?

2. Kan u het nieuwe systeem toelichten (prijzen en criteria)?

 

Ik dank u bij voorbaat,

Roel Deseyn
Raadslid

2014_IP_00049 - Interpellatie van raadslid Astrid
Destoop: Vraag over het opstarten van een educatief
project voor kinderen op het doortrekkersterrein

Interpellatie

Indiener(s):
Astrid Destoop

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
11 november 2014 19:57

Toelichting:
Op 27 oktober 2014 verspreidde de Stad Gent een persbericht met als titel "Kinderen van
doortrekkers krijgen les in containerklas op doortrekkersterrein Drongensesteenweg". Het
bericht gaat over een educatief project voor kinderen van doortrekkers, dat de
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Integratiedienst in het academiejaar 2013-2014 opstartte, en dat nu een eigen plek krijgt
op het Gentse doortrekkersterrein. De Integratiedienst werkt hiervoor samen met de
lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool en met de opleiding Lichamelijke Opvoeding
van de Hogeschool Gent. 

De Gentse schepen Resul Tapmaz noemt het project uniek in Vlaanderen, en spreekt
samen met de verantwoordelijken van de Integratiedienst zijn hoop uit dat dit project
navolging zal krijgen in de andere steden met een doortrekkersterrein. Een gedroomde
voorzet natuurlijk om de volgende vraag te stellen aan de schepen van onderwijs:
Is de Stad Kortrijk bereid om een dergelijk educatief project op te starten op het
doortrekkersterrein aan de Ringlaan?

En dat leidt me tot een andere, gerelateerde vraag. Er zijn nog steeds maar 4
doortrekkersterreinen in Vlaanderen: naast Gent en Kortrijk zijn dat Antwerpen en
Beersel-Huizingen. 

Speelt de Stad Kortrijk nog steeds haar voortrekkersrol, en blijft ze vragende partij voor
meer doortrekkersterreinen in Vlaanderen?
Is de burgemeester bereid om het initiatief te nemen om een dringend overleg te
organiseren met zijn collega’s van Brugge, Oostende, Roeselare en Ieper, opdat ook die
steden hun opgelegde verplichting om een doortrekkersterrein of een vast terrein te
realiseren, zouden nakomen? En om hen te vragen op welke (korte?) termijn? 
Is de Stad Kortrijk bereid om de deputatie van de provincie West-Vlaanderen te
verzoeken dit initiatief te ondersteunen?

2014_IP_00051 - Interpellatie van raadslid Catherine
Matthieu: natuurbegraafplaats op Kortrijks grondgebied.

Interpellatie

Indiener(s):
Catherine Matthieu

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
12 november 2014 23:00

Toelichting:
In Engeland zijn er al meer dan 200 natuurbegraafplaatsen, in Duitsland en Nederland
tientallen en ook op enkele plaatsen in België is er al de mogelijkheid om dierbaren op
een duurzame manier te begraven.

Het kan een bestaand bos of stuk natuur zijn waar urnen gemaakt van natuurlijke en
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organisch afbreekbare materialen zoals hout en maïs begraven worden. Het is de
bedoeling dat de urne op termijn helemaal opgaat in de natuur. Het is een
onderhoudsvrije rusplaats die niet verstoord mag worden.  In de steden waar ik
informatie zocht, is de dienst "begraven van de composteerbare urne " gratis voor eigen
bewoners.

Vraag: 
Zou u ook in Kortrijk de mogelijkheid willen onderzoeken of een urnenbos kan ingericht
worden op Kortrijks grondgebied?

2014_IP_00052 - Interpellatie van raadslid Mattias
Vandemaele: Nachtbussen op oudejaar/nieuwjaar

Interpellatie

Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
12 november 2014 23:28

Toelichting:
Heel wat steden en gemeenten leggen tijdens de overgang van oud naar nieuw - al dan
niet gratis - openbaar vervoer in om de feestvierders veilig te vervoeren.
Verkeersveiligheid, in een aangename sfeer het openbaar vervoer leren kennen en
inzetten om Kortrijk feeststad vorm te geven, daar zijn we toch allemaal voor.

Ziet de stad Kortrijk dit zitten? Welke rol ziet de stad hierin voor zichzelf? Is/komt er
overleg met De Lijn?

Groen is alvast voorstander.
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