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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, 
raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

9 maart 2015 19:08 - De voorzitter opent de openbare zitting

9 maart 2015 19:08 - Pieter Soens, raadslid verlaat de zitting

9 maart 2015 19:08 - Mohamed Ahouna, raadslid verlaat de zitting

MEDEDELINGEN

Inleiding
 

- Aanvullende punten

Volgende aanvullende punten zijn ingediend:
IR 1 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: vraag rond rechtszaak Blauwe Hoeve

IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Kortrijk spreekt, luisteren we naar iedereen?

IR 3 - Interpellatie van raadslid Maarten Seynaeve: Parkeerovertredingen, vastgesteld door agenten 
van het Autonoom Gemeentebedrijf Parko

IR 4 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Speelplekken in de stad

IR 5 - Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: Leegstand indijken – beter benutten van 
handelsplanden op het gelijkvloers.
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- Activiteiten
De volgende activiteiten staan gepland:

-        12 maart vanaf 19 uur in Sunset Bowling: Bowling De Vriendenkring

-        15 maart om 14 uur  aan Budabrug: feestelijke opening Budabrug in aanwezigheid van minister 
Weyts

-        28 maart om 12 uur in Passionistenlaan: opening jeugdhostel in aanwezigheid van minister 
Weyts

-        1 april vanaf 14 uur: buitenspeeldag in Warande, OC Bissegem, Kinderboerderij Marke

-        2 april om 16.30 uur in de Gravin Beatrijszaal: opening Paasfoor

-        5 april: passage Ronde van Vlaanderen over de Budabrug

 

-Stukken ter tafel:
° bulletin van vragen en antwoorden
° tekst amendement bij punt 10

- Goedkeuring verslag
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 9 februari 2015.
De notulen van de zitting van 9 februari 2015 zijn derhalve goedgekeurd.

-Mededelingen
De raadsleden geven een warm applaus voor Marie-Paule Maddens, die in april op pensioen gaat, als 
bedanking voor haar jarenlange inzet voor de gemeenteraad.

Fractieleider H. Vanhoenacker vraagt om de gemeenteraadszittingen beter inhoudelijk te stofferen. 
Er wordt daarbij o.m. gedacht aan besprekingen betreffende het mobiliteitsplan. Dit voorstel om 
thematische raden te houden wordt ondersteund door alle fracties en de voorzitter van de 
gemeenteraad.

 
OPENBARE ZITTING

Raadscommissie 1

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
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19:12 Pieter Soens, raadslid betreedt de zitting

19:12 Mohamed Ahouna, raadslid betreedt de zitting
1 - 2015_GR_00034 - De Watergroep (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) - Voordracht van een kandidaat voor een mandaat van P-bestuurder door de provinciale vennotenvergadering P-diensten West-Vlaanderen - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

1 2015_GR_00034 De Watergroep (Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening) - Voordracht van een 
kandidaat voor een mandaat van P-
bestuurder door de provinciale 
vennotenvergadering P-diensten West-
Vlaanderen - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, 
raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 13 februari 2015 informeert de De Watergroep de stad Kortrijk over de voordracht 
van een kandidaat voor een mandaat van P-bestuurder door de provinciale vennotenvergadering P-
diensten West-Vlaanderen.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij De Watergroep (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening), 
opgericht op 28 juni 1983.
De laatste statutenwijziging dateert van 14 juni 2013.
Doel van de vereniging is de studie, het oprichten en de exploitatie van alle installaties nodig voor de 
openbare voorziening, en de inzameling en zuivering van afvalwater.

Op 05 juni 2015, dag van de jaarlijkse gewone algemene vergadering van De Watergroep – cvba 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, eindigt het mandaat als bestuurder van de heer Luk 
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Vandekerkhove. 
Het mandaat van bestuurder heeft een termijn van 6 jaar en is hernieuwbaar. 
Bestuurders moeten geen gemeenteraadslid zijn, maar het geniet wel de voorkeur van De 
Watergroep.

In toepassing van art. 19 § 5 van de statuten moeten de vennoten van het provinciaal comité West-
Vlaanderen en van het provinciaal comité RioP West-Vlaanderen in gezamenlijke vergadering, een 
kandidaat voor een mandaat van bestuurder voordragen aan de Algemene Vergadering.
Bij voordrachten aan de Algemene Vergadering geldt op grond van artikel 19 van de statuten niet het 
gender vereiste (dat er een man en een vrouw moeten worden voorgedragen) zoals dit wel geldt bij 
voordrachten aan de Vlaamse Regering.

Eventuele geïnteresseerden dienen hun kandidatuur per aangetekende brief kenbaar te maken aan 
de secretaris van de provinciale comités, uiterlijk tegen 31 maart 2015.

 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 35 raadsleden deelnemen 
en waarvan de uitslag luidt als volgt:

VANDERSTEDE Dirk: 35 ja stemmen

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De heer Dirk Vanderstede voor te dragen als kandidaat voor een mandaat van P-bestuurder door de 
provinciale vennotenvergadering P-diensten West-Vlaanderen.

Bijlagen
 gecoordineerde statuten13062014.pdf
 brief 13-02-2015 - mandaat P-bestuurder.pdf

Catherine Waelkens

Staf Financieel Beheerder

2 - 2015_GR_00039 - Kapitaalverhoging FIGGA - Vraag tot intekenen op aandelen

2 2015_GR_00039 Kapitaalverhoging FIGGA - Vraag tot 
intekenen op aandelen
Goedgekeurd

Samenstelling
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Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, 
raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Bij brief van 4 februari 2015 vraagt de financieringsvereniging FIGGA aan de stad Kortrijk om in te 
tekenen op een kapitaalverhoging.

De financieringsvereniging FIGGA houdt in opdracht van de gemeenten in haar werkingsgebied 
verschillende strategische participaties aan.  Zo werden bijkomende aandelen verworven in Publigas 
dat de publieke belangen in Fluxys aanhoudt (besluitvorming buitengewone algemene vergadering 
21 december 2011) in lokale groenestroomprojecten van STORM (besluitvorming buitengewone 
algemene vergadering 21 december 2011) en in Publi-T dat de publieke belangen in Elia aanhoudt 
(buitengewone algemene vergadering 22 december 2010 en aangetekend schrijven van FIGGA van 
23 januari 2013).

 

Argumentatie
Om deze operaties en ook de basisinvestering in EGPF in de boeken van de gemeenten weer te 
geven, werd door de raad van bestuur van FIGGA op 12 december 2014 een kapitaalverhoging ter 
dekking van de reeds in opdracht van de gemeenten verworven financieel vaste activa doorgevoerd.  
Deze heeft geen cashimpact voor de gemeenten aangezien deze operaties reeds uitgevoerd werden 
met middelen in de schoot van FIGGA.  Een overzicht van de aandelen is als bijlage toegevoegd.

De gemeenten worden gevraagd in te tekenen op een kapitaalverhoging van FIGGA voor een 
totaalbedrag van 19.477.650,00 €.

Voor de stad Kortrijk betekent dit de intekening op een bijkomende 66.719 aandelen voor een 
bedrag van 1.667.975,00 €.
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Op heden bezit de stad Kortrijk reeds 96.925 aandelen voor een bedrag van 2.423.125,00 € bij de 
financieringsvereniging FIGGA.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te tekenen op 66.719 aandelen FIGGA aan een nominale waarde per aandeel van 25,00 € voor een 
totale waarde van 1.667.975,00 €, en deze te volstorten met de middelen beschikbaar bij FIGGA.

Punt 2
Het college van Burgemeester en Schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en er onder meer kennis van te geven aan :

Figga, p/a INTERMIXT, Ravensteingalerij 4 b 2 te 1000 Brussel.

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden.

Bijlagen
 S-STAD215_cop_NS_12_0109_001.pdf

Kernadministratie

3 - 2015_GR_00038 - PSILON - vraag verlenging medeborgstelling lening

3 2015_GR_00038 PSILON - vraag verlenging 
medeborgstelling lening
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, 
raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris
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Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Artikel 13 van de statuten van Psilon voorziet dat de door de vereniging aangegane leningen zullen 
worden gewaarborgd door de gemeenten-vennoten.

De gemeenteraad van Kortrijk besliste op 10 mei 2010 principieel akkoord te gaan tot medewaarborg 
van een globaal kredietplafond van 7.700.000 euro ter financiering van de investeringen voor de 
bouw van een crematorium en dit pro rata van het aandeel van de gemeente in de vereniging Psilon 
bepaald op basis van het aantal inwoners.

Voor Kortrijk bedraagt dit 17,43%.

Op 10 mei 2010 werd eveneens beslist een eerste kredietopname van 2.500.000 euro te waarborgen.

In zitting van 12 september 2011 besliste de gemeenteraad tot het waarborgen ten opzichte van ING 
België van het kapitaal, de intresten en de onkosten in de door de lener afgesloten verrichtingen van 
4.200.000 euro, met name een termijnkrediet van 2.800.000 euro en een voorschottenkrediet van 
1.400.000 euro, conform het lastenboek dd. 22 februari 2011, offerte en gunning van 8 juli 2011, 
eveneens pro rata het aandeel van de gemeente in de vereniging.

Argumentatie
In het financieel meerjarenplan 2013-2019, goedgekeurd op de algemene vergadering van Psilon van 
17 december 2013, werd een kredietherschikking voorgesteld waarbij het aangegane 
voorschotkrediet van 1.400.000 euro tijdelijk zou worden verlengd en vervolgens deels omgezet naar 
een langtermijnkrediet.

ING België heeft zich inmiddels akkoord verklaard met de voorgenomen kredietherschikking, en 
maakt daarbij een onderscheid voor de verlenging van het voorschotkrediet (zolang de juridische 
procedures nog lopen omtrent de milieu- en bouwvergunning) enerzijds, en de definitieve omzetting 
naar een langtermijnkrediet anderzijds.

 

Concreet wordt aan ieder aangesloten gemeentebestuur gevraagd:

-          Akkoord te gaan met de verlenging van de voorschottenlijn van 1.400.000 euro met 1 jaar tot 
31/03/2016 en eventuele verdere verlengingen (zolang er geen definitief vonnis is in het voordeel 
van Psilon).

-          Akkoord te gaan met de eventuele omzetting van de voorschottenlijn in een 
langtermijnkrediet met een looptijd van maximum 20 jaar.

-          Te bevestigen dat haar oorspronkelijke medewaarborg van het globale kredietplafond, pro 
rata van haar aandeel in de vereniging, onverminderd blijft gelden voor de kredieten toegekend 
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conform het lastenboek dd. 22 feb 2011, offerte en gunning van 8 juli 2011 evenals voor de 
verlenging(en) en eventuele omzetting in een langtermijnkrediet van maximum 20 jaar van de 
leningen toegekend onder categorie nr. 2 van voormeld lastenboek.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:

36 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A. 
Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, 
K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. 
Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Depuydt, P. 
Soens, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, M. Vandemaele, I. 
Verschaete
1 onthouding: M. Seynaeve,

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

 

Punt 1
Akkoord te gaan met de verlenging van de voorschottenlijn van ING België aan Psilon voor 1.400.000 
EUR met 1 jaar tot 31 maart 2016, en eventuele verdere verlengingen zolang de juridische 
betwistingen omtrent bouw- en milieuvergunning nog niet definitief zijn beslecht.

Punt 2
Akkoord te gaan met de eventuele omzetting van deze voorschottenlijn in een langtermijnkrediet 
met een looptijd van maximum 20 jaar.

Punt 3
Dat de oorspronkelijke medewaarborg van het globale kredietplafond, pro rata van haar aandeel in 
de vereniging, onverminderd blijft gelden voor de kredieten toegekend conform het lastenboek dd. 
22 februari 2011, offerte en gunning van 8 juli 2011 evenals voor de verlengingen) en eventuele 
omzetting in een langtermijnkrediet van maximum 20 jaar van de leningen toegekend onder 
categorie nr 2 van voormeld lastenboek.

Bijlagen
 brief psilon.pdf
 tabel verdeling waarborg.pdf

Raadscommissie 2

Wout Maddens
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Bouwen, Milieu en Wonen

4 - 2015_GR_00035 - VK 1226 - Verkaveling Luingnestraat – Steertstraat - Aanvaarden rooilijn - Goedkeuren

4 2015_GR_00035 VK 1226 - Verkaveling Luingnestraat – 
Steertstraat - Aanvaarden rooilijn - 
Goedkeuren
Verdaagd

5 - 2015_GR_00036 - VK 1227  - Verkaveling Mellestraat - Aanvaarden rooilijn. - Goedkeuren

5 2015_GR_00036 VK 1227  - Verkaveling Mellestraat - 
Aanvaarden rooilijn. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, 
raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
GEGEVENS:

De landmeter-expert Luc Dekien heeft, in opdracht van de heer Jean De Marez, het 
rooilijnplan en grondoverdrachtsplan voor de verkaveling 1227 Mellestraat opgemaakt.  Op 
het omgevingsplan-nieuwe toestand is de ligging, de bestaande en toekomstige rooilijn van 
het openbaar domein aangeduid.
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Het perceel, met een oppervlakte van +-6475m², is gelegen langs de Mellestraat, tussen de 
R8 en Sint-Katharine. Het perceel is omgeven door verschillende woonverkavelingen. 
Momenteel is het perceel bebouwd met een hoeve.

 

Ligging volgens plannen van aanleg:

Koninklijk besluit van 4 november 1977 houdende vaststelling van het Gewestplan Kortrijk, 
goedgekeurd op 4 november 1977.

In deze gebieden gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het KB van 28.12.1972 
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 
gewestplannen. 

Zonering(en): agrarische gebieden 

Art. 11.4.1 - Agrarische gebieden.

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens 
bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf 
noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor 
zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-
agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische 
bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht 
worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een 
woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De 
afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande 
bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 35 bis van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw en 
bosgebieden. 

Verenigbaarheid met de regelgeving:

De verkaveling is in overeenstemming en verenigbaar met de zoneringen en bepalingen van 
de plannen van aanleg.

Openbaar onderzoek:

De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit 
betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning 
en verkavelingsaanvragen. 

Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 05.11.2014 tot 04.12.2014. Er werd 1 
bezwaarschrift ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in het kader van de verkavelingsaanvraag 
het bezwaarschrift behandeld. Het CBS heeft het bezwaarschrift ontvankelijk, doch 
ongegrond verklaard.

Adviezen
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Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 18.11.2014 en referentie 2014-
1366 is gunstig. Dit advies wordt gevolgd. 

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 13.11.2014 en referentie 
2014-0238 is gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd. 
Argumentatie
TOETSING AAN DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING:

De verkavelingsaanvraag voorziet 10 loten voor halfopen en 1 lot voor alleenstaande 
bebouwing. 

Volgens de ontworpen voorschriften zijn beperkte nevenfuncties (vrije beroepen, diensten en 
kantoren) toegelaten, met een maximum van 30% van de vloeroppervlakte. 

De inplanting van de woningen is voorzien op minimum 5m achter de rooilijn te gebeuren, 
met uitzondering van de garage. Deze dient zich op minimum 6m achter de rooilijn te 
bevinden. 

Binnen de aanvraag wordt de rooilijn verplaatst tot ±1,70m van de bestaande goot, 
waardoor de straatbreedte plaatselijk aangepast (licht verbreed) wordt. Een strook van +-
1,7m op +-13,2m wordt overgedragen naar het openbaar domein. Hierdoor wordt een berm 
mogelijk gemaakt zoals bij de aansluitende verkaveling.

Per woongelegenheid is minimum 1 garage of openluchtstelplaats verplicht. Deze ingrepen 
en voorwaarden zorgen ervoor dat de parkeerdruk op eigen terrein kan worden opgevangen 
zonder het openbaar domein te belasten. 

De loten beschikken over een voldoende ruime tuinzone om een kwalitatieve tuin te kunnen 
aanleggen.

 

Conclusie:

Het verkavelingsproject integreert zich binnen de bestaande bebouwing en de voorziene 
functies sluiten aan bij de aanwezige functies die de omgeving typeren. De voorziene 
bouwloten maken het realiseren van woongelegenheden die beantwoorden aan een 
hedendaagse normen van wooncomfort mogelijk. De verkaveling is aanvaardbaar en 
verenigbaar met de omgeving.

Hieraan gekoppeld moet de rooilijn goedgekeurd worden. Het is de bevoegdheid van het 
College van Burgemeester en Schepenen een beslissing te nemen over de 
verkavelingsaanvraag. Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad een beslissing 
te nemen over het rooilijnplan.
Juridische grond
Reglementaire basis voor dit dossier is terug te vinden in:
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 het decreet van 29 maart inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, met latere 
wijzigingen en aanvullingen, gecoördineerd bij decreet van 22 oktober 1996;

 het decreet van 18 mei 1999 inzake stedenbouw en de ruimtelijke ordening met 
latere wijzigingen en aanvullingen;

 de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening;

 het gemeentedecreet.

 

Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, TITEL IV. VERGUNNINGENBELEID, Hfdst. VI. 
Geldingsduur en wijzigbaarheid, Afdeling 2 Verkavelingsvergunningen, 

Art. 4.2.15.§1. Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond 
verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies 
die voor bewoning kunnen worden gebruikt. De verkoop van woningen op plan valt 
eveneens onder deze vergunningsplicht.

Een verkavelingsvergunning kan worden aangevraagd en verleend voor het verkavelen voor 
de aanleg en het bebouwen van terreinen voor een andere functie.

§ 2. Een verkavelingsvergunning omvat reglementaire voorschriften aangaande de wijze 
waarop de verkaveling ingericht wordt en de kavels bebouwd kunnen worden.

Art. 4.2.17. §1. Een verkavelingsvergunning geldt als stedenbouwkundige vergunning voor 
wat betreft alle in de verkavelingsvergunning opgenomen handelingen die de verkaveling 
bouwrijp maken, zoals in het bijzonder:

-      de aanleg van nieuwe verkeerswegen, of de tracéwijziging, verbreding of opheffing 
daarvan;

-      het wijzigen van het reliëf van de bodem;

-      het ontbossen, onverminderd artikel 4.2.19, §2, en artikel 4.3.1, §4;

-      het afbreken van constructies. 

Het eerste lid geldt voor zover de aanvraag voor de verkavelingsvergunning ook voor wat betreft de 
handelingen die het voorwerp uitmaken van de stedenbouwkundige vergunningsplicht voldoet aan de 
vereisten inzake ontvankelijkheid en volledigheid. 
De gelijkstelling met een stedenbouwkundige vergunning geldt niet voor inrichtingen die 
onderworpen zijn aan de milieuvergunningsplicht of de meldingsplicht, vermeld in het decreet van 28 
juni 1985 betreffende de milieuvergunning.
§2. Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de 
verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan neemt de gemeenteraad een 
beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een 
beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag.
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De gemeenteraad beslist uiterlijk op de tweede raadszitting waarop de zaak van de wegen 
geagendeerd is, zoniet wordt de beslissing over de wegenis geacht ongunstig te zijn.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:
35 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A. 
Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, 
K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. 
Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Depuydt, P. 
Soens, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete
2 nee stemmen: C. Matthieu, M. Vandemaele 

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

 

Punt 1
Inzake het rooilijnplan

- de nieuwe rooilijn van de Mellestraat, zoals voorgesteld op het rooilijnplan, opgemaakt door 
landmeter-expert Luc Dekien, te aanvaarden;

- De verkavelaar de verplichting op te leggen: 

Voor het starten der werken een overeenkomst te sluiten met de Stad Kortrijk tot regeling 
van onder andere volgende lasten en plichten:

de kosteloze afstand van de gronden die bestemd zijn om ingelijfd te worden bij het 
openbaar domein;

De uitvoering en betaling van alle opgelegde infrastructuur, zoals wegenis- 
en rioleringswerken, elektriciteit, aardgas, waterleiding, openbare verlichting, T.V.- en F.M.-
distributie, vast basisnet voor telecommunicatie;

Het stellen van een passende financiële waarborg tot zekerheid van de uitvoering/betaling 
van de opgelegde infrastructuur.

De vergunninghouder heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd 
door de distributienetbeheerder Gaselwest, strikt na te leven, met die bedenking dat het 
gemeenteraadsbesluit van 8 juli 2005, punt 1.5, hierbij als richtingaangevend aangezien 
moet worden voor wat betreft de toepassing op de reglementen. Kopie van de reglementen, 
voor zover ze toepasselijk zijn op de thans afgeleverde vergunning, en kopie van het 
gemeenteraadsbesluit, worden samen met huidige vergunning afgeleverd. Bovendien is de 
tekst van de reglementen op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij Gaselwest (gratis nummer 
078 35 35 35 en raadpleegbaar op de website via http://www.gaselwest.be)

http://www.gaselwest.be/
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Bijlagen
 20150223_liggingsplan.pdf
 20150223_rooilijnplan.pdf

Planning en Openbaar Domein

6 - 2015_GR_00037 - LAR-zuid - Aanpassen tracés buurt- en voetwegen in functie van de realisatie van de transportzone ‘LAR-zuid’ - Principiële goedkeuring

6 2015_GR_00037 LAR-zuid - Aanpassen tracés buurt- en 
voetwegen in functie van de realisatie van 
de transportzone ‘LAR-zuid’ - Principiële 
goedkeuring
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, 
raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Om de geplande transportzone ‘LAR-zuid’ optimaal te kunnen ontwikkelen, is het nodig dat de tracés 
van de buurt- en voetwegen in het projectgebied worden aangepast. De ontwikkelaar van dit 
geplande regionale bedrijventerrein – Global Development Solutions bvba – heeft een voorstel 
uitgewerkt voor de aanpassing en verbetering van het tragewegennetwerk. De gemeenteraad is 
bevoegd om over dit voorstel te beraadslagen, om de aanpassingen van de tracés voorlopig vast te 
stellen en om voorlopig in te stemmen met de voorgestelde gedeeltelijke afschaffing.
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Argumentatie
Inhoudelijke beoordeling van de voorgestelde tracéwijzigingen

Het tragewegennetwerk vormt een belangrijke sterkte van de open ruimte tussen Aalbeke, Lauwe, 
Moeskroen, Rekkem en de bestaande transportzone ‘LAR’. Het is daarom cruciaal dat die kwaliteit bij 
de geplande realisatie van de transportzone ‘LAR-zuid’ bewaard blijft in functie van onder meer het 
recreatief gebruik door onder meer mountainbikers, fietsers en wandelaars. Een aanpassing van de 
tracés is nodig om het terrein optimaal te kunnen ontwikkelen. De aanpassingen aan het netwerk 
zorgen voor een goede bereikbaarheid van de volledige transportzone voor voetgangers en 
werknemers die met de fiets naar het werk komen en garanderen een goede verbinding met de 
ruimere omgeving.

Verschillende buurt- en voetwegen in en rond het projectgebied zijn doorheen de tijd gedeeltelijk of 
geheel ontoegankelijk of onzichtbaar geworden. Die tracés zijn echter wel opgenomen in de ‘atlas 
der buurtwegen’ en genieten dus een bijzondere juridische bescherming. De voorgestelde 
tracéwijzigingen herstellen het netwerk dat deels verdwenen is. Het tragewegennetwerk wordt na de 
tracéwijzigingen opnieuw sluitend gemaakt; geen enkele verbinding wordt gesupprimeerd. 

Het spreekt voor zich dat de voorgestelde aanpassingen op het grondgebied van de stad Kortrijk 
afgestemd zijn op die op het grondgebied van de stad Menen. De aanpassingen houden rekening 
met de grensoverschrijdende verbindingen en met de aansluitingen op het bestaande 
wegennetwerk.

Aanpassingen van het tragewegennetwerk

De drie belangrijkste onderdelen van de tracéwijzigingen  op het grondgebied van de stad Kortrijk 
zijn:

1. Het gedeeltelijk afschaffen van ‘chemin no. 3’.

Deze buurtweg ligt aan de westzijde van de spoorlijn Kortrijk-Lille, vanaf de spoorwegonderdoorgang 
via de hoeve tot aan de verbindingen met ‘sentier no. 52’ en ‘sentier no. 62’. Vanaf deze 
verbindingen loopt dit deel van de buurtweg verder noordwaarts langs de grens met Rekkem tot aan 
de grens met Lauwe.

Op het terrein is er nog slechts een beperkt gedeelte van deze buurtweg zichtbaar en toegankelijk. 
De gronden zijn in de praktijk grotendeels wederrechtelijk ingenomen voor landbouwactiviteiten van 
aanpalende eigenaars en gebruikers. De spoorwegonderdoorgang blijft in het voorstel bewaard 
waardoor het mogelijk blijft om op deze plek een toegang te voorzien voor werknemers die te voet 
of met de fiets het geplande distributiecentrum van de Groep Van Marcke willen bereiken.

2. Het wijzigen van de tracés van ‘sentier no. 52’ en ‘sentier no. 62’ binnen het projectgebied.

Het bestaande tracé van ‘sentier no. 52’ ligt in het zuiden van het projectgebied en verbindt ‘chemin 
no. 3’ met de Brumierstraat verder ten zuiden van het projectgebied. Hetzelfde geldt voor de ‘sentier 
no. 62’ die langs de grens met Rekkem een verbinding met de Brumierstraat maakt.

Beide voetwegen zijn wederrechtelijk in de feiten afgeschaft en op het terrein grotendeels 
onzichtbaar en ontoegankelijk. Ze worden binnen het projectgebied via ‘chemin no. 3’ met elkaar 
verbonden. Deze verbinding binnen het projectgebied wordt verlegd langs de zuidelijke grens van 
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het gebied. Binnen de contouren van het projectgebied wordt voorgesteld om de resterende stukken 
af te schaffen aangezien de aansluiting op de af te schaffen ‘chemin no. 3’ niet langer zinvol is.

Het gewijzigde tracé van ‘sentier no. 52’, langs de zuidgrens van het projectgebied, komt in het 
verlengde te liggen van het nieuwe tracé van ‘sentier no. 29’ op grondgebied van de stad Menen. 
Deze voetweg zal een volwaardige nieuwe trage weg vormen binnen het projectgebied en op de 
grens met de open ruimte. Op het grondgebied van de stad Kortrijk is dit tracé eerder recreatief dan 
functioneel van belang. Het gewijzigde tracé zal aansluiten op ‘sentier no. 52’ en ‘sentier no. 62’ 
buiten het projectgebied. Het deel van ‘sentier no. 62’ binnen het projectgebied wordt opgeheven.

3. Het opnieuw openstellen van de tracés van ‘sentier no. 52’ en ‘sentier no. 62’ buiten het 
projectgebied. 

De voetwegen ‘sentier no. 52’ en ‘sentier no. 62’ zijn op het terrein niet toegankelijk of zichtbaar en 
wederrechtelijk afgesloten. Deze voetwegen worden vanaf de Brumierstraat tot en met de 
aansluiting op het projectgebied opnieuw opengesteld zodat het tragewegennetwerk wordt hersteld. 
Deze delen van de voetwegen zijn hier uitsluitend van recreatief belang. 

Ruimere omgeving en toegang tot de geplande transportzone

De verbinding van de Brumierstraat met de Triloystraat blijft gegarandeerd via de nieuw aan te 
leggen verbinding langs de zuidgrens van het projectgebied.

De trage wegen in de zuidrand van het projectgebied en verder zuidelijk buiten het projectgebied 
sluiten aan op de Triloystraat. De belangrijkste toegangswegen voor werknemers die te voet of met 
de fiets het terrein willen bereiken, liggen aan de Triloystraat en in het verlengde van de Meersweg. 
Deze toegangswegen voor voetgangers en fietsers – i.c. werknemers – komen bovenop de voorziene 
aansluiting ter hoogte van de spoorwegonderdoorgang die vooral in functie zal staan van het 
geplande distributiecentrum van de Groep Van Marcke.

Financiële aspecten en grondoverdrachten

De gedeeltelijke afschaffing van het tracé van ‘chemin no. 3’ gaat gepaard met een grondoverdracht 
van de stad naar de ontwikkelaar van de geplande transportzone. Hierover moet nog een 
overeenkomst worden gesloten. In diezelfde overeenkomst worden ook de modaliteiten bepaald 
met betrekking tot de inrichting en het beheer van de nieuwe tracés en eventuele overdrachten die 
gepaard gaan met de nieuwe verbindingen. 

De gedeeltelijke opheffing van de erfdienstbaarheden van de delen van ‘sentier no. 52’ en ‘sentier 
no. 62’ wordt verrekend met de overdracht van de gronden voor de nieuwe verbinding tussen beide 
voetwegen. Het is mogelijk dat ook hier nog een overeenkomst over wordt gesloten tussen de 
betrokken partijen. 

Procedurele aspecten

De gemeenteraad beraadslaagt over het voorstel en beslist om het ontwerp van gemeentelijk 
rooilijnplan voorlopig vast te stellen en om ‘chemin no. 3’ gedeeltelijk af te schaffen. Daarna wordt 
een openbaar onderzoek georganiseerd, waarna de gemeenteraad een definitieve beslissing neemt. 
Vervolgens komt het aan de deputatie toe om te beslissen over de goedkeuring hiervan. 
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Op het grondgebied van de stad Menen wordt dezelfde procedure gevolgd. Er is vooraf afstemming 
geweest met de stad Menen over zowel de inhoud van het plan als over de timing van de procedure. 
Hierdoor wordt het mogelijk om bijvoorbeeld het openbaar onderzoek in de beide steden gelijktijdig 
te laten verlopen om op die manier correct te kunnen reageren op inspraakreacties. Deze manier van 
werken laat bovendien toe dat de deputatie een geïntegreerde afweging kan maken van de 
voorgestelde aanpassingen op  het grondgebied van de twee steden.

Het openbaar onderzoek duurt 30 dagen en wordt volgens de indicatieve timing momenteel voorzien 
in maart-april. In juni zou het ontwerp een tweede keer aan de gemeenteraad worden voorgelegd in 
functie van een beslissing door de deputatie in augustus-september van dit jaar. 

Alle overeenkomsten met betrekking tot de inrichting, het beheer en de grondoverdrachten worden 
voorgelegd aan de gemeenteraad voorafgaand aan de definitieve beslissing over de voorgestelde 
tracéwijzigingen.

Juridische grond
 De wet op de buurtwegen (10 april 1841, meermaals gewijzigd).

 Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk' zoals 
definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 20 januari 2006.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De gemeenteraad is bevoegd voor beslissingen over de buurtwegen op basis van art. 27 van de wet 
op de buurtwegen (10 april 1841, meermaals gewijzigd).

Financiële informatie
Financiële informatie
Niet van toepassing voor de aanpassing van de tracés op zich. De aanpassing van de tracés kan 
gepaard gaan met overdrachten van publiek naar privaat domein en vice versa. Deze overdrachten 
zijn het voorwerp van een nog op te maken overeenkomst die in een volgende fase aan de 
gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Advies
Yves Vanneste
Gunstig advies

O.K.,dit alles houdt volledig rekening met mijn insteek.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:
35 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A. 
Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, 
K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. 
Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Depuydt, P. 
Soens, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete 
2 nee stemmen: C. Matthieu, M. Vandemaele 
De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.
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Punt 1
Het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan voor de wijziging en verlegging van een gedeelte van 
‘sentier no. 52’ en ‘sentier no. 62’ voorlopig vast te stellen en voorlopig in te stemmen met de 
gedeeltelijke afschaffing van ‘chemin no. 3’.

Punt 2
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de organisatie van het voorgeschreven 
openbaar onderzoek.

Bijlagen
 3041_225a_Plan 1 Liggingslan.pdf
 3041_225a_Plan 2 Kadastraal overzicht.pdf
 3041_225a_Plan 3 Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen.pdf
 3041_225b_Plan 4 Detailplan wijziging buurtwegen.pdf
 3041_225c_Plan 5 Rooilijnplan nieuw trace.pdf
 3041_225d_Plan 6 Omgevingsplan ontworpen toestand.pdf
 3041_225e_Plan 7 Bestaande verkeerscirculatie.pdf
 3041_225e_Plan 8 Nieuwe verkeerscirculatie.pdf
 20150212-toelichting-buurtwegen.pdf
 Fotoreportage_LAR Zuid.pdf
 Kadastrale gegevens.pdf

Axel Weydts

Planning en Openbaar Domein

7 - 2015_GR_00041 - Straatparkeren - invoeren bewonersparkeren - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

7 2015_GR_00041 Straatparkeren - invoeren 
bewonersparkeren - Vaststellen aanvullend 
verkeersreglement
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, 
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raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Parko ontving de afgelopen maanden meerdere klachten in verband met een tekort aan 
bewonersfaciliteiten (kans op vrije parkeerplaats) voor de bewoners in zones Groeninge. Aanleiding 
hiervoor zijn enerzijds een aantal langdurige werven (St- Vincentius, …) en de recent aangelegde 
Shop&Go-zones (+-20) die een impact hebben op het bestaand parkeeraanbod. 

Op korte termijn starten daarenboven de werken t.b.v. P Houtmarkt.  

Argumentatie
De zone Groeninge is daarenboven gekenmerkt met relatief weinig straatparkeerplaatsen per 
straatlengte.  Naast de geplande buurtparking P Houtmarkt zijn er geen specifieke buurtparkings. 

Om bewonersfaciliteiten meer kans te bieden, wordt voorgesteld voorbehouden bewonersplaatsen 
te signaleren in straatdelen met een louter lokale (woon)functie:

 bewonersplaatsen bewonersvergunningen

Vaartstraat (tss 
Gentsestraat en 
Groeningelaan)

4 14

Vestingsstraat 4 7

Groeningelaan (tss 
Vaartstraat en beeld)

11 75

 In volgende zones zal bewonersparkeren worden ingevoerd:

1. In de Vaartstraat (tussen de Gentsestraat en de Groeningelaan) : 4 ppln. ter hoogte van de 
huisnummers 8, 12, 14 en 16;

2. In de Vestingstraat : 4 ppln. ter hoogte van de huisnummers 4, 6/8, 8/10, en 12;
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3. In de Groeningelaan (tussen de Vaartstraat en het standbeeld): 11 ppln. ter hoogte van de 
huisnummers 9, 11, 13, 19 en 21.

 

Juridische grond
Dit voorstel kadert in het parkeerbeleid om her en der in specifieke zones buurtfaciliteiten 
(buurtparkings/voorbehouden plaatsen) uit te vaardigen.  Aanleiding hiervoor is het uitvaardigen van 
flankerende maatregelen naar aanleiding van de geplande bouwwerken voor buurtparking P 
Houtmarkt.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het aanvullend verkeersreglement voor het invoeren van bewonersparkeren in de Vaartstraat, 
Vestingstraat en de Groeningelaan goed te keuren.

Bijlagen
 Aanvullend parkeerreglement voor het invoeren van bewonersparkeren.pdf
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Raadscommissie 3

Koen Byttebier

Projecten

8 - 2015_GR_00040 - 2014/779 - Diverse stadsgebouwen: aankoop, levering en plaatsing van gordijnen en zonnewering - Goedkeuren verrekening

8 2015_GR_00040 2014/779 - Diverse stadsgebouwen: 
aankoop, levering en plaatsing van 
gordijnen en zonnewering - Goedkeuren 
verrekening
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, 
raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 27 oktober 2014 goedkeuring 
aan de gunning van de opdracht “Diverse stadsgebouwen: aankoop, levering en plaatsing van 
gordijnen en zonwering” aan Renatex nv, KBO nr. BE 0406 190 072, Jan Palfijnstraat 20 te 8500 
Kortrijk tegen het nagerekende en verbeterde inschrijvingsbedrag van 17.620,07 euro (exclusief btw) 
of 21.320,28 euro (inclusief 21% btw).

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
2014/779.
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Tijdens de uitvoering van de opdracht bleek dat het noodzakelijk was om wijzigingen aan te brengen 
en enkele dringende vragen voor gordijnen of zonnewering extra op te nemen in het dossier.

 

Argumentatie
Na de lancering van het dossier 'aankoop, levering en plaatsing van gordijnen en zonnewering' in 
diverse stadsgebouwen blijken volgende extra vragen dringend ingevuld te worden:
- 2 rolgordijnen voor het stadhuis daar waar de buitenzonnewering niet meer hersteld kan worden;

- 1 afscheidingsgordijn voor de centrale bibliotheek rondom het podium/kinderhoek;

- Daarnaast blijkt wat gevraagd werd in een melding voor school/buurthuis Kooigem niet meer te 
kloppen met de realiteit. De melding dateert van 04/09/2013. Hierin werd de kapotte verduistering 
van de zaal aangehaald en de vraag om de 5 gordijnen kant Molentjesstraat te vervangen. Op 
vandaag blijken er ook nog 3 extra godijnen nodig te zijn aan zijde speelplaats. Ook blijkt het huidige 
systeem van verduisteringsgordijn niet voldoende stevig voor de grootte van de gordijnen en dient er 
te worden gezocht naar een ander soort gordijnen.

Een nieuwe prijsvraag zou in deze niet zinvol zijn gelet op de gekende prijzen en prestaties van de 
firma die het contract kreeg toegewezen. De nodige budgetten zijn voorzien via de 
onderhoudsportefeuille van de directie bedrijfsvoering. 

De kostprijs van de verrekening bedraagt 9.881,97€ incl. 21% btw. Dit is 46,35% hoger dan het 
gunningsbedrag.

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, § 1, 
1° a (limiet van 85.000,00 euro excl. btw niet overschreden) en artikel 26, §1, 3°, c.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 37.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële informatie
Visum verleend

Motivering
Visum 2015.30

Budgetsleutel: 2015/GBB-CBS/0119-01/2400000/IE-12 - uitgave: 9.881,97 EUR - beschikbaar via IKA: 
9.882,00 EUR
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De IKA is correct opgenomen in het besluit.

Financiële informatie
budgetsleutel IE-12 / GBB-CBS / 0119-01 / 2400000 - uitgave: 9.881,97euro
IKA van IE-12 / GBB-CBS / 0119-01 / 2210100

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waarvan de uitslag luidt als volgt:
36 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, E. Brugman, A. 
Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C. Waelkens, A. Vandersteene, 
K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. 
Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, C. Depuydt, P. 
Soens, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, M. Vandemaele, I. 
Verschaete 
1 nee stem: M. Seynaeve
De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Verrekening 1 van de opdracht “Diverse stadsgebouwen: aankoop, levering en plaatsing van 
gordijnen en zonwering” voor het totaal bedrag in meer van 8.166,92euro (exclusief btw) of 
9.881,97euro (inclusief 21% btw) goed te keuren.

Punt 2
Een IKA goed te keuren van budgetsleutel IE-12 / GBB-CBS / 0119-01 / 2210100 naar IE-12 / GBB-CBS 
/ 0119-01 / 2400000 voor een bedrag van 9.881,97euro.

An Vandersteene

Sport

9 - 2015_GR_00033 - Imagoversterkende sportevents - Herwerkt subsidiereglement - Goedkeuren

9 2015_GR_00033 Imagoversterkende sportevents - Herwerkt 
subsidiereglement - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
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Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, 
raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Uitgangspunt subsidiëring imagoversterkende sportevents in functie van plan Nieuw Kortrijk: "Een 
stad met veel goesting en ambiance'.
De stad erkent in de sport een ambassadeursfunctie en instrument van city marketing en geeft 
aandacht aan de sportorganisaties die op Kortrijks grondgebied sportevenementen organiseren.
De organisatie van een imagoversterkend sportevent heeft een financiële, promotionele en logistieke 
impact.
De stad wil via een gerichte subsidiëring dergelijke evenementen ondersteunen.

In 2005 werd een reglement opgesteld waarbij een 6-tal criteria (o.a. in functie van 
organisatieniveau, sporttechnisch niveau, omvang,...) opgenomen werden. 
Dit reglement werd in 2012 herwerkt wegens een herstructurering van het budget en te weining 
objectief controleerbare criteria. Voor evenementen categorie buitengewoon werd een nominatief 
bedrag toegekend, voor de evenementen categorie 1 werd een bedrag toegekend op basis van een 
reglement.
In december 2014 werden enkele reglementen voor Sport herwerkt en werd de lay-out voor alle 
reglementen aangepast en opgenomen in één document - het reglement voor imagoversterkende 
sportevents werd niet herwerkt maar de lay-out werd aangepast.
Op vandaag stelt de commissie die de imagoversterkende evenementen beoordeelt vast dat er 
enerzijds een grote verscheidenheid is qua budget, opkomst deelnemers/toeschouwers voor de 
evenementen onderling van categorie 1 waardoor het opsplitsen in een extra categorie aangeraden 
is, anderzijds het subsidiebedrag dat toegekend wordt op basis van het reglement voor evenementen 
categorie 1 niet altijd in verhouding is met de gemaakte kosten gelinkt aan het evenement en niet in 
verhouding is met het totale budget IVSE.

Argumentatie
De commissie IVSE die de dossiers beoordeelt, vergaderde op maandag 19 januari 2015 en stelde 
vast dat:

- enerzijds er een grote verscheidenheid is qua budget, opkomst deelnemers/toeschouwers voor de 
evenementen onderling van categorie 1 waardoor het opsplitsen in een extra categorie aangeraden 
is.

- anderzijds het subsidiebedrag dat toegekend wordt op basis van het reglement voor evenementen 
categorie 1 niet altijd in verhouding is met de gemaakte kosten gelinkt aan het evenement en niet in 
verhouding is met het totale budget IVSE.
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De commissie stelt in die zin voor om het reglement te herwerken en een categorie buitengewoon, 
een categorie 1 en een extra catgeorie 2 te voorzien. Voor alle evenementen binnen eenzelfde 
categorie wordt eenzelfde subsidiebedrag voorgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het reglement, opgenomen in bijlage, goed te keuren.

Bijlagen
 Subsidie voor de organisatie van een.docx



29/57 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



30/57 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



31/57 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



32/57 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

10 - 2015_GR_00042 - Alcatraz - Toestemming tot uitvoeren van nivelleringswerken op gronden naast SC Lange Munte - Goedkeuren

10 2015_GR_00042 Alcatraz - Toestemming tot uitvoeren van 
nivelleringswerken op gronden naast SC 
Lange Munte - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw 
Catherine Waelkens, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Lieven Lybeer, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, 
raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Sinds 2013 vindt in Kortrijk het metalfestival “Alcatraz” plaats. De edities 2013 en 2014 gingen 
telkens door op het voormalig voetbalterrein en de accommodaties van VIVES. In het najaar 2014 
werd het voetbalterrein echter omgevormd tot een nieuwe parking, die om praktische zaken niet 
meer toelaat dat het festival hier plaatsvindt.

Argumentatie
Als alternatieve locatie werd gedacht aan de sportterreinen van SC Lange Munte. De periode waarin 
het festival plaatsvindt (begin augustus, net voor de start van het nieuwe sportseizoen) laat echter 
niet toe dat de voetbalterreinen gebruikt worden. De kans op schade is immers reëel bij slecht weer 
en de herstellingswerken op de velden zouden dan als gevolg hebben dat de terreinen tot half 
oktober niet meer kunnen gebruikt worden.

Als alternatief worden de percelen die grenzen aan het sportcentrum naar voor geschoven. Het gaat 

om de percelen Kortrijk 4de afdeling  sectie C nummers 601A en 602A. Deze percelen zijn sinds 2010 
eigendom van de Stad Kortrijk. Tot voor kort werden deze percelen als landbouwgrond gebruikt door 
een boer, de heer Vercruysse. Op 16 oktober 2014 vertrok vanuit de stad een brief naar de heer 
Vercruysse om de opzeg van dit gebruik te regelen. Hierin werd gesteld dat de gronden dienden 
vrijgemaakt te worden voor de aanleg van een omnisportveld. De heer Vercruysse heeft intussen de 
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gronden vrijgemaakt. De opzeg gebeurde conform de akte houdende pachtbeëindiging onder 
opschortende voorwaarde dd. 10.05.2010.

Onderhandelingen met de VZW Alcatraz leidden tot volgende overeenkomst: in ruil voor het gratis 
gebruik in de komende 5 jaar van de accommodaties van de Lange Munte en de grond van de 
hierboven beschreven percelen is de VZW bereid om de aanleg van deze gronden te financieren. 
Concreet gaat het om volgende werken:

 Afgraven van de toplaag

 Egaliseren van de ondergrond

 Terug opvoeren van de toplaag

 Egaliseren van het perceel

 Inzaaien van de percelen met gras

 Aanleggen van een tijdelijke verharding (breedte 8 tot 10 meter, lengte 150 meter) van de 
kant van de Bad Godesberglaan naar het sportcentrum toe.

De sportdienst adviseert positief om volgende redenen:

 De gronden werden eerder aangekocht als uitbreidingsgebied van het sportcentrum.

 Er zijn op heden geen budgetten vrijgemaakt voor de aanleg van sportterreinen de komende 
5 jaar. Wanneer deze terreinen geëgaliseerd worden en ingezaaid kunnen zij, buiten de 
periode dat het festival plaatsvindt, als omnisportterrein gebruikt worden om recreatieve 
sportevenementen op te organiseren. Jaarlijks zijn er tal van evenementen waarvoor een 
open ruimte gevraagd wordt in de zomer. Doordat de huidige sportterreinen in die periode 
ingezaaid worden zijn deze nooit beschikbaar. De nieuwe percelen scheppen zo de 
mogelijkheid om ook deze evenementen te herbergen.

De directie Communicatie en Recht stelde een gebruiksovereenkomst op om de afspraken tussen de 
Stad Kortrijk en Alcatraz VZW aangaande het aanleggen van de percelen wettelijk vast te leggen. 
Hierin wordt onder meer gesteld dat VZW Alcatraz dient te beschikken over de nodige vergunningen 
voor uitvoering van de werken, verkregen van de bevoegde instanties.

Het team BMW was betrokken bij de onderhandelingen met de VZW Alcatraz en adviseert als volgt:

 De tijdelijke verharding wordt zodanig aangelegd dat deze niet storend is in het landschap. 
De verharding wordt immers ondergronds voorzien, waarover een aardelaag wordt 
aangebracht die ingezaaid wordt met gras.

 De nodige vergunningen, in het bijzonder de stedenbouwkundige vergunning voor het 
egaliseren van het terrein en het aanleggen van een verharde weg, dienen definitief 
verkregen te zijn (dit is na het verstrijken van de beroepstermijn of in laatste administratieve 
aanleg).

 Het gebruik als omnisportveld is niet stedenbouwkundig vergunbaar zonder 
bestemmingswijziging van de site (opmaak van een RUP). Een occasioneel recreatief 
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medegebruik van het terrein, beperkt tot maximaal 90 dagen per jaar, is niet 
vergunningsplichtig en kan dus wel.

De stedenbouwkundige vergunning betreft dus enkel de werken op het terrein, meer bepaald de 
terreinnivellering en de verharding, de werken worden vergund in functie van het recreatief 
medegebruik van de site. Het gebruik in functie van recreatie wordt niet vergund.

De raad hoort het amendement, neergelegd door de drie meerderheidspartijen, waarvan de tekst 
luidt als volgt:
" Daar de overeenkomst, af te sluiten met de VZW ALCATRAZ, enkel dient te handelen over de 
modaliteiten inzake het gebruik van de percelen grond en de uitvoering van de werken tot aanleg 
van het omnisportveld wordt voorgesteld om de tekst van artikel 4 aan te passen.

Oospronkelijke tekst artikel 4:
“De kosten voor de aanleg van het omnisportveld, op de percelen van partij enerzijds, vallen volledig 
ten laste van partij anderzijds, partij enerzijds zal hier geenszins in participeren.”

 

Voorstel nieuwe tekst artikel 4:
“Partij anderzijds zal instaan voor de uitvoering van de werken in het kader van de aanleg van het 
omnisportveld.”"

De raad gaat over tot de stemming over dit amendement, waarvan de uitslag luidt als volgt: eenparig 
goedgekeurd.
Het amendement is bijgevolg aangenomen.

Juridische grond
Zie de gebruiksovereenkomst in bijlage, opgesteld door de directie Communicatie en Recht.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Toestemming te geven aan de Alcatraz Concerts VZW, Westkapellestraat 14, 8301 Knokke-Heist, om 
de percelen Kortrijk 4de afdeling  sectie C nummers 601A en 602A te egaliseren en in te zaaien met 
gras op voorwaarde dat zij hiertoe de nodige vergunningen krijgen van de bevoegde instanties.

Punt 2
Toestemming te geven om een tijdelijke verharding aan te leggen op deze percelen van 10 meter 
breed en 150 meter lang op voorwaarde dat deze het open groene karakter van het perceel niet 
schaadt en de nodige vergunningen verkregen worden van de bevoegde instanties.

Punt 3
De gebruiksovereenkomst in bijlage, opgesteld door de directie Communicatie en Recht, goed te 
keuren.

Bijlagen
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 Advies vanuit team BMW.msg
 Gebruiksovereenkomst aanleggen terreinen.doc
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Aanvullende punten

IR 1 Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: vraag rond 
rechtszaak Blauwe Hoeve 

IR 1 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: vraag rond rechtszaak Blauwe Hoeve 

Behandeld
Indiener(s):
Christine Depuydt

Toelichting:
 Vraag rond de rechtszaak met de  Blauwe hoeve

In de pers vernamen we onlangs dat de stad geen beroep aantekent in het geding tegen de bvba 
Fermas. De stad beschikt over een eenzijdige aankoopbelofte van 850 000€ voor de Blauwe Hoeve en 
die belofte is niet beperkt in de tijd. De stad verliest het geding in eerste aanleg.

1. Waarom legt de stad zich bij het vonnis neer en gaat zij niet in beroep ondanks het feit dat 
de stad een sterk dossier heeft? 

2. Indien er niet in beroep wordt gegaan, waarom gaat de stad niet over tot het eisen van een 
schadevergoeding van de bvba Fermas? Zij hebben tenslotte eerst heel wat 
bouwovertredingen begaan, hebben de stad aan het lijntje gehouden met een lange 
procedure tot regularisatie waarvan nu duidelijk is dat zeker niet alle overtredingen 
geregulariseerd zullen kunnen worden. In 2013 beslisten zij doodleuk hun eenzijdige 
aankoopbelofte te verbreken en zij beslisten het Wit Kasteel te kopen. Zij dwongen de stad 
tot een rechtszaak tegen hen en na eerste aanleg, waarin de stad veroordeeld werd tot het 
betalen van 1320€ gerechtskosten, zouden zij nu helemaal vrijuit gaan? 

3. Het gebouw zal toch verkocht worden. Wat zal de instelprijs zijn? Het zou wel heel straf zijn 
dat de grote besparingen die de stad aan iedereen oplegt hier moeten dienen om de 
mindere prijs die men hier van de verkoop krijgt te compenseren…

 

Antwoord
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid C. Depuydt, zoals opgenomen in de toelichting;
- het antwoord van schepen K. Byttebier, waarvan de tekst luidt als volgt:

Mevrouw Depuydt,
Beste collega’s,

De juridische voorgeschiedenis tussen de Stad Kortrijk en de bvba Fermas die de Blauwe Hoeve 
uitbaat als restaurant is lang, uitgebreid en technisch.
Maar ik zal het kort en bevattelijk houden.

De voorgeschiedenis gaat terug tot in de vorige bestuursperiode.
De bvba Fermas heeft in oktober 2008 laten blijken dat ze geinteresseerd was in een mogelijke 
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aankoop.
Er is toen een schattingsverslag gemaakt waarbij het goed geschat werd op 650.000 euro.
Om redenen die mij TOTAAL onduidelijk zijn, heeft het vorig bestuur -waar u als schepen in zat- het 
MINIMUM instelbedrag op minstens 850.000 euro vastgesteld.
Dit bedrag was volgens diverse bronnen ook niet objectief bepaald. Dat blijkt ook uit informele 
contacten die er later met brouwerijen zijn geweest over mogelijke interesse, ook zelfs met een 
buitenlandse investeerder.
U zal natuurlijk zeggen dat de bvba Fermas later, in 2011 een aankoopbod deed van 850.000 euro en 
hiermee instemde met de vraagprijs van de stad.
Een duidelijk antwoord van het vorig bestuur kwam er echter niet.
Ook niet toen in juni 2012 een uitspraak kwam over de bestemming van het goed n.a.v. de 
regularisatie van een aantal niet-vergunde verbouwingen.
Slotsom: het vorig bestuur is niet ingegaan op de aankoopbelofte.
Bij de aanvang van deze legislatuur deden wij dat wel.
Maar toen was het al te laat WANT de rechtbank heeft geoordeeld dat de redelijke termijn 
verstreken was.

 Het klopt dat de stad die beslissing aanvaardt omwille van 3 redenen:

 1.Waarom legt de stad zich bij het vonnis neer en gaat zij niet in beroep ondanks het feit dat de 
stad een sterk dossier heeft?
Het is onjuist om te stellen dat de stad een sterk dossier heeft.
De rechtbank van eerste aanleg is alvast een andere mening toegedaan en de raadsman van de stad 
stelt: 
”Feit is dat er een lange periode is verstreken tussen het aanbod en de beslissing tot aanvaarding”. 
Er mag ook niet vergeten worden dat de handelshuurovereenkomst met betrekking tot de Blauwe 
Hoeve definitief afloopt op 30 september 2015. 
Vermeden moet worden dat de verkoop van dit gebouw extra zou bezwaard worden door een nieuw 
op te starten rechtsprocedure.
Het is tijd om te verkopen in plaats van te blijven procederen en nog meer advocatenkosten te 
betalen.

 
2.Indien er niet in beroep wordt gegaan, waarom gaat de stad niet over tot het eisen van een 
schadevergoeding van de bvba Fermas? Zij hebben tenslotte eerst heel wat bouwovertredingen 
begaan, hebben de stad aan het lijntje gehouden met een lange procedure tot regularisatie 
waarvan nu duidelijk is dat niet alle overtredingen geregulariseerd zullen kunnen worden. In 2013 
beslisten zij doodleuk hun eenzijdige aankoopbelofte te verbreken en zij beslisten het Wit Kasteel 
te kopen. Zij dwongen de stad tot een rechtszaak tegen hen en na eerste aanleg waarin de stad 
veroordeeld werd tot het betalen van 1320 euro gerechtskosten zouden zij nu helemaal vrijuit 
gaan?

 Vooreerst is het zo dat alle stedenbouwkundige misdrijven inmiddels geregulariseerd werden met 
uitzondering van het mobiel terras. 
Omtrent het mobiel terras heeft de BVBA tegen de weigeringsbeslissing van de deputatie beroep tot 
nietigverklaring ingesteld bij de raad voor vergunningsbetwistingen. 
Er is tot op heden nog geen arrest zodat het voorbarig is om te stellen “dat het nu duidelijk is dat niet 
alle overtredingen geregulariseerd zullen kunnen worden.” 
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3.Het gebouw zal toch verkocht worden. Wat zal de instelprijs zijn? Het zou wel heel straf zijn dat 
de grote besparingen die de stad aan iedereen oplegt hier moeten dienen om de mindere prijs die 
men hier van de verkoop krijgt te compenseren.

In de nabije toekomst zal dit dossier opnieuw voorgelegd worden aan de gemeenteraad met een 
concreet voorstel vanuit het college. 
Alsdan kan hieromtrent het debat gevoerd worden.  
Het stadsbestuur kiest dus voor een procedure die vrijheid van onderhandelen en opstarten van de 
verkoopprocedure geeft.
Het is dus een appreciatie die wij gemaakt hebben.  Een afweging met gezond verstand.

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Kortrijk spreekt, 
luisteren we naar iedereen?

IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Kortrijk spreekt, luisteren we naar iedereen?

Goedgekeurd
Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Toelichting:
Onlangs nog viel onze stad in de prijzen met ‘Kortrijk spreekt’. Zowel de breedte (nl. zo veel mogelijk 
burgers) als de diversiteit aan methodieken kon de jury van de thuis in de stad-prijs (terecht) 
bekoren.

Maar we mogen natuurlijk niet op onze lauweren rusten. Er ligt nog heel wat werk op de plank om de 
inspraak te verdiepen en echt iedereen te laten participeren. Vandaar deze tussenkomst. Vanuit de 
Groen-fractie zouden we willen vragen dat de stad een extra inspanning doet om ook de personen 
met een verstandelijke beperking meer en ook zelf te laten participeren. Daaromtrent kan ik u een 
boeiend artikel in het decembernummer van het tijdschrift Lokaal aanbevelen. In dat artikel wordt 
een project uit de doeken gedaan van de vzw ‘onze nieuwe toekomst’ dat kan inspireren voor het 
Kortrijks beleid.

Ik hoop dat iedereen het met mij eens is dat ook mensen met een verstandelijke beperking 
volwaardige burgers zijn in onze stad en dat ze dus bijgevolg ook mogen mee participeren aan het 
beleid van onze stad.

Dat zal zonder twijfel niet mogelijk zijn met de klassieke manieren van werken. Het betrekken en 
echt laten meewerken aan het beleid kan enkel als er een stevige inspanning gebeurt. Een 
inspanning die, wat ons betreft, moet gebeuren door onze stad. Een eerlijke participatie vraagt 
opgeleide mensen, vraagt openheid bij politici, administratie en mede-participanten.

We geloven dat, net zoals er voor de andere burgers een veelheid aan plaatsen en methodieken 
geboden wordt, dat ook zo zou moeten zijn voor personen met een verstandelijke beperking.

Omdat we de deelname van mensen met een verstandelijke beperking aan de samenleving en onze 
stad in het bijzonder belangrijk vinden en omdat we geloven dat hun inbreng een meerwaarde kan 
zijn voor de stad en het beleid willen we dan ook een stevige inspanning vragen aan de stad:
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1. De administratie en politici moeten erkennen dat het belangrijk is dat mensen met een 
verstandelijke beperking kunnen participeren aan ‘Kortrijk spreekt’. We moeten ons samen 
engageren om deze ambitie in de praktijk om te zetten.

2. Binnen de stedelijke en OCMW-administratie moeten mensen opgeleid zijn/worden om 
inspraakprocessen op te zetten voor mensen uit deze doelgroep.

3. Bij het opzetten van 'Kortrijk spreekt'- inspraakprocessen verwachten we een speciale 
inspanning om deze doelgroep te betrekken als volwaardige actor. Gespecialiseerde 
organisaties, de Kortrijkse voorzieningen, de stedelijke adviesraad en de mensen met een 
verstandelijke beperking zelf moeten die processen mee vorm geven.

4. De stad moet zichzelf een aantal doelstellingen opleggen i.v.m. de inspraak van personen 
met een verstandelijke beperking. Een miniplan van aanpak zou best voor de zomer nog eens 
voorgesteld worden op deze raad.

Beste collega’s, wat onze fractie hier vraagt lijkt eenvoudig maar is het allerminst. We beseffen dat 
dit een moeilijke oefening is, maar voor ons moet iedereen in deze stad mee kunnen spreken. We 
erkennen (met veel plezier trouwens) dat er vanuit de voorzieningen, de adviesraad voor personen 
met een beperking, het OCMW en de stad al heel veel gebeurt. We zijn op goeie weg. Met dit 
voorstel willen we de 2 succesverhalen (de verschillende inspraakacties van 'Kortrijk spreekt' en de 
inspanningen die gebeuren voor mensen met een verstandelijke beperking) met elkaar verbinden.

Vandaar deze vragen:

1. Welke inspanningen gebeuren er vanuit de stad om mensen met een verstandelijke 
beperking te betrekken bij het beleid (rechtstreeks en via anderen)?

2. Staan er nog nieuwe inspanningen op stapel om mensen met een verstandelijke beperking 
zelf te betrekken in inspraakprocessen?

3. Heeft de stad al stappen gezet of zal ze er nog zetten om de beleidsmakers en ambtenaren 
die participatieprocessen opzetten ook te vormen om aan de slag te gaan met deze 
doelgroep?

Antwoord
"

De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid M. Vandemaele, zoals opgenomen in de toelichting;
- het antwoord van schepen P. De Coene, waarvan de tekst luidt als volgt:

Geachte collega, dank voor uw interpellatie en uw vragen. Ik verwijs naar het artikel in het 
decembernummer van LOKAAL – en u zei dus dat er in bepaalde lokale entiteiten al voorbeelden zijn 
- nu het artikel was een beetje van een andere strekking. Het is zo dat een Amerikaanse filosofe, 
mevr. Nussbaum, heeft gewezen op het belang van het betrekken van mensen met een 
verstandelijke beperking in het beleid en heeft gewezen op het feit dat, omdat het zo moeilijk is, het 
dikwijls niet wordt gedaan.
En er is een VZW, de VZW ‘Onze Nieuwe Toekomst’ ,die bepaalde instrumenten aanbiedt, bepaalde 
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methodieken aanbiedt om daar lokaal – laat ons zeggen desgevallend met succes – werk van te 
kunnen maken.

Wij hebben dat ook met veel aandacht gelezen. Nu, sowieso, moeten we twee periodes 
onderscheiden:

Als u zegt: Is in ‘Kortrijk Spreekt’ deze specifieke doelgroep aan bod gekomen?’ Dan kan ik u zeggen: 
ja, dat is gebeurd.

En daar moeten we 2 periodes onderscheiden:

De eerste periode is – laat ons zeggen – de totstandkoming van het beleid. U weet – en dat is 
trouwens de reden geweest dat we voor de eerste keer eindlaureaat waren bij de ‘Thuis in de stad’-
prijs met Kortrijk – dat we bij iedereen in ‘Kortrijk Spreekt’ een specifieke oefening hebben gedaan 
‘Iedereen Spreekt’ en we hebben ons daar echt op toegelegd zodanig dat – zoals wij het zelf 
noemden - een stem wordt gegeven aan mensen die zelden een stem krijgen. Dat zijn de door u 
geschetste doelgroep, dat zijn ook mensen in armoede, dat zijn mensen – dat kwam hier vandaag 
eerder aan bod – met een andere achtergrond, dus onze zogenaamde nieuwe Kortrijkzanen. En we 
zijn echt niet over één nacht ijs gegaan om al deze mensen aan het woord te laten.

Nu, voor wat betreft de specifieke doelgroep, mensen met een mentale beperking, hebben wij 
inderdaad ons bediend van de aanwezigheid  - de sterke aanwezigheid trouwens in deze stad – van 
de Adviesraad Personen met een handicap. Nu, hoe is dat in het begin gegaan? U weet dat wij 
vertrokken zijn met - toen wij startten met het nieuwe bestuur - de 10 engagementen, zoals wij het 
noemden. En op die 10 engagementen hebben wij een zeer uitgebreide insteek gekregen van de 
adviesraad, met inbegrip van specifieke aandachtspunten voor mensen met een mentale beperking.

En we hebben bijna volledig dat werkstuk van de Adviesraad opgenomen in het Plan Nieuw Kortrijk. 
En ge zult dat zien op 2 niveaus. Dus op het niveau van de hoofdstukken en de acties zelf: als u het 
Plan Nieuw Kortrijk erop naslaat dan zal u zien dat op het einde alle mensen, organisaties, 
belangenvertegenwoordigers, die insteken hebben gegeven, dat – laat ons zeggen – die organisaties 
worden vermeld maar ook de inhoud van hun werkstuk wordt samengevat en vermeld in de annexe 
van het Plan Nieuw Kortrijk.

Dat is voor wat het eerste betreft.

 

We zijn ook wel een stapje verder geweest. We zijn ook rechtstreeks te rade gegaan. En onder meer 
hebben we met het schepencollege in Kortrijk een aantal wat wij toch belangrijke streekholders 
vonden en vinden, bezocht. Met een delegatie van het schepencollege hebben we onder meer een 
werkbezoek gebracht aan de werking van de WAAK en de werking van de Branding. En dat had niet 
enkel te maken met de deelname van deze groep op de arbeidsmarkt in Kortrijk maar ook veel 
ruimer: participatie van mensen met een mentale beperking op het stedelijke niveau. Omdat 
natuurlijk die organisaties, die hebben veel werknemers die aan dat profiel beantwoorden, en zijn 
dus zeer goed geplaatst - omdat eigenlijk in dat bedrijf die mensen natuurlijk volop meespelen - om 
ons te leren hoe besluitvorming in een entiteit –wat ons dan betreft ‘lokale’ entiteit - hoe dat kan 
gebeuren.
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En dus bij de opstelling, de voorbereiding van Plan Nieuw Kortrijk hebben we daar dus volop 
rekening mee gehouden.

 Nu zitten we in een fase van uitvoering van beleid en ik kan u zeggen dat we dus op zeer regelmatige 
basis overleg hebben met de Adviesraad Personen met een handicap: we hebben een Jaarlijkse 
Algemene Vergadering - waar trouwens vertegenwoordigers van die doelgroep rechtstreeks deel van 
uitmaken – we hebben bijna maandelijks contact, zowel met hen rechtstreeks als met hun 
vertegenwoordigers - en ik kan u zeggen zeer goede vertegenwoordigers – over tal van problemen.

 

Dat kan bijvoorbeeld zijn, zoals in dat artikel ook was vermeld, over het probleem van mobiliteit. Er is 
daar iemand die zegt: ‘Men verkeert soms in de waan dat voor onze groep er specifieke oplossingen 
moeten komen. Dat is niet zo. Eigenlijk, algemene maatregelen zijn ook van dienst voor onze groep.” 
En de respondent geeft het voorbeeld van mobiliteit, dus kunnen deelnemen aan openbaar vervoer 
en kunnen opstappen en afstappen wanneer dat het moet; en ge kunt dat niet altijd duidelijk maken. 
Dus de vraag is: kunnen we daarin geholpen worden?

Ook daarvoor hebben we specifiek aandacht gehad; dus de mobiliteit van deze mensen: openbaar 
vervoer. En om dit te bewerkstelligen hebben we zeer vroeg ingeschreven met Kortrijk op het nieuwe 
project van Blue Assist. Op de trefdag van de VVSG is Kortrijk trouwens ook genoemd – ik heb daar 
zelf een korte presentatie toen moeten doen – als één van de steden die zéér voluntaristisch 
meewerkt aan Blue Assist. Dat is toch een belangrijk punt.

Maar we doen het ook in andere beleidsdomeinen.

Ik ga een ander voorbeeld geven. U kent ongetwijfeld het project ‘Allemaal digitaal’. En ‘Allemaal 
digitaal’ zou die naam niet waardig zijn indien niet iedereen, dus indien we niet allemaal digitaal 
zouden kunnen zijn. En met ‘allemaal’ bedoelen we dus ook onder meer mensen met de beperking, 
waar u aandacht voor vraagt.

We hebben dat ook gedaan. We hebben die groep specifiek bevraagd om zeker te zijn dat die 
mensen zouden kunnen deelnemen aan het project. We hebben dus een specifieke 
respondentengroep gehad, een specifieke focusgroep gehad binnen ‘Allemaal digitaal’. En 
momenteel zijn we bezig aan een opleiding ‘Allemaal digitaal’ bv. ook om gebruik te maken van onze 
stedelijke digitale dienstverlening voor deze mensen. Het is – zoals u zegt – een aparte methodiek 
omdat bv. die mensen heel actief zijn op het internet maar daar – en ik geef toe dat dat een klein 
beetje ‘vaderlijk’ overkomt – moeten we wijzen op een aantal risico’s voor de toegang tot het 
internet. Omdat de mensen vaak argeloos op het internet zijn. En dus daar hebben we een specifiek 
pakket dat we gaan ontwikkelen omdat de mensen volop willen participeren. En ze doen dat via 
zaken waar die mensen heel veel interesse voor hebben: vb. voetbal is er één van en populaire 
muziek is een ander medium dat hen zeer bekoort. En dus via die instrumenten gaan wij dat 
proberen te ondersteunen. Maar bovendien gaan we ook proberen die mensen te beveiligen op het 
internet omdat we zien dat dit nodig is om te vermijden - gezien die mensen in een zwakke positie 
zitten – dat ze misbruikt worden.

‘Kortrijk Spreekt’ is natuurlijk geen éénmalige actie. We hebben die prijs ook maar gekregen omdat 
we aantoonden dat het een permanente oefening is.
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Nu moet ik zeggen, de vraag is of wij onze ambtenaren nu zelf extra opleidingen moeten geven?

Voor ons is dat eender maar ik kan u verzekeren dat binnen onze dienst Welzijn al een aantal 
mensen actief zijn die daar met de grootste zorg tegenover staan. Mocht dat bijkomende scholing 
verwachten, dan gaan wij dat graag doen. En ik stel voor, collega, dat wij ons alleszins in verbinding 
stellen met die VZW om misschien te vragen of die mensen ons nog extra kunnen helpen om dat te 
doen.

Dus dat is een aanbod - wat u eigenlijk ook doet – waar wij graag willen op ingaan.
Maar ik zou toch durven aanbevelen om de vertegenwoordigende organisaties, het zogenaamde 
middenveld in die sector, niet over het hoofd te zien omdat dat mensen zijn in deze specifieke 
aangelegenheid met specifieke methodes. Die mensen zijn ervoor aangesteld, die 
vertegenwoordigen ook de mensen – hetzij rechtstreeks, hetzij via vertegenwoordiging. En we 
zouden die mensen dus als eerste willen kennen en erkennen in die rol die ze spelen.

Dus, wat ons betreft, het gaat zeker door het proces van toegepaste participatie. En indien het nodig 
zou blijken – en daar zou ik voorstellen dat we met de voor ons nieuwe VZW, dat we daarmee in 
contact komen –, mochten wij het advies krijgen dat een aantal van onze mensen in de administratie 
of in het beleid die daarmee bezig zijn nood aan hebben aan een bijkomende ondersteuning, 
bijkomende scholing, dan zijn wij zeker bereid daarop in te gaan.

Want U heeft gelijk, en voor ons is dat ook de zaak, nl. wij zijn allemaal mensen van Kortrijk en een 
beperking mag geen beperking zijn om deel te nemen aan het beleid; zij het waarschijnlijk met zeer 
toegepaste methodes.

Bedankt alleszins voor de aandacht die u die geeft maar ik kan u verzekeren dat we – zo goed en zo 
kwaad als het kan – dat proberen te doen.

Kan het beter? Ongetwijfeld.

En mocht u daaromtrent bijkomende suggesties voor hebben dan zijn ze zeer welkom.

"

19:51 An Vandersteene, schepen verlaat de zitting
19:55 Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
19:57 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting

IR 3 Interpellatie van raadslid Maarten Seynaeve: 
Parkeerovertredingen, vastgesteld door agenten van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Parko

IR 3 - Interpellatie van raadslid Maarten Seynaeve: Parkeerovertredingen, vastgesteld door agenten van het Autonoom Gemeentebedrijf Parko

Behandeld
Indiener(s):
Maarten Seynaeve

Toelichting:
Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 8 december jongstleden werd de bijzondere 
politieverordening  ‘betreffende de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en de 
overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende 



46/57 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

toestellen’ goedgekeurd. Dit impliceert dat sinds 1 februari niet alleen politieagenten maar ook 
ambtenaren/personeel – waaronder een groot aantal agenten van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Parko – vaststellingen kunnen doen van overtredingen aangaande het stilstaan en parkeren van 
voertuigen.

Dit besluit (en de daarmee gepaard gaande specifieke regels en procedures) moet er toe bijdragen 
dat verkeerssituaties die de veiligheid van weggebruikers (en dan zeker van de zwakke 
weggebruikers) in het gedrang brengen, beter kunnen worden aangepakt en gesanctioneerd. 
Concreet kunnen bestuurders van gevaarlijk en hinderlijk  geparkeerde voertuigen dus voortaan met 
GAS-boetes worden gestraft.

Voorafgaand aan de toepassing van dit besluit werd hierover gesensibiliseerd, o.a. via de Stadskrant 
en vooral ook via de Parko-agenten zelf: bestuurders in overtreding werden gewaarschuwd. Toch 
menen nogal wat Kortrijkzanen dat zij onvoldoende worden/werden geïnformeerd over de nieuwe 
maatregel en verhoogde pakkans.

Daarnaast leeft het gevoel bij de burgers dat nogal wat overtredingen zouden worden geverbaliseerd 
die niet als hinderlijk of gevaarlijk kunnen worden beschouwd.

Meer dan een maand na ingang van deze maatregel is het interessant een stand van zaken op te 
maken. Vandaar volgende vragen:

1. Hoeveel parkeerovertredingen werden ten gevolge van deze beslissing reeds vastgesteld 
door de agenten van Parko, sinds wanneer en hoeveel daarvan kregen daadwerkelijk gevolg? 
Welk bedrag staat daar tegenover?

2. Meent het stadsbestuur dat de inwoners voldoende werden geïnformeerd?

3. Welk beleid wordt concreet gevoerd m.b.t. foutparkeerders? Wie bepaalde dit beleid? Geldt 
een nultolerantie? Klopt het dat agenten van Parko haast alle parkeerovertredingen 
waarvoor zij bevoegd zijn, vaststellen ook al gaat het om niet-hinderlijke of niet-gevaarlijke 
situaties?

Antwoord
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid M. Seynaeve, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van burgemeester V. Van Quickenborne, waarvan de tekst luidt als volgt:

Ik zal als eerste antwoorden omdat het ook over GAS gaat. Onze stad was één van de initiatiefnemers 
hier, maar ook in Brussel, om stilstaan en parkeerovertredingen  via GAS aan te pakken. Trouwens de 
regel was vaak bij mensen: ge kunt u beter fout parkeren in Kortrijk dan juist parkeren want de kans 
op een PV bij foutparkeren ligt relatief laag.
We hebben dus met GAS-boetes die achterpoort willen sluiten.
Er is dan op initiatief van onder meer onze stad de nieuwe GAS-wet geweest, het KB waar u naar 
verwezen heeft. Voor alle duidelijkheid, het gaat over stilstaan en foutparkeren.

Er zijn twee soorten overtredingen:
- de overtredingen van ‘eerste categorie’: een boete van € 55 - wordt niet bepaald door de Stad maar 
door het KB – onder meer het foutparkeren en dergelijke meer,
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en dan
- de ‘tweede categorie’: € 110 – het bedrag dat niet bepaald wordt door de Stad maar nationaal -  en 
dat onder meer gaat over het parkeren op een plaats die voorbehouden is voor personen met een 
handicap.
Wij hebben op de gemeenteraad van december een aantal zaken goedgekeurd, met name het 
Protocolakkoord, een bijzondere aanpassing van het politiereglement en ook de aanstelling van de 
Parko-vaststellers.
De focus die we willen leggen met de Stad omdat wij - zoals u weet – met Plan Nieuw Kortrijk 
aandacht willen hebben voor de verkeersveiligheid:
Er zijn specifiek 2 situaties:
1)    Situaties waarbij een automobilist door verkeerd stil te staan of door verkeerd te parkeren 
zwakke weggebruikers effectief in gevaar brengt. (bv. het parkeren op een zebrapad);
2)    Tweede situatie: het afnemen van een plaats van mensen met een handicap.
Dat is de focus. We hebben duidelijk gezegd: geen aanpak of politiek van nultolerantie, waarbij we de 
verordeningen naar de letter zouden interpreteren want dan zou je bv. tot situaties komen waarbij 
een persoon die bv. op een halve meter geparkeerd is van een andere wagen beboet zou worden. 
Maar dan kan ik bij u vanavond waarschijnlijk vele GAS-vaststellingen uitschrijven.
Schepen Axel Weydts geeft u straks de cijfers maar die cijfers vallen heus wel mee.

We hebben inderdaad eerste een periode gehad van duidelijke informatieverstrekking. Dat heeft 
enige tijd geduurd; dus iedereen die in overtreding was, heeft een flyer onder de ruitenwisser 
gekregen, soms ook zelfs twee keer, zonder dat er een GAS-vaststelling is gebeurd.
En ook via de Stad en langs andere kanalen hebben wij informatie verstrekt. Maar tegelijkertijd moet 
ik u zeggen dat het geen nieuwe regels zijn. Want de regels over foutparkeren en stilstaan, dat heeft 
altijd al bestaan.
Dus ja, mensen hebben daar misschien al dikwijls moedwillig geparkeerd en zien nu dat daar een 
einde aan moet komen.
Iemand die bv. al de ganse tijd zijn wagen op het voetpad parkeert en zegt ‘dat is eigenlijk mijn 
plaats’ en die nu vaststelt dat dat niet meer mag… ja, daar is vroeger misschien iets te weinig tegen 
opgetreden. Maar de focus is: als je de zwakke weggebruikers  in gevaar brengt of als je plaatsen 
inneemt van mindervaliden, dan wordt er opgetreden.

Hoe zit de procedure in mekaar?
Onder meer Parko doet vaststellingen – Schepen Axel Weydts zal straks toelichten welke soort 
vaststellingen dat zijn. Als de vaststellingen zijn gebeurd, is er niet automatisch een boete.
Ik wil dat ook duidelijk maken voor de mensen hier in de zaal, de pers. Want dat wordt nogal rap 
geschreven: zoveel GAS-boetes…neen, eerst de vaststelling en pas dan kan er een boete komen.
Dus de vaststelling gebeurt met een papiertje dat onder de ruitenwisser wordt gestoken en dan komt 
het bij de GAS-ambtenaar, die onder mijn bevoegdheid valt; en komt er een opstartbrief – zoals dat 
heet – waarin de boete is vermeld. Dat wordt dan opgestuurd naar de betreffende persoon en die 
persoon kan zich verweren. 
Dat verweer kan mondeling zijn als de mogelijke boete meer dan € 55 is of het is schriftelijk als de 
mogelijke boete € 55 is.
Als dat verweer niets oplevert, t.t.z. als het niet ‘gegrond’ wordt beslist door de onafhankelijke GAS-
ambtenaar - niet door de politiek, niet door de burgemeester, niet door de schepen maar door de 
onafhankelijke GAS-ambtenaar – dan komt er een bevestigingsbrief en dan moet er betaald worden.
Is het wel gegrond dan moet er uiteraard niet betaald worden.
Dus m.a.w. we zijn nu begonnen met de eerste vaststellingen en ik kan u zeggen – en de cijfers 
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worden u straks meegedeeld – dat voor een bepaald deel van die vaststellingen de eerste brieven al 
zijn uitgestuurd. Tot nu toe is er nog geen enkele GAS-boete effectief opgelegd en betaald geweest 
door de mensen omdat de procedure van verweer nog loopt.
De mensen kunnen natuurlijk, als ze niet akkoord gaan met het standpunt van de GAS-ambtenaar – 
altijd in beroep gaan bij de Politierechtbank.

Dus ik besluit: wij voeren een politiek van verkeersveiligheid. We doen dit op basis van de regels van 
het gezond verstand. Niet om mensen te pesten, niet om nultolerantie op te leggen maar wel om 
onze zwakke weggebruikers – dat zijn de voetgangers en fietsers en schoolgaande kinderen vooral - 
te helpen en tegelijkertijd mensen met een handicap hun plaats te geven.
U kent wel die uitspraak ‘Als u mijn parkeerplaats afneemt, neem dan misschien ook mijn handicap 
af’. Wel, op dat vlak willen wij veel strenger zijn dan vroeger en daarvoor is het systeem van GAS een 
veel accurater systeem.
Wij kunnen trouwens ook zeggen tegen die fameuze tegenstanders die altijd tegen GAS zijn geweest 
: hier zullen we nu eindelijk kunnen optreden tegen dat soort dingen. Dus GAS kan wel degelijk nuttig 
zijn. De stadscoalitie heeft altijd gezegd:” wij zijn voor verstandig en nuttig GAS”

En nu geef ik het woord aan collega Axel Weydts.

- het antwoord van schepen A. Weydts, waarvan de tekst luidt als volgt:

1. Hoeveel parkeerovertredingen werden ten gevolge van deze beslissing reeds vastgesteld door 
de agenten van Parko, sinds wanneer en hoeveel daarvan kregen daadwerkelijk gevolg? Welk 
bedrag staat daar tegenover?

Sinds 1 februari 2015 zijn er 126 vaststellingen van overtredingen op de Bijzondere 
politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen 
betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 
en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

In 49 van deze dossiers werd de boete reeds verstuurd.

Hierbij een overzicht van het aantal vaststellingen per type overtreding en de boete die er tegenover 
staat. Het bedrag van de GAS-boete is wettelijk bepaald en is gelijk aan de bedragen die voordien 
strafrechtelijk bepaald waren.

Aantal vaststellingen                    Type overtreding                                          Rechtsgrond                     
Boete

29 vaststellingen                             Trottoirs en verhoogde bermen                 Art. 26,1°                           
110

26 vaststellingen                             Parkeervakken                                               Art. 21                                  
55

22 vaststellingen                             Mindervalidenplaats                                     Art. 28                                
110

16 vaststellingen                             Woonerven                                                    Art. 5                                    
55
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11 vaststellingen                             Witte arceringen                                           Art. 20                                  
55

6 vaststellingen                               Verkeersborden E type E1/E9                     Art. 18                                  
55

4 vaststellingen                               Oversteekplaatsen                                        Art. 26,3°                           
110

3 vaststellingen                               Mindervalidenkaart                                      Art. 17                                  
55

3 vaststellingen                               Gele onderbroken streep                             Art. 14,7°                             
55

2 vaststellingen                               Rijbaan in rijstroken                                      Art. 14,6°                             
55

2 vaststellingen                               Hindernis voetganger/(brom)fietser          Art. 27,1°                           
110

1 vaststelling                                    Blauwe schijf                                                  Art. 15                                  
55

1 vaststelling                                     15 m autobus/tramhalte                            Art. 14,2°                             
55

2. Meent het stadsbestuur dat de inwoners voldoende werden geïnformeerd?

1.  Alle bovenstaande overtredingen stilstaan en parkeren die nu via GAS beboet worden, waren 
voordien al strafbaar (vaststelling door politie en strafboete) en het bedrag van de boete was ook 
gelijk à dus in die zin geen nieuwigheid.

2. Toch is er gedurende 2 maanden een sensibiliseringscampagne gevoerd middels flyers met 
melding dat de overtreding vanaf 1/2/15 met GAS beboet zou worden.

3. Persbericht.
Er is een persbericht verstuurd vanuit het kabinet burgemeester o.b.v. tekst gasteam/communicatie, 
n.a.v. goedkeuring protocol door CBS op 17/11/2014.

4. Artikel in de stadskrant van januari om alle inwoners te informeren.

3. Welk beleid wordt concreet gevoerd m.b.t. foutparkeerders? Wie bepaalde dit beleid? Geldt een 
nultolerantie? Klopt het dat agenten van Parko haast alle verkeersovertredingen waarvoor zij 
bevoegd zijn vaststellen, ook al gaat het om niet-hinderlijke of niet-gevaarlijke situaties?

Hierbij brengen we de motivering om deze overtredingen via administratieve geldboetes te 
sanctioneren in herinnering (cfr. GR-beslissing dd. 2 december 2014):
 “Het parkeerbeleid is immers een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk en stedelijk 
mobiliteitsbeleid. De fout geparkeerde voertuigen zijn niet alleen een belemmering voor de mobiliteit, 
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maar ook een bedreiging voor de veiligheid en de levenskwaliteit in de stadscentra en gemeenten. 
Dankzij de instelling van de gemeentelijke administratieve sancties in verband met stilstaan en 
parkeren zullen de steden en gemeenten een doeltreffend en doelmatig parkeerbeleid kunnen 
uitbouwen dat de verkeersdoorstroming alsook ieders veiligheid en levenskwaliteit ten goede moet 
komen.” 
“De gemeenten kunnen wel optreden tegen voertuigen die het retributiereglement niet naleven, maar 
niet tegen voertuigen die hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd staan. Dit betekent paradoxaal genoeg 
dat men minder risico loopt door te parkeren waar het verboden is (vb. plaats voorbehouden voor een 
persoon met een handicap) dan door te parkeren aan een parkeerautomaat. Door de invoering van 
het GAS-systeem voor stilstaan en parkeren, zullen de steden en gemeenten een effectief en efficiënt 
parkeerbeleid kunnen invoeren dat de doorstroming van het verkeer en de veiligheid en de 
leefbaarheid van iedereen tegemoet komt.”
Er wordt dan ook met deze motivering in gedachten geverbaliseerd.
Er wordt prioriteit gegeven aan volgende soort inbreuken: 
* modaliteiten mindervalidenplaatsen;
* modaliteiten voet-, fiets- en zebrapaden;
* modaliteiten P30-zones.

20:08 An Vandersteene, schepen betreedt de zitting
20:13 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
20:15 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting

IR 4 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Speelplekken in de 
stad

IR 4 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Speelplekken in de stad

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Toelichting:
Beste collega’s,

Ik vertel niets nieuws als ik u zeg dat we het erg belangrijk vinden om het centrum van de stad te 
‘upgraden’ tot aantrekkelijke woon- en leefplek. Gewoon leefbaar is voor ons niet genoeg.

Een stadscentrum waar het aantrekkelijk is om te wonen is er ééntje met veel groen, speelpleinen, 
veilige fietsverbindingen, kwaliteitsvolle lokale handelaars om de hoek en ga zo maar door.

Nog al te vaak is veilig kunnen spelen en ravotten op wandelafstand van je deur een voorrecht van 
wie niet in het centrum woont. Het aantal speelpleinen in het centrum is – en dat weten we allemaal 
– erg beperkt. Het speelplein op de grote Markt is een initiatief dat we vanzelfsprekend steunen en 
ook naar de beloofde waterspeelplaats kijken we uit.

Maar, beste collega’s, spelen is bij uitstek geen ‘cleane’ aangelegenheid. Als het niet de bedoeling is 
dat je op het dak van een speelconstructie kan klauteren  dan is de favoriete plek van heel wat 
kinderen net dat dak.

Daarom willen we vragen aan de stadscoalitie om naast de cleane speelpleintjes ook een aantal 
uitdagende speelplekken te voorzien in het centrum van de stad. Een kind van 10 verveelt zich dood 
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op een zoveelste cleane wipkip. Een speelplek waar je in de bomen mag klimmen en waar je zelfs een 
kamp kan bouwen.

Er zijn in deze stad tientallen hoekjes en kantjes die dienst doen als tijdelijk (vaak vuile/illegale) 
parking. Zou het geen idee zijn om een aantal van die hoekjes om te vormen tot uitdagende 
speelplekken. We hebben alvast enkele suggesties:

-  De parking Boerenhol zal verdwijnen. Zeker met de enorme ‘krater’ ernaast heeft deze plek een 
enorm speelpotentieel.

-  Het lapje grond ‘Ramen’ hier achter het stadhuis in de Papenstraat.

-  Ook in de omgeving van de Groeningelaan zijn er wat ons betreft mogelijkheden.

 

Beste collega’s, we hopen dat de stad de piste van speelplekken (wat dus niet het zelfde is als 
speelpleintjes) wil onderzoeken. Op die manier moet de binnenstad aantrekkelijker worden als 
speelplek voor meer kinderen en dus ook een aantrekkelijkere plaats voor gezinnen om te komen 
wonen. Daarom volgende vragen aan de bevoegde schepen:

1. Ziet de stad iets in dergelijke uitdagende speelplekken?

2. Hoe staat de stad t.o.v. de locaties die we voorstellen?

3. Ziet de stad eventueel zelf andere locaties?

4. Hoe zit het met de waterspeelplaats? Zijn daar al concrete stappen in gezet?

 

Antwoord

De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid M.Vandemaele, zoals opgenomen in de toelichting;
- het antwoord van schepen B. Herrewyn, waarvan de tekst luidt als volgt:

We voeren een onderzoek naar speelwaarde en -weefsel in het stadscentrum uit. Beslist op CBS van 
9 februari i.k.v. speelruimteplan.

Uitvoering zal zijn in het najaar: de waterspeelplaats maakt daar ook onderdeel van uit, 
voortbordurend op bevindingen van workshop Jordi Farrando.

Qua waterspeelplek kan er wel verwezen worden naar de realisatie op Kortrijk Weide waar dat nog 
een stuk kwalitatiever (en avontuurlijker) zal aangepakt worden.

“Een speelplek waar je in de bomen mag klimmen en waar je zelfs een kamp kan bouwen.”
Dat doet meteen denken aan het speelbos in Sint-Anna. Als tegenhanger voor speeldomein De 
Warande in het noorden van de stad. Vanaf de zomer zal het daar mogelijk zijn om te klauteren, 
kampen te bouwen, te klimmen, te bengelen en te glijden in een natuurlijke omgeving. Ook daar 
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maken we een speelplek met water, aangezien we het moeras bespeelbaar maken door het 
integreren van een vlonderpad.

De ‘Wipkip’ is daar niet welkom, wel is het aan de kinderen om daar aan de hand van allerlei 
natuurlijke spelaanleidingen een avontuurlijk spel te beleven.

Ok, niet in het centrum, maar toch niet om zomaar aan voorbij te gaan. 

IR 5 Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu:  Leegstand indijken 
– beter benutten van handelsplanden op het gelijkvloers.

IR 5 - Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu:  Leegstand indijken – beter benutten van handelsplanden op het gelijkvloers.

Behandeld
Indiener(s):
Catherine Matthieu

Toelichting:
Voorstel om bij langdurige leegstand van gelijkvloerse handelspanden buiten het afgebakend 
handelsgebied deze om te bouwen tot woningen voor mensen met fysische mobiliteitsproblemen 
(handicap, leeftijd).

Aanleiding:
* Het is gekend: er is een schrijnend tekort aan toegankelijke woningen in de koop- en verhuursector, 
zeker voor mensen met een mobiliteitsprobleem.

*In de straten buiten de eigenlijke handelskern zien we veel gelijkvloerse handelspanden die 
leegstaan (voorbeeld Koning Alberstraat, Jan Persijnstraat …).

*Er zijn nieuwbouwprojecten waar een handelsfunctie voorzien is op het gelijkvloers en die 
momenteel toch nog te huur of te koop staan.

Vragen:

*Wordt er bij vergunning van een bouwproject met handelszaak op het gelijkvloers op voorhand 
gevraagd naar de invulling van het gelijkvloers ? Wordt er een overeenkomst gesloten met 
zelfstandigen met een vrij beroep, praktijk of kantoren of een handelszaak of wordt de functie 
gezocht na aflevering van de nieuwbouw?

*Is het mogelijk om een oplijsting te maken van de bestaande lege gelijkvloerse panden op Kortrijks 
grondgebied (met deelgemeenten) en dit bij te houden wanneer er een bouwaanvraag binnenkomt 
met handelspand op het gelijkvloers?

*Kan men de eigenaars aanmoedigen om het pand te verkopen/verhuren met het oog op de 
inrichting van een toegankelijke woning op de gelijkvloerse verdieping, als het pand al meer dan een 
jaar lang leeg staat?

*De stad Kortrijk / het OCMW zou de advieskosten op zich kunnen nemen om met de toekomstige 
bewoners van een toegankelijke woning de premies op te zoeken en advies te geven voor het 
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aanpassen van de woning. Verder kan men ook de eigenaar of het collectief van eigenaars helpen om 
de gemeenschappelijke delen van gebouwen toegankelijk te maken.

Deze aanmoediging en dienstverlening biedt alleen maar voordelen want de zoektocht voor mensen 
met een mobiliteitsprobleem die een aangepaste woning wensen, is lang. Op deze manier verdwijnt 
de leegstand, de woningen worden flexibel en bruikbaar voor diversere doelgroepen. Een 
aanpasbare woning houdt ook rekening met de evoluerende behoeften van mensen in hun 
levensloop. Zo kan men langer zelfstandig blijven wonen. Door de vergrijzing van de bevolking zal het 
aantal mensen die baat hebben bij een toegankelijke en gebruiksvriendelijke woning sterk groeien.

 

Cathy Matthieu

Groen Kortrijk

Antwoord
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid C. Matthieu, zoals opgenomenin de toelichting;

- het antwoord van schepen W. Maddens, waarvan de tekst luidt als volgt:

Ik volg uw vaststelling dat er op het gelijkvloers te vaak leegstand is maar of uw voorstel 
alleszaligmakend is, dat betwijfel ik nog. Maar in ieder geval vragen wij inderdaad bij elke 
bouwaanvraag, bij elke bespreking wat die bestemming best is. We wegen dat ook af, wat een goede 
ruimtelijke invulling daarvoor is.
Dat betekent niet dat wij op voorhand al de garantie vragen: wie wordt de huurder? wat wordt de 
precieze invulling? welk soort retail komt er of is er al een huurcontract afgesloten met iemand die 
daar een kantoor wil in onderbrengen?
Maar ik volg u wanneer u eigenlijk suggereert dat het niet raadzaam is  en dan spreek ik wel degelijk– 
maar dat is uw vraag buiten het kern winkelgebied - van per definitie overal – laat ons maar zeggen – 
handelsruimte op het gelijkvloers toe te laten, te voorzien.
Bij nieuwbouw is het iets gemakkelijker uiteraard om dit te bespreken en kan dat opgelegd of in 
overweging worden genomen. Al moet gezegd worden dat wonen op het gelijkvloers ook niet altijd 
de beste plaats is, of de meest kwaliteitsvolle plaats is om te wonen.
Ik moet er geen tekening bij maken: wanneer u op het gelijkvloers langs de steenweg of een drukke 
weg woont, dat dit inderdaad niet optimaal is.
Anderzijds, bij nieuwbouw kan zeker gekeken worden of daar een kwalitatieve buitenruimte, dan 
effectief ook een tuin, zou kunnen aansluiten op een gelijkvloerse bewoning.
Bij een bestaand gebouw - wat u óók suggereert – is het minder evident: ten eerste moet afgewogen 
worden of het wenselijk is om daar een functiewijziging toe te laten.
Vandaar – en mijn collega Rudolphe Scherpereel is daarmee bezig – bestaat een eerste taak erin dat 
we heel goed gaan afbakenen ‘wat is nu het kernstedelijk winkelgebied?’ En eenmaal we dat 
uitgemaakt hebben, dan moeten wij ook consequent zijn en heeft dit ook stedenbouwkundige 
consequenties bv. dat wij in het kernwinkelgebied niet zouden toelaten dat er functiewijzigingen  
zijn. Dit omdat juist de kracht van een kernwinkelgebied erin bestaat - al gaat dit soms tijdelijk 
gepaard met leegstand - dat de ritmiek van winkels niet onderbroken wordt.
In een bestaande woning moet er ook nagegaan worden of dit in de praktijk mogelijk is om daar 
bewoning toe te laten. Laat de structuur van het gebouw dit al dan niet toe? Want we zien vaak dat 
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bij herbestemmingen van gelijkvloerse ruimten van meergezinswoningen er meestal maar licht en 
een etalage is aan de voorkant en dat aan de achterkant vaak alles dicht gebouwd is, met alle 
stedenbouwkundige beperkingen van dien. Het is ook vaak dat het benedenverdiep beperkter is in 
oppervlakte. Dit alles samen moeten we bekijken en nagaan wat dit betekent voor de minimale 
kwaliteit van de lichtinval, maar ook luchttoevoer, allemaal zaken die we net regelen in de 
stedenbouwkundige verordening van de stad.
Met betrekking tot uw specifieke vraag om dan zaken om te vormen tot wonen voor mensen met 
fysische mobiliteitsproblemen kan ik u garanderen dat wij nu al de gewestelijke verordening voor 
toegankelijkheid strikt toepassen. Maar dat biedt anderzijds nog geen garantie over de inrichting 
voor die doelgroep die u zegt van het appartement zelf.
U suggereert ook om samen te werken met het OCMW. We doen dit al. U weet, we hebben zeer 
actieve renovatiebegeleiders, die wij graag inzetten om mensen advies te geven om hun woning om 
te vormen en we kunnen daarin ook bijgestaan worden door raadgevers van het OCMW, met name 
de ergotherapeuten, die nu al suggesties, raadgevingen doen op betere toegankelijkheid van 
woningen; maar ook suggesties voor het levenslang wonen en welke ingrepen dat daarvoor nodig 
zijn.
En dat zijn adviezen die inderdaad ook aan huis worden gegeven en bovendien ook gratis.
Dus ik zou voorstellen om met iets meer aandacht misschien voor deze specifieke doelgroep - dit 
zowel bij de ergotherapeuten als bij onze renovatiebegeleiders - aan te kaarten. Maar laat ons toe 
dat we dit geval per geval bestuderen.
Dus in die zin kan ik ook niet antwoorden. "Hebt u een inventaris?" Natuurlijk, we kunnen van alles 
een inventaris maken. Hebben we die op vandaag, van hoeveel panden er specifiek op het 
gelijkvloers leegstaan? Het is inderdaad een aandachtspunt maar laat ons uw suggestie in de 
positieve zin - zowel bij de renovatiebegeleiders als bij de ergotherapeuten van het OCMW – 
aankaarten en zien hoever we geraken.

IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Aanleg fietspad 
tussen Luipaardbrug en café De Lille te Kortrijk

IR 6 - Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Aanleg fietspad tussen Luipaardbrug en café De Lille te Kortrijk

Goedgekeurd
Indiener(s):
Carol Leleu

Toelichting:
Raadslid C. Leleu informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van een fietspad 
tussen de Luipaardbrug en café De Lille.
Zij vraagt of de stad Kortrijk het deeltje vóór de brug niet zelf kan aanleggen vooraleer de werken aan 
die brug door Waterwegen en Zeekanaal aanvangen.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij dit zal nagaan bij W&Z.

IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Laadpalen elektrische 
wagens aan de Leie

IR 7 - Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Laadpalen elektrische wagens aan de Leie

Goedgekeurd
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Indiener(s):
Carol Leleu

Toelichting:
Raadslid C. Leleu merkt op dat er 2 laadpalen voor elektrische wagens staan aan de Leie maar ook 2 
sensoren en maakt daarbij de bedenking dat die laadpaalplaatsen toch gratis zijn.

Schepen A. Weydts antwoordt dat de sensoren er zitten om op de website van AGB Parko in realtime 
te kunnen tonen of de parkeerplaatsen vóór de laadpalen vrij zijn. Daarenboven kunnen zij zo 
eveneens opvolgen of de plaatsen niet te lang bezet zijn.

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Terras aan 
O.-L.-Vrouw-kerk

IR 8 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Terras aan O.-L.-Vrouw-kerk

Goedgekeurd
Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Toelichting:
Raadslid M. Vandemaele deelt mee dat de omwonenden van de O.-L.-Vrouwkerk signaleren dat de 
vergunning van het aanpalend terras verstreken is en informeert naar de stand van zaken.

Schepen Wout Maddens antwoordt dat men eerstdaags samen zit om een betere inplanting van het 
terras te bekomen tussen de historische fundamenten.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Christine Depuydt: 
Vertegenwoordiging vrouwen in huisvestingsmaatschappijen

IR 10 - Mondelinge vraag van raadslid Christine Depuydt: Vertegenwoordiging vrouwen in huisvestingsmaatschappijen

Goedgekeurd
Indiener(s):
Christine Depuydt

Toelichting:
Raadslid C. Depuydt vraagt naar meer vertegenwoordiging van vrouwen in beide 
huisvestingsmaatschappijen. Zij vraagt aan de Sp.a-fractie om 1 van hun vertegenwoordigers in de 
huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning te vervangen.

Schepen P. De Coene antwoordt dat zij dit wel willen doen maar de regelgeving zegt dat het verkozen 
mandatarissen moeten zijn.

Raadslid M. Lemaitre merkt op dat de 4 vertegenwoordigers uit verschillende besturen komen en dat 
de bouwmaatschappijen daar weinig impact op hebben; de 1/3e regel van de 
huisvestingsmaatschappijen treedt in op 01/01/2016 en moet tegen 01/01/2019 in orde zijn.
Hij vindt ook dat dit moet opgelost worden.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Kaartershuisje 
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Marksesteenweg te Kortrijk
IR 11 - Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Kaartershuisje Marksesteenweg te Kortrijk

Goedgekeurd
Indiener(s):
Maarten Seynaeve

Toelichting:
Raadslid M. Seynaeve signaleert dat in het gewezen kaartershuisje, dat in de Marksesteenweg t.h.v. 
Howest staat, blijkbaar veel feestjes doorgaan in het weekend wat leidt tot een vuile toestand in de 
omgeving. Hij vraagt of daar iets aan kan gebeuren.

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat het stadsbestuur op de hoogte is en dat dit met de scouts zal 
besproken worden om een betere organisatie met meer respect voor de omgeving te bekomen.

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Koopzondagen 
in Kortrijk

IR 12 - Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Koopzondagen in Kortrijk

Goedgekeurd
Indiener(s):
Maarten Seynaeve

Toelichting:
Raadslid M. Seynaeve signalieert dat in de krant stond dat nogal wat winkels buiten K niet geopend 
waren tijdens de laatste koopzondag.
Hij vraagt wat de reactie van de stad is op het beperkt aantal geopende handelszaken.

Schepen R. Scherpereel antwoordt dat er 25% meer winkels open waren dan de eerste keer - zo'n 
200 winkels - wat nog niet het verhoopte cijfer is. Er waren ongeveer 40.000 bezoekers en men zoekt 
nu naar de omzetcijfers; het resultaat van de bevraging van de handelaars zal rond zijn tegen eind 
van de week. Over het algemeen zijn er positieve reacties.

Schepen K. Byttebier reageert dat er heel wat volk in de stad en in de winkels was.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Levering 
cava

IR 9 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Levering cava

Goedgekeurd
Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Toelichting:
Raadslid M. Vandemaele stelt vast dat de levering van cava van de wereldwinkel wordt stopgezet en 
vraagt of er een waardig duurzaam alternatief komt.

Burgemeester V. Van Quickenborne antwoordt dat de overeenkomst over 1 jaar liep en dat er 
binnenkort een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven wordt.
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9 maart 2015 21:06 De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van

de stadssecretaris de voorzitter
G. HILLAERT P. LOMBAERTS


