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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
Voorstellen
IR 1 2015_VVB_00001 - Voorstel tot beslissing van raadslid Filiep Santy: 
Voorstel: moratorium voor oprichting intergemeentelijke OCMW-
vereniging
IR 1 - 2015_VVB_00001 - Voorstel tot beslissing van raadslid Filiep Santy: Voorstel: moratorium voor oprichting intergemeentelijke OCMW-vereniging

Indiener(s):
Santy Filiep

Toelichting:
Op 16 januari 2015 keurde de Vlaamse Regering, op voorstel van minister Homans, een conceptnota 
goed waarin de inhoudelijke en procesgerelateerde krijtlijnen van de integratie van de OCMW’s in de 
gemeentebesturen tegen 2019 worden voorgesteld.

Uitgangspunt is een bestuurlijke organisatie waarbij het sociaal beleid binnen de gemeente maximaal 
geïntegreerd wordt, drempelverlagend is en gevoerd wordt door de democratisch verkozen 
gemeenteraad.

De minister van Binnenlands Bestuur kondigt daarbij aan dat ze modellen zal uitwerken om het 
OCMW, ook in de centrumsteden, volledig te integreren in de gemeente en waarbij de 
gemeenteraad het lokaal sociaal beleid (LSB) zal moeten bepalen. Op verschillende plaatsen 
benadrukt de conceptnota de cruciale rol van de gemeenteraad in het maken van de te maken 
keuzes.

De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wijst tegelijk op zijn beleidsnota, waarin de 
regierol van de lokale besturen op het vlak van het LSB, in samenwerking met de lokale partners 
wordt erkend. Een aandachtspunt daarbij wordt de scheiding van de rol van de lokale besturen 
tussen die van actor en die van regisseur.

Wat betreft de OCMW-verenigingen waarin ook privaatrechtelijke rechtspersonen deelnemen (dus 
het model ‘W13’ dat in de regio in oprichting zou zijn, zonder dat de Kortrijkse gemeenteraad 
hierover formeel werd geconsulteerd) stelt de minister dat er wellicht een nieuwe vorm van 
intergemeentelijke samenwerking moet worden uitgewerkt.

Voorstel

Gelet op de vele nog bestaande onduidelijkheden en de nog te nemen decretale en bestuurlijke 
beslissingen m.b.t. de integratie van het OCMW binnen de stad, geeft de gemeenteraad van Kortrijk 
de opdracht aan het schepencollege om

1. een moratorium in te stellen op de oprichting van een nieuwe intergemeentelijke OCMW-
vereniging tot de wettelijke context uitgeklaard is.

2. ondertussen een grondig open en inhoudelijk debat te organiseren over de afstemming van 
het stedelijk lokaal sociaal beleid en de eventueel regionaal te organiseren onderdelen 
daarvan.
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IR 2 2015_VVB_00002 - Voorstel tot beslissing van raadslid Mattias 
Vandemaele: Inrichting Budastraat als fietsstraat
IR 2 - 2015_VVB_00002 - Voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Inrichting Budastraat als fietsstraat

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook 
motorvoertuigen zijn toegestaan en waar er specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van 
fietsers. Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de 
rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Auto's mogen de fietsers niet 
inhalen en de snelheid mag nooit hoger liggen dan 30 km/u.

Steeds meer steden en gemeenten kiezen er voor om een aantal fietsstraten in te richten op hun 
grondgebied. In Kortrijk kondigde schepen Lemaitre er net voor zijn vertrek nog eentje aan, een 
historisch moment. Onze fractie is daar dankbaar voor.

Onlangs was er nog een historisch moment in onze stad: de Budabrug ging na jaren weer open. In 
onze groene mobiliteitsvisie is de doorsteek Astridpark – Buda – centrum vooral voor fietsers 
belangrijk. We halen dan ook opgelucht adem nu de werken er voorbij zijn.

We zouden het belangrijk vinden om als stad te benadrukken dat de verbinding langs de Budastraat 
in de eerste plaats een verbinding is voor fietsers. De ideale manier om dat te doen is door de 
Budatsraat in te richten als fietsstraat. Op die manier blijft de straat bruikbaar voor auto’s maar 
wordt de fietser er de hoofdgebruiker.

Het inrichten als fietsstraat is een goedkope en eenvoudige manier om alweer een beetje fiets-stad 
te worden. 

Daarom beslist de Gemeenteraad om de Budastraat, zo snel als mogelijk, in te richten als fietsstraat.

IR 3 2015_IP_00003 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: 
Regionaal Erfgoeddepot
IR 3 - 2015_IP_00003 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Regionaal Erfgoeddepot

Indiener(s):
Depuydt Christine

Toelichting:
De provincie West-Vlaanderen en de stad Kortrijk plannen een regionaal Erfgoeddepot te bouwen in 
Kortrijk.

1. Hoeveel wordt er in dat Erfgoeddepot geïnvesteerd door:
    -        Kortrijk?
    -        de provincie West-Vlaanderen?
    -        Zijn er nog andere investeerders? Zo ja, wat dragen zij bij?

2. Wat is de timing van het project? 
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3. Hoeveel voorziet men aan terugkerende exploitatiekost van dit Regionaal Erfgoeddepot en 
hoeveel zal Kortrijk daarvan jaarlijks op zich nemen?

4. Hoe zal het Regionaal Erfgoeddepot ingaan op de vraag van de Provincie om een stuk de 
behoeften van regio Roeselare te dekken?

5. Hoe verhoudt het Regionaal Erfgoeddepot zich tot het stadsarchief en het Rijksarchief?

IR 4 2015_IP_00001 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Verlagen van 
de Leieboorden
IR 4 - 2015_IP_00001 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Verlagen van de Leieboorden

Indiener(s):
Leleu Carol

Toelichting:
Mijnheer de voorzitter, beste collega's,

 

In de vorige legislatuur werd heel wat aandacht besteed aan de stadskernrenovatie.

Naast het vernieuwen van: de Groeningestraat, de O.L.Vrouwstraat, de Budastraat, de 
Kapucijnenstraat, het Begijnhofpark en andere, werden ook de plannen opgemaakt voor het verlagen 
van de Leieboorden langs de Broelkaai en de Verzetskaai.

Deze plannen zijn opgemaakt door het studiebureau Arcadis, het ontwerpbureau JPLX en vooral met 
de expertise van het Franse bureau Michel Desvigne.

Bij het begin van deze legislatuur waren we verheugd te horen dat de nieuwe ploeg dit werk zou 
verder zetten. En we zijn blij dat de nieuwe schepen van openbare werken dit nu opnieuw belooft.

Ondertussen zijn er al 2 jaar verlopen en zijn die werken nog niet opgestart, alhoewel er al heel wat 
klaar lag.

Uit verschillende krantenartikels blijkt dat de nieuwe ploeg eerst de Verzetskaai en de 
Handboogstraat wil aanpakken en pas daarna de Broelkaai.

Wij vragen ons eigenlijk af waarom niet eerst de Broelkaai wordt aangepakt. Hiervoor zijn alle 
noodzakelijke voorbereidingen getroffen in tegenstelling tot de Verzetskaai.

Zo werden bij het vernieuwen van de rioleringen in de Kapucijnenstraat en de Budastraat de nodige 
aanpassingen gedaan om het vernieuwen van de Broelkaai mogelijk te maken.

Maar wat evenzeer belangrijk is, is dat de subsidies van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse 
Milieumaatschappij al geruime tijd zijn goedgekeurd en eigenlijk al een paar jaar klaar liggen.

Dit is niet zo voor wat betreft de Verzetskaai.

In tijden van besparingen kan dit tellen.
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Het realiseren van de Verzetskaai na de Broelkaai heeft het bijkomend voordeel dat ondertussen de 
parking Budabrug kan gerealiseerd zijn, waardoor het verdwijnen van de parkeerplaatsen op de 
Verzetskaai daar dan kan worden opgevangen.

 

Daarom onze vraag:

Kan of wil de stad zijn plannen voor het verlagen van de Leieboorden dringend herbekijken in functie 
van wat al gerealiseerd werd, van wat nu al klaar ligt, en vooral van wat prioritair kan worden 
uitgevoerd zoals hierboven beschreven, rekening houdend met de financiële mogelijkheden?

We zijn ervan overtuigd dat die eerste fase dan binnen de 2 jaar kan uitgevoerd zijn.

IR 5 2015_IP_00002 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: 'De tijdelijke 
parking ter vervanging van parking Appel'
IR 5 - 2015_IP_00002 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: 'De tijdelijke parking ter vervanging van parking Appel'

Indiener(s):
Leleu Carol

Toelichting:
Mijnheer de voorzitter, beste collega's,

In de krant stond onlangs te lezen dat de parking Appel (308 pl.) wellicht in mei dit jaar niet meer 
beschikbaar zal zijn wegens werken aan het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide. Een tijdelijke parking 
(200 pl.) op een stuk OCMW-grond tussen de Meersstraat en de Havenkaai zou hiervoor een 
oplossing bieden. Deze tijdelijke parking zou deels aangelegd (verhard) en uitgebaat worden door 
Parko. Met andere woorden: het wordt dus een tijdelijke, betalende parking!

 

Onze bezorgdheid:

1)    Jagen we op die manier de pendelaars niet weg uit Kortrijk vb. richting Harelbeke (gratis 
parking)? En niet alleen pendelaars, maar ook mensen die op zaterdag komen winkelen, maken graag 
gebruik van deze gratis parking!

2)    Waarom een parking aanleggen en uitbaten, als deze dan toch maar tijdelijk is? Is het relevant 
om hiervoor extra kosten (hoeveel?) te maken en die dan via pendelaars/inwoners/shoppers terug te 
recuperen? 

IR 6 2015_IP_00005 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: 
Evolutie bevolkingsaantal + projecties Vlaamse Regering
IR 6 - 2015_IP_00005 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Evolutie bevolkingsaantal + projecties Vlaamse Regering

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Het bevolkingsaantal van Kortrijk is na een lichte stijging weer aan het stagneren. Daarenboven stelt 
de Vlaamse Regering in haar studiewerk dat er een stevige daling van het aantal inwoners op ons af 
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komt.
 
- Wat zijn de plannen van de stad om deze trend te keren? 
 
- Wat zijn de (financiële) gevolgen voor de stad als we effectief zoveel inwoners verliezen?
 

IR 7 2015_IP_00004 - Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: 
waterdoorlatende verharding
IR 7 - 2015_IP_00004 - Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: waterdoorlatende verharding

Indiener(s):
Matthieu Catherine

Toelichting:
Verordende voorschriften op te leggen bij bouwaanvragen van bovengrondse verharding zoals 
parkings.

Toelichting:

De grote toename van verharde oppervlakken heeft tot gevolg dat het hemelwater niet meer op een 
natuurlijke wijze in de ondergrond kan doorsijpelen. Grote hoeveelheden hemelwater worden dus 
via rioleringen en waterlopen afgevoerd. Bij overvloedige regenval kunnen deze afvoersystemen de 
toevloed niet meer aan. Riool-overstorten treden in werking en beken, rivieren en straten stromen 
over.

We vragen dus om verhardingen op terreinen, bedrijventerreinen, openbare parkings (Kortrijk weide 
in de toekomst, parkings aan sportvelden) en in verkavelingen, en eventuele nieuw aan te leggen 
voetpaden, aan te leggen met waterdoorlatende verhardingen. Dit kan men via verordendende 
voorschriften aan de uitvoerder van de werken opleggen.


