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OPENBARE ZITTING

Aanvullende punten

2014_IP_00054 - Interpellatie van raadslid Mattias
Vandemaele: Veilige fietsverbinding N50-Moorseelsestraat
en Moorseelsestraat-Kortrijksestraat

Interpellatie

Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
2 december 2014 19:52

Toelichting:
Sinds de beslissing van Euroshop om hun parking af te sluiten is de veilige
fietsverbinding tussen de Moorseelsestraat en de N50/Westelijke ring onderbroken.
Vooral in de richting van Heule is de verbinding een pak onveiliger geworden. Er zijn
verschillende oplossingen mogelijk:

1. Bekomen van Euroshop dat de parking afgesloten kan blijven maar wel doorgang
geeft aan fietsers.

2. Het stukje reservatiestrook voor de N328 dat niet bebouwd is en ligt tussen de oprit
Euroshop en de Moorseelsestraat, aankopen en er een kort fietspad op aanleggen.

Daarom volgende vragen:

- is de stad zich bewust van het probleem?

-zo ja, welke van bovenstaande (of andere) oplossingen verkiest de stad?

- welke stappen zijn reeds gezet?

Een andere verbinding die voor een grotere fietskwaliteit zou kunnen zorgen, is de
verbinding over het sportcentrum Wembley. Helaas verhinderen de fietssluizen de
doorgang voor heel wat fietsers: elektrische fietsen, fietsen met kinderzitjes, bakfietsen,
tandems of fietsen voor mensen die meer dan 1m90 zijn, geraken moeilijk/niet door de
sassen. Jammer, want deze verbinding zou voor veel fietsers een kwaliteitsvolle en
veilige fietsverbinding kunnen zijn.

Daarom volgende vragen:
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- is de stad zich bewust van dit probleem?

- zo ja, wil de stad bekijken om de sassen te vervangen/ aan te paasen / weg te nemen?
of ziet de stad andere alternatieven?

Alweer een kans om met weinig budget werk te maken van Kortrijk Fietsstad; op onze
steun kan u alvast rekenen.

2014_IP_00055 - Interpellatie van raadslid Maarten
Seynaeve: Evaluatie subsidiereglement dakisolatie

Interpellatie

Indiener(s):
Maarten Seynaeve

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
3 december 2014 12:06

Toelichting:
Wie duurzaam verbouwt, kan sinds 31 maart 2014 aanspraak maken op een premie voor
dakisolatie. Deze gerichte premie past binnen het engagement van het stadsbestuur om
Kortrijk  te verheffen tot een klimaatstad. Het ligt voor de hand dat dit nieuwe
subsidiereglement wordt/zal worden geëvalueerd.

Het subsidiereglement stelt in ieder geval erg strenge toekenningsvoorwaarden, zeker
wat betreft de kwaliteit van de uitvoering. Zo moet de thermische weerstand van de
isolatie minimaal Rd 6,5 bedragen, wat enorm is. Dit komt neer op een dikte van 25 tot
30 cm minerale wol. Ter vergelijking: om van belastingsvermindering te genieten moet
het isolatiemateriaal een minimum Rd-waarde hebben van Rd 2,5.  Om van een premie
te genieten van de distributienetbeheerder Eandis wordt een minimum isolatiewaarde
van Rd 3,5 opgelegd. Met het opleggen van deze zeer hoge eis maakt het stadsbestuur
dus de keuze om enkel dakisolatie met een uitzonderlijk superisolerend resultaat te
subsidiëren.

De vraag die men zich kan stellen, is of deze uitermate hoge kwaliteitseis ook door de
burger wordt gevolgd. Deze eis gaat immers gepaard met een aanzienlijke meerprijs
voor wie zijn woning wenst te verduurzamen, terwijl het toegekende premiebedrag
maximaal 600 euro bedraagt (12 euro per vierkante meter geplaatste isolatie, met een
maximum van 50 vierkante meter).  Daarenboven wordt de aanvrager in het merendeel
van de gevallen geconfronteerd met een meerprijs voor de aanpassing van het
dakgebinte aan de dikte van de isolatie. Concreet betekent dit dat de hoge meerprijs van
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1.  
2.  

3.  

de werken - en de daaraan gekoppelde relatief lage premie - er de verbouwer kan van
weerhouden deze erg strenge kwaliteitseis te volgen. Nogal wat vakmannen beschouwen
de opgelegde isolatiewaarde trouwens als absurd en twijfelen sterk aan de meerwaarde
voor de klant.

 

Werd dit subsidiereglement reeds geëvalueerd? En zo ja, wat zijn de bevindingen?
Hoeveel dossiers werden hiervoor al ingediend en hoeveel ervan werden al
goedgekeurd?
Voldoet dit reglement na 8 maanden aan de verwachtingen en is bijsturing nodig?

 

2014_IP_00056 - Interpellatie van raadslid Pieter Soens:
Interpellatie betreffende de leegstaande
conciërgewoningen aan sportcampus Wembley en aan het
kasteel in Heule

Interpellatie

Indiener(s):
Pieter Soens

Gericht aan:
Piet Lombaerts

Tijdstip van indienen:
3 december 2014 18:41

Toelichting:
 

Reeds sedert maart 2014 staat de conciërgerie van Sportcampus Wembley leeg. Blijkbaar
wordt geen nieuwe conciërge gevonden of meent het stadsbestuur dat geen nieuwe
conciërge nodig is. Dit gebouw zou perfect dienst kunnen doen als buurthuis voor de wijk
Fatima. Het gebouw is daarvoor ruim genoeg en is perfect gelegen, net aan de parking van Wembley.

Op heden is daar weinig tot geen accomodatie voorzien voor de omwonenden of
verenigingen.

De conciërgerie aan het kasteel te Heule staat ook al een tijdje leeg en dit sedert juli
2014. Ook hier heeft het stadsbestuur reeds beslist om geen nieuwe conciërge meer aan
te stellen. Een andere bestemming van het gebouw dringt zich op (bijvoorbeeld
bijkomende vergaderzalen, kinderopvang,...).
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Vandaar volgende vragen:

- is de stad bereid om de conciërgerie van Sportcampus Wembley om te vormen tot
buurthuis? Zo ja, in welke termijn zou dit kunnen gebeuren? Zo neen, welke invulling zal
aan het gebouw gegeven worden en tegen welk tijdstip?

- welke bestemming zal de stad geven aan de conciërgerie, gelegen aan het kasteel te
Heule, en tegen welke termijn?
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