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OPENBARE ZITTING
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 

Indiener(s):
Depuydt Christine

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…

 

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?

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

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 
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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:

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?
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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?

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

Indiener(s):
Seynaeve Maarten

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 
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?

IR 4 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Speelplekken in de 
stad
IR 4 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Speelplekken in de stad
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Indiener(s):
Vandemaele Mattias

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 
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?
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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.

Indiener(s):
Matthieu Catherine

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 
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.
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Cathy Matthieu

Groen Kortrijk


