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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 Stefaan Bral, 
raadslid; 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; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine 
Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten 
Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw 
Eline Brugman, 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 Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

29 juni 2015 19:08 - De voorzitter opent de openbare zitting

29 juni 2015 19:11 - Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting

29 juni 2015 19:13 - Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

29 juni 2015 19:13 - Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting

29 juni 2015 19:14 - Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting

29 juni 2015 19:14 - Vincent Van Quickenborne, burgemeester verlaat de zitting

MEDEDELINGEN

Inleiding
Inleiding gemeenteraad 29 juni 2015

- Aanvullende punten
Volgende aanvullende punten zijn ingediend:
IR 1 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Begraafplaats Bellegem - onderhoud graven 
oudstrijders, weggevoerden en krijgsgevangenen / rolstoeltoegankelijkheid (reeds meegestuurd met 
gewone agenda)

IR 2 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag i.v.m. de toekomst voor Buda (reeds 
meegestuurd met gewone agenda)

IR 3 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: ontmoetingscentra en buurthuizen -aanschrijven nieuwe 
inwoners voor kennismaking werking
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IR 4 - Voorstel tot resolutie van raadslid Mattias Vandemaele: Resolutie m.b.t. de creatie van een 
projectsubsidie rond de vergroening van speelplaatsen en voor landbouwprojecten in de scholen

IR 5 - Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: pleidooi om de panden RIJSELSESTRAAT 2-4-6 te 
behouden en te beschermen van afbraak.

 

Punt bij hoogdringendheid
Conform artikel 29 van het gemeentedecreet wordt gevraagd om een punt bij hoogdringendheid toe 
te voegen aan de agenda. Het betreft de tijdelijke sluiting van een handelsruimte op grond van art. 
134 quinquies nieuwe gemeentewet. Dit artikel bepaalt dat het sluitingsbesluit van de burgemeester 
ter kennis moet gebracht worden op de eerst daaropvolgende zitting van de gemeenteraad. Het 
besluit dateert van 25 juni 2015, zodat de kennisgeving moet gebeuren in zitting van 29 juni 2015.
Met eenparigheid van stemmen wordt dit punt aan de agenda toegevoegd.

 

- Mededelingen
In het kader van de evaluatie van de beleids- en beheerscyclus die door het Agentschap Binnenlands 
Bestuur opgestart is, wil de VVSG de mening horen van de gemeente- en OCMW-mandatarissen. 
Hiervoor heeft de VVSG een bevraging opgesteld op maat van de mandatarissen, die een 15-tal 
minuten in beslag neemt. Bij deze dan ook een oproep om deel te nemen aan deze bevraging. Als u 
wilt meedoen, stuur dan een mail naar ben.gilot@vvsg.be en u krijgt u de link naar de bevraging 
doorgestuurd. U maakt daarenboven kans op één van de 10 Politeia-publicaties die verloot zullen 
worden onder de deelnemers.

- Activiteiten
Voor de geplande activiteiten tijdens de zomermaanden verwijs ik naar het overzicht dat ter tafel ligt.

Ik wil ook nog eens de aandacht vestigen op “Levensloop”, het 24-urenevenement ten voordele van 
de Stichting tegen Kanker, dat doorgaat in het weekend van 12-13 september. Voor zij die zich nog 
niet hebben kunnen inschrijven voorafgaand aan deze zitting en dit alsnog willen doen, kunnen 
steeds contact op nemen met Mariane Verleye van de directie Communicatie en Recht.

-Stukken ter tafel:
° overzicht van de activiteiten tijdens de zomerperiode
° bulletin van vragen en antwoorden
° oproep deelname VVSG-bevraging i.v.m. BBC
° jaarverslag 2014 AGB Parko

 

- Goedkeuring verslag
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de gemeenteraadszitting van 08 juni 
2015. De notulen van de zitting van 08 juni 2015 zijn derhalve goedgekeurd.
HOOGDRINGENDE PUNTEN TOE TE LATEN TOT DE ZITTING

mailto:ben.gilot@vvsg.be
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HD 1 - 2015_GR_00145 - Tijdelijke sluiting van handelsruimte o.g.v. artikel 134 quinquies N.Gem.W.  - Kennisgeving van het besluit van de burgemeester d.d. 25 juni 2015

HD 1 2015_GR_00145 Tijdelijke sluiting van handelsruimte o.g.v. 
artikel 134 quinquies N.Gem.W.  - 
Kennisgeving van het besluit van de 
burgemeester d.d. 25 juni 2015
Aanvaard

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 Stefaan Bral, 
raadslid; 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; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, 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 Kelly 
Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Huidig punt werd behandeld na IR2 Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag i.v.m. de 
toekomst voor Buda.

Conform artikel 134 quinquies van de Nieuwe Gemeentewet, ingevoerd door artikel 2 van de wet 
van 1 juli 2011 tot invoeging van een artikel 134quinquies in de Nieuwe Gemeentewet, met 
betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen 
netwerken van mensenhandel en mensensmokkel (B.S. 28 december 2012), kan de burgemeester, 
indien er ernstige aanwijzingen zijn dat in een inrichting feiten plaatsvinden van mensenhandel als 
bedoeld in artikel 433 quinquies van het Strafwetboek of feiten van mensensmokkel als bedoeld in 
artikel 77bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, besluiten deze inrichting te sluiten voor 
de duur die hij bepaalt, met een maximumduur van zes maanden. 

Dit kan na voorafgaand overleg met de gerechtlijke instanties en na de middelen van verdediging van 
de verantwoordelijke te hebben gehoord.

Het sluitingsbesluit dient ter kennis gebracht te worden van de gemeenteraad op de eerste 
daaropvolgende zitting.
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Dat uit het volgende blijkt dat er ernstige aanwijzingen zijn dat in de uitbating te 8511 Aalbeke, 
Moeskroensesteenweg 363, vroeger onder de benaming Moulin Rouge, op heden onder de 
benaming Riana, feiten plaatsvinden van mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting:

 Het bestuurlijk verslag dd. 7 mei 2015 en met nummer BS 000599/15 van de lokale politie 
gericht aan de burgemeester betreffende Bar Riana, gelegen Moeskroensesteenweg 363 te 
8511 Kortrijk – Aalbeke ;

 Informatie in dat bestuurlijk verslag waaruit blijkt dat in verband met deze bar, uitgebaat 
onder de rechtsvorm van een gewone commanditaire vennootschap die luistert naar de 
naam ‘Baja’, een gerechtelijk onderzoek werd opgestart in het kader van mensenhandel ; dat 
dit gerechtelijk onderzoek wordt gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie afdeling 
Kortrijk in samenwerking met Franse politiediensten en gekend staat onder het 
dossiernummer KO.37.F1.000448/2013 ;

 Verdere inlichtingen in datzelfde bestuurlijk verslag die aangeven dat ingevolge dat 
gerechtelijk onderzoek de uitbater van bar Riana, door de onderzoeksrechter werd 
aangehouden ; dat tegelijk en in het kader van datzelfde onderzoek ook andere personen die 
professioneel verbonden zijn aan de instelling Riana eveneens werden aangehouden ;

 Het concluderend advies van de lokale politie in haar bestuurlijk verslag waarbij 
aangedrongen wordt dat de burgemeester het pand gelegen Moeskroensesteenweg 363 te 
8511 Kortrijk – Aalbeke tijdelijk sluit op grond van het artikel 134 quinquies van de Nieuwe 
Gemeentewet ;

 

Argumentatie
Dat de maatregel van tijdelijke sluiting als volgt wordt gemotiveerd:

 

 Zonder twijfel sprake is van ernstige aanwijzingen dat in de inrichting Bar Riana feiten 
plaatsvinden van mensenhandel zoals bedoeld in het artikel 433 quinquies van het 
Strafwetboek ; dat het gegeven dat de Federale Gerechtelijke Politie rond deze exploitatie 
een gerechtelijk onderzoek voert op verdenking van mensenhandel én de onderzoeksrechter 
in het kader van dat onderzoek de uitbater van de bar en enkele van diens medewerkers 
aanhoudt immers bewijst dat de vastgestelde feiten ernstig zijn ;

 Mensenhandel een prioriteit is van het parket en dat dit misdrijf opgenomen is in de 
prioriteitenlijst van het Nationaal Veiligheidsplan 2012 – 2015 ;

 De Bar Riana – een private maar publiek toegankelijke plaats - mag beschouwd worden als 
een ‘inrichting’ zoals bedoeld in het artikel 134 quinquies ; dat deze plaats immers niet als 
een privé-club moet worden beschouwd aangezien geen formaliteiten moeten worden 
vervuld bij de toegang en de uitbater niet belet dat gelijk wie binnen kan ;

 Uit het bestuurlijk verslag van de lokale politie duidelijk blijkt dat de illegale activiteiten 
inzake mensenhandel IN het pand zelf plaatsvinden ;
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 Het artikel 134 quinquies een burgemeester in staat stelt een wezenlijke bijdrage te leveren 
in de strijd tegen de mensenhandel; dat dit een bijzonder ernstig misdrijf is waarbij mensen 
uitgebuit worden op seksueel en/of economisch vlak; dat deze onaanvaardbare vorm van 
menselijke exploitatie bovendien vaak zwakkeren treft die zich niet of amper kunnen 
verweren; dat een burgemeester dus niet kan of mag aarzelen om op te treden wanneer hij 
er door de politie over wordt ingelicht dat op het grondgebied van zijn stad filières van 
mensenhandel werkzaam zijn; dat dit optreden concreet bestaat in de mogelijkheid om de 
inrichting tijdelijk te sluiten voor de duur die hij bepaalt en voor maximaal 6 maanden;

 Aan de door het artikel 134 quinquies opgelegde voorwaarde van voorafgaand overleg met 
de gerechtelijke instanties is voldaan ; dat de brief dd. 26 mei 2015 van het parket van de 
procureur des Konings immers aantoont dat de door de wetgever beoogde afstemming 
tussen het bestuurlijke en het justitiële niveau heeft plaatsgevonden; dat zodoende het risico 
uitgesloten wordt van contraproductieve inmenging tussen de door de burgemeester 
overwogen administratieve politiemaatregel en de door het parket getroffen strafrechtelijke 
maatregel;

 

  

Dat op 9 juni 2015 de uitnodiging door de politie wordt betekend aan de GCV Baja, via haar 
zaakvoerders, om te verschijnen op een hoorzitting op vrijdag 19 juni 2015, om hun 
verweermiddelen te uiten in verband met de overwogen maatregel van de burgemeester om het 
pand gelegen te Moeskroensesteenweg 363 te 8511 Aalbeke tijdelijk te sluiten op grond van artikel 
134quinquies Nieuwe Gemeentewet ; dat deze uitnodiging vermeldt dat er mogelijkheid is om het 
dossier in te zien en om zich te laten bijstaan door een raadsman;

Dat geen van de opgeroepen zaakvoerders op deze hoorzitting verscheen noch zich liet 
vertegenwoordigen; dat hiervan op 9 juni 2015 proces-verbaal van niet-verschijning werd 
opgemaakt; dat betrokkenen bijgevolg niet zijn ingegaan op de hun geboden mogelijkheid om hun 
eventuele middelen van verdediging aan het dossier toe te voegen;  

Dat de burgemeester bijgevolg geoordeeld heeft dat er ernstige aanwijzingen zijn dat de GCV Baja en 
haar vertegenwoordigers het pand inzetten voor mensenhandel; dat hij dan ook zijn 
verantwoordelijkheid heeft opgenomen, om alle burgers die op het grondgebied van de stad 
verblijven, te beschermen tegen dergelijke praktijken en dat het enige middel daartoe bestond in een 
tijdelijke sluiting van die uitbating voor een termijn van zes maanden; dat het door deze duur de 
bedoeling is dat alle contacten in verbdand met mensenhandel geleidelijk verwateren om permanent 
te verdwijnen; dat zodoende ook het veiligheidsgevoel in die buurt de kans krijgt zich structureel te 
herstellen.

Dat deze bestuurlijke maatregel geen alternatief is voor de strafrechtelijke bestrijding van de illegale 
praktijk doch bedoeld is als complementair optreden ten aanzien van het strafrechtelijke; dat deze 
bestuurlijke maatregel immers aanvullend de infrastructuur kan beperken waarover criminele 
groepen kunnen beschikken om hun illegale praktijken uit te voeren.

Dat door deze bestuurlijke maatregel, waardoor mensenhandel niet langer plaats kan vinden in dit 
pand, het onderzoek dat het parket voert meer kans op slagen krijgt om definitief komaf te maken 
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met de mensenhandel aldaar en een dossier voor te leggen aan de bevoegde rechtbank met 
perspectief op een effectieve veroordeling van de schuldigen; dat het positief advies van het parket 
met betrekking tot een overwogen sluitingsmaatregel dit treffend illustreert.

 

 

Juridische grond
Nieuwe gemeentewet, artikel 134 quinquies;

 

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Nieuwe Gemeentewet, art. 134 quinquies

 

 

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Kennis te nemen van het burgemeestersbesluit van 25 juni 2015 tot tijdelijke sluiting van het pand 
gelegen aan de Moeskroensesteenweg 363 te 8511 Aalbeke op grond van het artikel 134 quinquies 
van de Nieuwe Gemeentewet, gelet op de ernstige aanwijzingen dat in dat pand feiten plaatsvinden 
van mensenhandel zoals bedoeld in artikel 433 quinquies van het Strafwetboek. Dat de duur van die 
sluiting bepaald werd op zes maanden ingaand op 25 juni 2015.
 

Bijlagen
 PV van hoorzitting Bar Riana.doc
 besluit sluiting riana.docx

OPENBARE ZITTING

Raadscommissie 1

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
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19:18 Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting

19:19 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting

19:20 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting

19:21 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting

19:21 Vincent Van Quickenborne, burgemeester betreedt de zitting

19:24 Wout Maddens, schepen verlaat de zitting
1 - 2015_GR_00130 - VZW Ontmoetingscentra Kortrijk - Vervanging en toetreding leden algemene vergadering vanuit de culturele sector - Aktename

1 2015_GR_00130 VZW Ontmoetingscentra Kortrijk - 
Vervanging en toetreding leden algemene 
vergadering vanuit de culturele sector - 
Aktename
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 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 Stefaan Bral, raadslid; 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; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, 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 Kelly 
Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Wout Maddens, schepen

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De punten 1 t.e.m. 5 werden behandeld na punt 17 OCMW Kortrijk. - Jaarrekening 2014. - Aktename.

Per e-mail van 22 mei 2015 laat de secretaris van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk weten dat er 
wijzigingen zijn in de samenstelling van de algemene vergadering van de vzw Ontmoetingscentra 
Kortrijk, dit voor wat betreft de vertegenwoordigers van de culturele sector.

Argumentatie
De gemeenteraad nam in zitting van 7 april 2014 akte van de zeventien vertegenwoordigers van de 
culturele sector in de algemene vergadering van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk:
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1. OC Aalbeke: Dhr. Destoop Frans

2. OC Aalbeke: Mevr. Derde Jorinde

3. OC De Wervel: Dhr. Vanneste Henri

4. OC De Wervel: Mevr. Helga Kints

5. OC Marke: Dhr. Dejaeghere Lieven

6. OC Marke: Dhr. Desmet Rik

7. OC De Troubadour: Dhr. Doolaeghe Franky

8. OC De Troubadour: Dhr. Lietaer Filip

9. OC De Vonke: Dhr. Sabbe Jan

10. OC De Vonke: Dhr. Verhaeghe Bart

11. Buurthuis 't Molenheem: Dhr. Soens Pieter

12. Buurthuis 't Molenheem: Dhr. Cottenier Raf

13. Buurthuis Rollegem: Dhr. Roger Lesaffre

14. Buurthuis Rollegem: Dhr. Dag Geeraert

15. Buurthuis 't Kastanjehuis: Dhr. Possenier Pieter

16. Buurthuis 't Kastanjehuis: nog niet gekend

17. Buurthuis 't Senter: Dhr. Vanwildemeersch Filip

Thans liggen de vervanging van mevrouw Jorinde Derde (voor OC Aalbeke) door de heer Bart Chiers 
en de toetreding van mevrouw Heidi Tiebergyn voor Buurthuis ’t Kastanjehuis (destijds nog niet 
gekend) voor.

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
Akte te nemen van de vervanging van mevrouw Jorinde Derde door de heer Bart Chiers in de 
algemene vergadering van de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk  voor OC Aalbeke.

Punt 2
Akte te nemen van de toetreding van mevrouw Heidi Tiebergyn in de algemene vergadering van de 
vzw Ontmoetingscentra Kortrijk voor Buurthuis ’t Kastanjehuis.

Bijlagen
 mail 22-05-2015 Nicolas Vanlerberghe.pdf
 Algemene vergadering vzw OC2015.xlsx
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 GR07-04-2014-VZW OC.pdf

2 - 2015_GR_00127 - Magdalenazwembad - Concessie uitbating cafetaria - Goedkeuren

2 2015_GR_00127 Magdalenazwembad - Concessie uitbating 
cafetaria - 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; 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 Stefaan Bral, raadslid; 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; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, 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 Kelly 
Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Wout Maddens, schepen

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De punten 1 t.e.m. 5 werden behandeld na punt 17 OCMW Kortrijk. - Jaarrekening 2014. - Aktename.

De concessie voor de uitbating van de cafetaria van het Magdalenazwembad komt te eindigen op 31 
oktober 2015. Het is aangewezen een nieuwe concessie uit te schrijven die in duur beperkt wordt, 
rekening houdend met de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 juli 2013 
tot sluiting van het zwembad Magdalena op het ogenblik dat het nieuw zwembad (Campus Kortrijk 
Weide) open is.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 12 maart 1999 om per 01 september 1999 de stedelijke 
tuinbouwschool, eigendom van de stad Kortrijk, over te dragen aan de Provincie en in ruil daarvoor 
het provinciaal zwembad te aanvaarden. Deze ruiling gebeurde bij middel van twee erfpachtakten 
van 24 augustus 1999. In zitting van 11 juni 1999 stemde de gemeenteraad in met de tekst van deze 
akten. Deze akten werden later nog gewijzigd bij akten van 21 juni 2002, waarmede de 
gemeenteraad instemde in zitting van 10 december 2001.
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Krachtens de erfpachtakte waarbij het zwembad werd overgenomen nam de stad ook de alsdan 
lopende concessie-overeenkomst voor de uitbating van de cafetaria over.

Voormelde concessie-overeenkomst liep af op 31 oktober 2006 zodat de gemeenteraad in zitting van 
11 september 2006 overging tot de aanvaarding van een nieuw ontwerp van lastenkohier. In zitting 
van 24 oktober 2006 ging het college van burgemeester en schepenen over tot de toewijzing van 
deze concessie en dit voor een periode van 9 jaar die afloopt op 31 oktober 2015.

Er dient dus een nieuwe concessie uitgeschreven te worden en hiertoe wordt een ontwerp van 
lastenkohier voorgelegd dat vrij gelijklopend is met datgene dat de gemeenteraad aanvaardde in 
zitting van 11 september 2006.

De aandacht wordt vooral gevestigd op het volgende:

-er wordt vertrokken van een minimale instelprijs die gelijk is aan de huidige concessieprijs, zijnde 
5.757 euro op jaarbasis. Dit bedrag is te verhogen met de BTW (Artikel 2)

-de concessieduur wordt beperkt tot (maximaal) 3 jaar, dus tot 31 oktober 2018. Beide partijen 
kunnen mits een opzeg van 3 maanden de concessie voortijdig beëindigen per 31 oktober 2017 of 
per 30 april 2018. Dit sluit aan bij de collegebeslissing van 15 juli 2013 tot sluiting van het 
Magdalenazwembad op het ogenblik dat het nieuwe zwembad (Campus Kortrijk Weide) zal open zijn. 
De info is ter info van de kandidaten opgenomen in het lastenkohier (Artikels 1 en 3)

-er wordt veel aandacht geschonken aan de kwaliteit van de uitbating. Zo kan de stad zich steeds 
verzetten tegen het inschakelen van personen (aangestelden bij de uitbating) die afbreuk kunnen 
doen aan het imago van de stad of die een gevaar kunnen betekenen voor de veiligheid van de 
klanten (hun persoon of bezit). Dit wordt beoordeeld op basis van voor te leggen getuigschriften van 
goed gedrag en zeden en zo nodig ook moraliteitsverslagen van de politie (Artikel 18)

-het college kiest tussen de aanbiedingen diegene die hem onder alle opzichten het voordeligste 
schijnt en de meeste waarborgen biedt, in combinatie prijs, kwaliteit, service, aantoonbare dienstige 
ervaring en assortiment (Artikel 27)

 

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
Goedkeuring te verlenen aan het voorgelegde ontwerp van lastenkohier.

Bijlagen
 LASTENKOHIER.DOC
 Magdalenazwembad, immobiliair dossier.pdf
 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN TOEPASSELIJK OP STADSEIGENDOMMEN.DOC
 concessieovereenkomst magdalenazwembad,overzichtsplan.pdf
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3 - 2015_GR_00128 - Immobiliën (immo GB 1090) - Verlenging opstalrecht op stadsgrond gelegen Sint-Martens-Latemlaan 1A te Kortrijk.  - Goedkeuren

3 2015_GR_00128 Immobiliën (immo GB 1090) - Verlenging 
opstalrecht op stadsgrond gelegen Sint-
Martens-Latemlaan 1A te Kortrijk.  - 
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; 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 Stefaan Bral, raadslid; 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; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, 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 Kelly 
Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Wout Maddens, schepen

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De punten 1 t.e.m. 5 werden behandeld na punt 17 OCMW Kortrijk. - Jaarrekening 2014. - Aktename.

De gemeenteraad heeft in zitting van 11 juni 1999, punt 2.13., ingestemd met het verlenen aan de 
v.z.w. "Scoutshemen Kortrijk" van een opstalrecht op 21a 65ca stadsgrond gelegen aan de Sint-
Martens-Latemlaan te Kortrijk. Het dossier werd opnieuw aan de gemeenteraad voorgelegd in zitting 
van 5 november 1999, punt 2.15., om het voorgestelde opstalrecht te verlenen aan de scoutsgroep 
VZW "Willem van Saeftinghe" in plaats van aan de v.z.w. "Scoutshemen Kortrijk." De akte opstal 
werd verleden door notaris Bernard Boes op 28 februari en 1 maart 2000. Het zakelijk recht werd 
toegekend voor een periode van 30 jaar (tot 01 maart 2030), mits de betaling van een jaarlijkse 
vergoeding van €24,79.

Door de VZW "Willem van Saeftinghe" wordt gevraagd om het bestaande opstalrecht te verlengen. 
Hun opgerichte gebouw is afbetaald en men wenst nu een spaarplan op te maken. In het kader 
hiervan wil men nu reeds duidelijkheid krijgen over de verlenging van het bestaande opstalrecht, 
zodat ze kunnen investeren in verbeteringen aan de huidige infrastructuur. Men wenst natuurlijk ook 
zekerheid dat de scouts daar kan blijven in de toekomst.
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Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 15 december 2014, punt 1, 
principieel ingestemd met de verlenging van het bestaande opstalrecht aan VZW "Scoutshemen 
Kortrijk" en dit onder dezelfde voorwaarden als in de initiële akte d.d. 28/02 en 01/03/2000.

Door het notariaat Devos & Turpyn werd een ontwerpakte verlenging opstalrecht opgemaakt. 
Aangezien het hier om een verlenging en niet om een hernieuwing gaat, werd de duur van de 
verlenging beperkt tot 20 jaar, zodat de maximale wettelijke termijn van 50 jaar niet overschreden 
wordt.

Argumentatie
De verlenging van een bestaand opstalrecht van 30 tot 50 jaar maakt een daad van beschikking uit, 
die behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. De overige voorwaarden van de originele 
akte opstal blijven behouden.

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 stemmen met de verlenging van het bestaande opstalrecht aan VZW "Scoutshemen Kortrijk" op 
stadsgrond gelegen Sint-Martens-Latemlaan 1A te Kortrijk en dit conform de voorwaarden 
opgenomen in het ontwerp van akte verlenging opstalrecht, waarvan de integrale tekst als bijlage bij 
dit besluit is opgenomen. 

Bijlagen
 Beslissing gemeenteraad d.d. 11 juni 1999, punt 2.13.pdf
 Beslissing gemeenteraad d.d. 05 november 1999, punt 2.15.pdf
 Akte d.d. 28 februari en 01 maart 2000.pdf
 Beslissing CBS d.d. 15 december 2014, punt 1.pdf
 Ontwerp akte verlenging opstalrecht.pdf
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4 2015_GR_00129 Immobiliën (GB 1265) - Ingebruikgeving 
perceeltje stadsgrond gelegen Sint-
Elooisdreef te Kortrijk. - 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; 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 Stefaan Bral, raadslid; 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; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, 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 Kelly 
Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Wout Maddens, schepen

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De punten 1 t.e.m. 5 werden behandeld na punt 17 OCMW Kortrijk. - Jaarrekening 2014. - Aktename.

De gemeenteraad heeft in ztting van 16 oktober 2006, punt 1.7., ingestemd met het verlenen van 
een opstalrecht aan VZW Sint-Amandscollege op 61ca grond voor de realisatie van een sanitair blok 
voor de basisschool Pius X (34352 A 0269 B 004.) De akte opstal werd door notaris Vancoppernolle 
verleden op 12/12/2006.

In zitting van de gemeenteraad d.d. 12 november 2007, punt 1.18., werd ingestemd met het 
verlenen van een erfpachtrecht aan VZW Sint-Amandscollege op 866m² stadsgrond voor de 
speelplaats van de basisschool Pius X (34352 A 0269 C 004.) De akte erfpacht werd door het Comité 
tot Aankoop verleden op 12/02/2008.

Nu vraagt de school of ze ook gebruik kunnen maken van de kleine groenzone gelegen aan de 
linkerzijde van de kerk en dit als uitbreiding van de bestaande speelplaats, maar ook om een 
moestuin aan te kunnen leggen. Deze groenzone maakt deel uit van het kadastraal perceel Kortrijk, 
2de afdeling, sectie A, nr. 0269 E 004 waar ook de kerk Pius X deel van uitmaakt. Via deze groenzone 
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wordt er ook toegang genomen naar de parochiezaal "Trefpunt", vandaar dat ook het akkoord van 
het kerkbestuur werd gevraagd. Dit akkoord werd gegeven onder een aantal voorwaarden.

Door Communicatie en Recht werd een gebruiksovereenkomst opgemaakt, waarin ook de 
voorwaarden van het kerkbestuur werden opgenomen. Na goedkeuring door de gemeenteraad 
zullen de 3 betrokken partijen de overeenkomst ondertekenen.

Argumentatie
Het in gebruik geven van een perceel stadsgrond voor onbepaalde duur maakt een daad van 
beschikking uit. De goedkeuring van deze daad van beschikking behoort tot de bevoegdheid van de 
gemeenteraad.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Er wordt geen vergoeding betaald door de basisschool, aangezien zij de zone verder zullen 
onderhouden en de kosten voor een afsluiting moeten betalen.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de ingebruikgeving van een perceeltje stadsgrond gelegen Sint-Elooisdreef aan de 
basisschool PIUS X en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van 
gebruiksovereenkomst, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Bijlagen
 Beslissing gemeenteraad 16oktober2006 en akte opstal.pdf
 Beslissing gemeenteraad.12november2007 en akte erfpacht.pdf
 Ontwerp van gebruiksovereenkomst.pdf
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19:51 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

19:53 Wout Maddens, schepen betreedt de zitting
HD 1 - 2015_GR_00145 - Tijdelijke sluiting van handelsruimte o.g.v. artikel 134 quinquies N.Gem.W.  - Kennisgeving van het besluit van de burgemeester d.d. 25 juni 2015

HD 1 2015_GR_00145 Tijdelijke sluiting van handelsruimte o.g.v. 
artikel 134 quinquies N.Gem.W.  - 
Kennisgeving van het besluit van de 
burgemeester d.d. 25 juni 2015
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 Stefaan Bral, 
raadslid; 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; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, 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 Kelly 
Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Huidig punt werd behandeld na IR2 Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag i.v.m. de 
toekomst voor Buda.

Conform artikel 134 quinquies van de Nieuwe Gemeentewet, ingevoerd door artikel 2 van de wet 
van 1 juli 2011 tot invoeging van een artikel 134quinquies in de Nieuwe Gemeentewet, met 
betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen 
netwerken van mensenhandel en mensensmokkel (B.S. 28 december 2012), kan de burgemeester, 
indien er ernstige aanwijzingen zijn dat in een inrichting feiten plaatsvinden van mensenhandel als 
bedoeld in artikel 433 quinquies van het Strafwetboek of feiten van mensensmokkel als bedoeld in 
artikel 77bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, besluiten deze inrichting te sluiten voor 
de duur die hij bepaalt, met een maximumduur van zes maanden. 
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Dit kan na voorafgaand overleg met de gerechtlijke instanties en na de middelen van verdediging van 
de verantwoordelijke te hebben gehoord.

Het sluitingsbesluit dient ter kennis gebracht te worden van de gemeenteraad op de eerste 
daaropvolgende zitting.

 

Dat uit het volgende blijkt dat er ernstige aanwijzingen zijn dat in de uitbating te 8511 Aalbeke, 
Moeskroensesteenweg 363, vroeger onder de benaming Moulin Rouge, op heden onder de 
benaming Riana, feiten plaatsvinden van mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting:

 Het bestuurlijk verslag dd. 7 mei 2015 en met nummer BS 000599/15 van de lokale politie 
gericht aan de burgemeester betreffende Bar Riana, gelegen Moeskroensesteenweg 363 te 
8511 Kortrijk – Aalbeke ;

 Informatie in dat bestuurlijk verslag waaruit blijkt dat in verband met deze bar, uitgebaat 
onder de rechtsvorm van een gewone commanditaire vennootschap die luistert naar de 
naam ‘Baja’, een gerechtelijk onderzoek werd opgestart in het kader van mensenhandel ; dat 
dit gerechtelijk onderzoek wordt gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie afdeling 
Kortrijk in samenwerking met Franse politiediensten en gekend staat onder het 
dossiernummer KO.37.F1.000448/2013 ;

 Verdere inlichtingen in datzelfde bestuurlijk verslag die aangeven dat ingevolge dat 
gerechtelijk onderzoek de uitbater van bar Riana, door de onderzoeksrechter werd 
aangehouden ; dat tegelijk en in het kader van datzelfde onderzoek ook andere personen die 
professioneel verbonden zijn aan de instelling Riana eveneens werden aangehouden ;

 Het concluderend advies van de lokale politie in haar bestuurlijk verslag waarbij 
aangedrongen wordt dat de burgemeester het pand gelegen Moeskroensesteenweg 363 te 
8511 Kortrijk – Aalbeke tijdelijk sluit op grond van het artikel 134 quinquies van de Nieuwe 
Gemeentewet ;

 

Argumentatie
Dat de maatregel van tijdelijke sluiting als volgt wordt gemotiveerd:

 

 Zonder twijfel sprake is van ernstige aanwijzingen dat in de inrichting Bar Riana feiten 
plaatsvinden van mensenhandel zoals bedoeld in het artikel 433 quinquies van het 
Strafwetboek ; dat het gegeven dat de Federale Gerechtelijke Politie rond deze exploitatie 
een gerechtelijk onderzoek voert op verdenking van mensenhandel én de onderzoeksrechter 
in het kader van dat onderzoek de uitbater van de bar en enkele van diens medewerkers 
aanhoudt immers bewijst dat de vastgestelde feiten ernstig zijn ;

 Mensenhandel een prioriteit is van het parket en dat dit misdrijf opgenomen is in de 
prioriteitenlijst van het Nationaal Veiligheidsplan 2012 – 2015 ;
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 De Bar Riana – een private maar publiek toegankelijke plaats - mag beschouwd worden als 
een ‘inrichting’ zoals bedoeld in het artikel 134 quinquies ; dat deze plaats immers niet als 
een privé-club moet worden beschouwd aangezien geen formaliteiten moeten worden 
vervuld bij de toegang en de uitbater niet belet dat gelijk wie binnen kan ;

 Uit het bestuurlijk verslag van de lokale politie duidelijk blijkt dat de illegale activiteiten 
inzake mensenhandel IN het pand zelf plaatsvinden ;

 Het artikel 134 quinquies een burgemeester in staat stelt een wezenlijke bijdrage te leveren 
in de strijd tegen de mensenhandel; dat dit een bijzonder ernstig misdrijf is waarbij mensen 
uitgebuit worden op seksueel en/of economisch vlak; dat deze onaanvaardbare vorm van 
menselijke exploitatie bovendien vaak zwakkeren treft die zich niet of amper kunnen 
verweren; dat een burgemeester dus niet kan of mag aarzelen om op te treden wanneer hij 
er door de politie over wordt ingelicht dat op het grondgebied van zijn stad filières van 
mensenhandel werkzaam zijn; dat dit optreden concreet bestaat in de mogelijkheid om de 
inrichting tijdelijk te sluiten voor de duur die hij bepaalt en voor maximaal 6 maanden;

 Aan de door het artikel 134 quinquies opgelegde voorwaarde van voorafgaand overleg met 
de gerechtelijke instanties is voldaan ; dat de brief dd. 26 mei 2015 van het parket van de 
procureur des Konings immers aantoont dat de door de wetgever beoogde afstemming 
tussen het bestuurlijke en het justitiële niveau heeft plaatsgevonden; dat zodoende het risico 
uitgesloten wordt van contraproductieve inmenging tussen de door de burgemeester 
overwogen administratieve politiemaatregel en de door het parket getroffen strafrechtelijke 
maatregel;

 

  

Dat op 9 juni 2015 de uitnodiging door de politie wordt betekend aan de GCV Baja, via haar 
zaakvoerders, om te verschijnen op een hoorzitting op vrijdag 19 juni 2015, om hun 
verweermiddelen te uiten in verband met de overwogen maatregel van de burgemeester om het 
pand gelegen te Moeskroensesteenweg 363 te 8511 Aalbeke tijdelijk te sluiten op grond van artikel 
134quinquies Nieuwe Gemeentewet ; dat deze uitnodiging vermeldt dat er mogelijkheid is om het 
dossier in te zien en om zich te laten bijstaan door een raadsman;

Dat geen van de opgeroepen zaakvoerders op deze hoorzitting verscheen noch zich liet 
vertegenwoordigen; dat hiervan op 9 juni 2015 proces-verbaal van niet-verschijning werd 
opgemaakt; dat betrokkenen bijgevolg niet zijn ingegaan op de hun geboden mogelijkheid om hun 
eventuele middelen van verdediging aan het dossier toe te voegen;  

Dat de burgemeester bijgevolg geoordeeld heeft dat er ernstige aanwijzingen zijn dat de GCV Baja en 
haar vertegenwoordigers het pand inzetten voor mensenhandel; dat hij dan ook zijn 
verantwoordelijkheid heeft opgenomen, om alle burgers die op het grondgebied van de stad 
verblijven, te beschermen tegen dergelijke praktijken en dat het enige middel daartoe bestond in een 
tijdelijke sluiting van die uitbating voor een termijn van zes maanden; dat het door deze duur de 
bedoeling is dat alle contacten in verbdand met mensenhandel geleidelijk verwateren om permanent 
te verdwijnen; dat zodoende ook het veiligheidsgevoel in die buurt de kans krijgt zich structureel te 
herstellen.
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Dat deze bestuurlijke maatregel geen alternatief is voor de strafrechtelijke bestrijding van de illegale 
praktijk doch bedoeld is als complementair optreden ten aanzien van het strafrechtelijke; dat deze 
bestuurlijke maatregel immers aanvullend de infrastructuur kan beperken waarover criminele 
groepen kunnen beschikken om hun illegale praktijken uit te voeren.

Dat door deze bestuurlijke maatregel, waardoor mensenhandel niet langer plaats kan vinden in dit 
pand, het onderzoek dat het parket voert meer kans op slagen krijgt om definitief komaf te maken 
met de mensenhandel aldaar en een dossier voor te leggen aan de bevoegde rechtbank met 
perspectief op een effectieve veroordeling van de schuldigen; dat het positief advies van het parket 
met betrekking tot een overwogen sluitingsmaatregel dit treffend illustreert.

 

 

Juridische grond
Nieuwe gemeentewet, artikel 134 quinquies;

 

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Nieuwe Gemeentewet, art. 134 quinquies

 

 

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Kennis te nemen van het burgemeestersbesluit van 25 juni 2015 tot tijdelijke sluiting van het pand 
gelegen aan de Moeskroensesteenweg 363 te 8511 Aalbeke op grond van het artikel 134 quinquies 
van de Nieuwe Gemeentewet, gelet op de ernstige aanwijzingen dat in dat pand feiten plaatsvinden 
van mensenhandel zoals bedoeld in artikel 433 quinquies van het Strafwetboek. Dat de duur van die 
sluiting bepaald werd op zes maanden ingaand op 25 juni 2015.
 

Bijlagen
 PV van hoorzitting Bar Riana.doc
 besluit sluiting riana.docx

Welzijn
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19:57 Wout Maddens, schepen verlaat de zitting

19:58 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
5 - 2015_GR_00133 - participatie - Afsprakennota tussen stadsbestuur en adviesraad - Goedkeuren

5 2015_GR_00133 participatie - Afsprakennota tussen 
stadsbestuur en adviesraad - 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; 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 Stefaan Bral, raadslid; 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; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, 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 Kelly 
Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Wout Maddens, schepen

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De punten 1 t.e.m. 5 werden behandeld na punt 17 OCMW Kortrijk. - Jaarrekening 2014. - Aktename.

Op het college van 4 november 2013 werden de lijnen vastgelegd voor de samenwerking met de 
adviesraden. Het inhoudelijk vernieuwen van de afsprakennota met elke adviesraad was één van de 
op te volgen punten vanuit deze beslissing. Er is nood aan een vernieuwing die meer de geest van het 
samenwerken omvat (en minder focust op te volgen regels). Bovendien is ook de termijn van de 
afsprakennota’s verstreken, hoog tijd dus voor een herziening.

 

Argumentatie
Een nieuw voorstel van afsprakennota ligt voor. De afsprakennota bepaalt de manier van 
samenwerken tussen de stad en de adviesraad. De inhoud werd aangepast naar geest van werken 
van huidige coalitie.

Is opgenomen:
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 Het informeren van de adviesraad over de opmaak en de voortgang van het beleid

 Aandacht voor gebundelde adviezen bij grote stadsprojecten

 De ondersteuning vanuit het lokaal bestuur (administratief, financieel, materieel en 
inhoudelijk)

 Het uitvoeren van de adviestaak door de adviesraad

 Het behandelen van adviezen door het lokaal bestuur

 Het informeren en betrekken van de doelgroep en/of de burgers omtrent het desbetreffende 
beleidsdomein.

Het voorstel werd besproken met de begeleidende ambtenaren van de adviesraden, alsook met de 
adviesraden zelf.

Omdat het bedrag kan verschillen van adviesraad tot adviesraad ligt nu enkel de modelafsprakennota 
voor. De specifieke afsprakennota conform deze modeltekst zal nadien per adviesraad naar het 
college ter goedkeuring gebracht worden.

De raad hoort de amendementen, ingediend door de CD&V-fractie, waarvan de tekst luidt als volgt:
"- Toe te voegen onder hoofdstuk 2: Indien gewenst kan de adviesraad de bevoegde schep(en) 
vorderen om op een vergadering de nodige toelichtingen te verschaffen."
Dit amendement wordt eenparig goedgekeurd mits 'vorderen' te vervangen door 'vragen'
"- Toe te voegen onder hoofdstuk 3: Alle door de adviesraad uitgebrachte adviezen worden binnen 
de kortst mogelijke tijd bekendgemaakt via de website van de Stad."
Dit amendement wordt eenparig goedgekeurd.

De raad hoort de amendementen, ingediend door de Groen-fractie, waarvan de tekst luidt als volgt:
"- Hoofdstuk 1: Toevoegen: "voor adviesraden die ook over sectorale zaken advieswerk doen, is er 
minstens een vertegenwoordiger van de betreffende sector in deze adviesraad aanwezig."
Dit amendement wordt eenparig goedgekeurd.
"- Hoofdstuk 2: Toevoegen: "de leden van het CBS en hun kabinetsmedewerkers kunnen aanwezig 
zijn in het informatieve deel van de vergaderingen die resulteren in adviezen, maar niet tijdens de 
bespreking en ook niet tijdens eventuele stemmingen over de adviezen."
Dit amendement wordt eenparig goedgekeurd.
"- Hoofdstuk4, punt 4: Toevoegen: "binnen de 6 weken na ontvangst van het advies."
Dit amendement wordt niet ter stemming voorgelegd. De Groen-fractie is akkoord met de 
argumentatie van de burgemeester waarom men hier niet kan op ingaan.

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
de modelafsprakennota tussen stadsbestuur en adviesraad 2015-2019 goed te keuren, zoals 
opgenomen in bijlage.
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Bijlagen
 model afsprakennota Stadsbestuur Kortrijk - adviesraad.pdf
 OVERZICHT ADVIESRADEN.docx
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Catherine Waelkens

Staf Financieel Beheerder

20:03 Wout Maddens, schepen betreedt de zitting

20:05 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting

20:07 Vincent Van Quickenborne, burgemeester verlaat de zitting
6 - 2015_GR_00144 - Rekening 2014  - Algemene beleidsrapportering.  Begrotings- en jaarrekening van de stad over 2014. - Vaststellen

6 2015_GR_00144 Rekening 2014  - Algemene 
beleidsrapportering.  Begrotings- en 
jaarrekening van de stad over 2014. - 
Vaststellen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer 
Filiep Santy, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de 
heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; 
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; 
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, 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 Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Patrick Jolie, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In uitvoering van art. 171 tot en met 175 van het Gemeentedecreet wordt de jaarrekening voor 2014 
ter goedkeuring voorgelegd.

Argumentatie
Jaarrekening 2014

Balanstotaal : 361.724.371,05€
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Tekort van het boekjaar : 12.638.508,63€

Totaal van de opbrengsten : 131.959.138,70€

Totaal van de kosten : 144.597.647,33€
 

Binnen de twintig dagen na de vaststelling door de gemeenteraad moeten deze rekeningen 
verstuurd worden naar de Executieve en de Provinciegouerneur.

Deze nota en de bijgevoegde documenten gelden ook als rapportering van de financieel beheerder in 
het kader van artikels 94 en 165 van het gemeentedecreet.

 

 

 

 

 

 

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is bevoegd op basis van art. 171 - 175 van het gemeentedecreet.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 35 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:
21 ja stemmen: 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,  L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, M. Seynaeve, 
I. Verschaete
1 nee stemmen:  L. Lybeer
13 onthoudingen: S. Bral,F. Santy,  S. De Clerck,  A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. 
Deseyn,  C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, M. Vandemaele 
 
De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De jaarrekening 2014 van de stad vast te stellen.

Punt 2
Akte te nemen van de rapportering door de financieel beheerder in het kader van de artikels 94 en 
165 van het gemeentedecreet.
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Bijlagen
 Binder1jaarrekening.pdf
 Binder3verslag bij rekening.pdf

7 - 2015_GR_00142 - Meerjarenplanning 2014 - 2019 - -  Vierde aanpassing aan de meerjarenplanning 2014 - 2019 - Vaststellen

7 2015_GR_00142 Meerjarenplanning 2014 - 2019 - -  Vierde 
aanpassing aan de meerjarenplanning 
2014 - 2019 - Vaststellen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer 
Filiep Santy, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de 
heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; 
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; 
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, 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 Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Patrick Jolie, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het komt de gemeenteraad toe om de vierde aanpassing aan het strategisch meerjarenplan 2014 - 
2019 vast te stellen.

Argumentatie
Beleidsmatig:

Bij de opmaak van begrotingswijziging 1 - budget 2015 werden er aan aan het meerjarenplan 2014 - 
2019, zoals goedgekeurd bij de opmaak van budget 2015, geen wijzigingen aangebracht.
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Financieel:

De vierde meerjarenplanaanpassing werd tot een minimum herleid. De hoofdoorzaak van deze 
aanpassing zijn de personeelskredieten nl. de hervorming van het Geco-statuut en het verschuiven 
van de responsabiliseringbijdrage naar het jaar van betaling.  Verder hebben wij kleine aanpassingen 
in het exploitatiebudget doorgetrokken vb. de energiekredieten.  

De autofinancieringsmarge en het resultaat op kasbasis blijven positief in 2019; 
respectievelijk 22.724.534,50€ en 994.521,21€.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- het Koninklijk besluit van 2.8.1990 houdene het algemeen reglement op de gemeentelijke 
comptabiliteit, inzonderheid de artikels 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14.

- de omzendbrief van 5 september 2014 met kenmerk BB 2014/4 van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken - Agentschap voor Binnenlands Bestuur - Afdeling Lokale en Provinciale besturen - 
Financiën en Personeel, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel

- de artikels 148, 149 en 150 van het gemeentedecreet.

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

21 ja stemmen: 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,  L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, M. Seynaeve, 
I. Verschaete 
14 onthoudingen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy,  S. De Clerck,  A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. 
Soens, R. Deseyn,  C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, M. Vandemaele 

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De vierde aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 als volgt vast te stellen:

1. VIERDE AANPASSING AAN HET MEERJARENPLAN 2014 - 2019

 

Resultaat op kasbasis 2014 2015 2016

I. Exploitatiebudget (B-A) 4.636.880,00 11.336.740,00 13.843.533,97

A. Uitgaven 117.552.860,00 115.848.598,00 114.968.167,03

B. Ontvangsten 122.189.740,00 127.185.338,00 128.811.701,00
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a. Belastingen en boetes 63.496.059,00 67.203.797,00 68.081.016,00

b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale   overheden 0,00 0,00 0,00

c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00

2. Overige 58.693.681,00 59.981.541,00 60.730.685,00

II. Investeringsbudget (B-A) -19.963.109,46 -19.572.498,28 -24.799.738,00

A. Uitgaven 21.779.284,08 48.106.620,45 35.448.084,00

B. Ontvangsten 1.816.174,62 28.534.122,17 10.648.346,00

III. Andere (B-A) -15.095.668,00 5.970.104,00 10.961.827,00

A. Uitgaven 18.785.123,00 33.100.212,00 37.683.520,00

1. Aflossing financiële schulden 17.143.526,00 21.550.212,00 25.683.520,00

a. Periodieke aflossingen 17.143.526,00 16.513.391,00 18.490.478,00

b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 5.036.821,00 7.193.042,00

2. Toegestane leningen 1.641.597,00 11.550.000,00 12.000.000,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00

B. Ontvangsten 3.689.455,00 39.070.316,00 48.645.347,00

1. Op te nemen leningen en leasings 1.641.597,00 37.135.024,00 46.140.192,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële   schulden 2.047.858,00 1.935.292,00 2.505.155,00

a. Periodieke terugvorderingen 2.047.858,00 1.935.292,00 2.505.155,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -30.421.897,46 -2.265.654,28 5.622,97

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig   boekjaar 57.517.981,00 24.958.043,42 22.692.389,14

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 27.096.083,54 22.692.389,14 22.698.012,11

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 -200.000,00 -400.000,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 -200.000,00 -400.000,00

B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 27.096.083,54 22.892.389,14 23.098.012,11

Autofinancieringsmarge 2014 2015 2016

I. Financieel draagvlak (A-B) 9.535.965,00 15.887.561,00 18.649.159,97

A. Exploitatieontvangsten 122.189.740,00 127.185.338,00 128.811.701,00
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B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten   van schulden 
(1-2)

112.653.775,00 111.297.777,00 110.162.541,03

1. Exploitatie-uitgaven 117.552.860,00 115.848.598,00 114.968.167,03

2. Nettokosten van schulden 4.899.085,00 4.550.821,00 4.805.626,00

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 19.994.753,00 19.128.920,00 20.790.949,00

A. Netto-aflossingen van schulden 15.095.668,00 14.578.099,00 15.985.323,00

B. Nettokosten van schulden 4.899.085,00 4.550.821,00 4.805.626,00

III. Autofinancieringsmarge (I-II) -10.458.788,00 -3.241.359,00 -2.141.789,03

 

Resultaat op kasbasis 2017 2018 2019

I. Exploitatiebudget (B-A) 14.835.875,54 16.059.694,64 17.768.953,21

A. Uitgaven 116.426.965,46 117.518.425,36 118.476.525,79

B. Ontvangsten 131.262.841,00 133.578.120,00 136.245.479,00

a. Belastingen en boetes 69.133.546,00 70.071.237,00 71.416.168,00

b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale   overheden 0,00 0,00 0,00

c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00

2. Overige 62.129.295,00 63.506.883,00 64.829.311,00

II. Investeringsbudget (B-A) -15.328.349,00 -13.631.548,00 -8.898.044,00

A. Uitgaven 22.409.519,00 15.253.548,00 8.898.044,00

B. Ontvangsten 7.081.170,00 1.622.000,00 0,00

III. Andere (B-A) 392.302,00 -2.897.930,00 -9.274.432,00

A. Uitgaven 30.384.644,00 25.199.488,00 23.898.601,00

1. Aflossing financiële schulden 20.234.644,00 19.749.488,00 20.898.601,00

a. Periodieke aflossingen 20.234.644,00 19.749.488,00 20.898.601,00

b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00

2. Toegestane leningen 10.150.000,00 5.450.000,00 3.000.000,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00

B. Ontvangsten 30.776.946,00 22.301.558,00 14.624.169,00

1. Op te nemen leningen en leasings 27.650.000,00 18.679.424,00 10.500.000,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële   schulden 3.126.946,00 3.622.134,00 4.124.169,00
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a. Periodieke terugvorderingen 3.126.946,00 3.622.134,00 4.124.169,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00

3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -100.171,46 -469.783,36 -403.522,79

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig   boekjaar 22.698.012,11 22.597.840,65 22.128.057,29

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 22.597.840,65 22.128.057,29 21.724.534,50

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) -600.000,00 -800.000,00 -1.000.000,00

A. Bestemde gelden voor de exploitatie -600.000,00 -800.000,00 -1.000.000,00

B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 23.197.840,65 22.928.057,29 22.724.534,50

Autofinancieringsmarge 2017 2018 2019

I. Financieel draagvlak (A-B) 20.019.169,54 21.349.102,64 22.956.680,21

A. Exploitatieontvangsten 131.262.841,00 133.578.120,00 136.245.479,00

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten   van schulden 
(1-2)

111.243.671,46 112.229.017,36 113.288.798,79

1. Exploitatie-uitgaven 116.426.965,46 117.518.425,36 118.476.525,79

2. Nettokosten van schulden 5.183.294,00 5.289.408,00 5.187.727,00

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 22.290.992,00 21.416.762,00 21.962.159,00

A. Netto-aflossingen van schulden 17.107.698,00 16.127.354,00 16.774.432,00

B. Nettokosten van schulden 5.183.294,00 5.289.408,00 5.187.727,00

III. Autofinancieringsmarge (I-II) -2.271.822,46 -67.659,36 994.521,21

 

Punt 2
De vierde aanpassing aan de meerjarenplanning 2014 - 2019 over te brengen aan de hogere overheid 
binnen de 20 dagen.

Bijlagen
 Binder2  meerjarenplan.pdf
 overzicht exploitatie 1ste wijziging lijst nota.xlsx
 14-49.pdf
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8 - 2015_GR_00143 - Budget 2015 - Eerste wijziging aan het budget 2015 - Vaststellen

8 2015_GR_00143 Budget 2015 - Eerste wijziging aan het 
budget 2015 - Vaststellen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer 
Filiep Santy, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de 
heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; 
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; 
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, 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 Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Patrick Jolie, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het komt de gemeenteraad toe om de eerste wijziging aan het budget 2015 vast te stellen.

Argumentatie
Beleidsmatig:

Bij de opmaak van begrotingswijziging 1 - budget 2015 werden er aan het meerjarenplan 2014 - 
2019, zoals goedgekeurd bij de opmaak van budget 2015, geen wijzigingen aangebracht.

 

Financieel: 

Personeel : Het personeelsbudget is bijgewerkt en stijgt van 43.374.024€ naar 44.797.017€.  
Hoofdoorzaak is de hervorming van het Geco-statuut waar de kortingen op de werkgeversbijdrage 
omgezet zijn in een subsidie.  Dit zorgt voor een stijging van 1.224.764€, weliswaar grotendeels 
gecompenseerd door de subsidie.  De netto kost bedraagt 178.018€ voor 2015.  Een tweede grote 
wijziging is het verrekenen van de responsabiliseringvergoeding van het jaar waarop deze betrekking 
heeft tot het jaar van betaling.  Dit zorgt voor een positief effect van 317.831€ in 2015.  Derde grote 
operatie is het uitbetalen van het vakantiegeld uitdiensttreding van de brandweer.  Dit zorgt voor 
een stijging van 190.810€, dit wordt in 2016 gecompenseerd op de toelage van de brandweer.  De 
rest van de stijging heeft voor een kleine 200.000€ te maken met projectmatige acties die 
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gecompenseerd worden door extra inkomsten (bvb stationsomgeving, uit-pas).  Tenslotte is er een 
technische verschuiving 45.624€ vakbondspremies van de toelages naar de personeelskosten. 

Algemene financiering : De oorzaak van de daling van de ontvangsten binnen algemene financiering 
zijn hoofdzakelijk de terugvorderingen van de doorgeefleningen die opgenomen moeten worden op 
het respectievelijke beleidsveld, de ontvangsten stijgen hierdoor bij de andere beleidsdomeinen.  De 
uitgaven zijn licht gestegen door het verplaatsen van de leasingschuld van het beleidsdomein ruimte 
naar algemene financiering.

Bedrijfsvoering : Hier zijn verschillende kleine aanpassingen gebeurd in de eerste wijziging van 
het budget met het oog op de verbetering van de ondersteuning van de stadsdiensten.

Mens : De zomer 2015 staat synoniem met de "grote verleieding" in de binnenstad, ondertussen 
heeft het programma vaste vorm gekregen en zijn de budgetten op de correcte budgetsleutels 
geplaatst. 

Jeugdhuis Tranzit is ondertussen een bekende plaats geworden onder de jeugd waar tal van 
activiteiten doorgaan. Daarom wordt de aankoop van de dranken bijgesteld aan het verbruik.

De investering van de fuifzaal zal uitbesteed worden aan AGB SOK en gefinancieerd worden door hen 
een investeringstoelage toe te kennen.

Ruimte : De wijzigingen bestaan hoofdzakelijk uit het correct zetten van budgetsleutels. Bij opmaak 
van budget werd er voldoende krediet per beleidsveld voorzien. Nu werden de sleutels verfijnd naar 
de juiste algemene rekeningen. 

De onteigeningsvergoeding werd voozien in de investeringen. Dit is de eerste stap in het 
project Zwevegemstraat - Slachthuisstraat.  De studies van de warmtenetten zullen later dit jaar 
opgestart worden.

Algemeen : Voor alle beleidsdomeinen werden de niet gebruikte transactiekredieten 2014 van de 
investeringen overgedragen naar 2015.

Zowel de bijkomende ontvangst in het exploitatiebudget als investeringsbudget werd op nul gezet, 
deze is niet langer van toepassing aangezien de rekening verwerkt is. 

 

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- het Koninklijk besluit van 2.8.1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke 
comptabiliteit, inzonderheid de artikels 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14.

- de omzendbrief van 5 september 2014 met kenmerk BB 2014/4 van het Vlaams Ministerie van 
Bestuurszaken - Agentschap voor Binnenlands Bestuur - Afdeling Lokale en Provinciale besturen - 
Financiën en Personeel, Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel.

- de artikels 148, 149 en 150 van het gemeentedecreet.
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Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 35 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt: 
21 ja stemmen: 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,  L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, M. Seynaeve, 
I. Verschaete 
2 nee stemmen: C. Matthieu, M. Vandemaele 
12 onthoudingen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy,  S. De Clerck,  A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. 
Soens, R. Deseyn,  C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop 
De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De eerste wijziging van het budget 2015 als volgt vast te stellen:

1. EERSTE WIJZIGING AAN HET BUDGET 2015

Resultaat op kasbasis

         

Budgetwijziging 1 
2015 

I. Exploitatiebudget (B-A) 11.336.740,00

A. Uitgaven 115.848.598,00

B. Ontvangsten 127.185.338,00

a. Belastingen en boetes 67.203.797,00

b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale   overheden 0,00

c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00

2. Overige 59.981.541,00

II. Investeringsbudget (B-A) -19.572.498,28

A. Uitgaven 48.106.620,45

B. Ontvangsten 28.534.122,17

III. Andere (B-A) 5.970.104,00

A. Uitgaven 33.100.212,00

1. Aflossing financiële schulden 21.550.212,00

a. Periodieke aflossingen 16.513.391,00

b. Niet-periodieke aflossingen 5.036.821,00

2. Toegestane leningen 11.550.000,00

3. Overige transacties 0,00

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in   contanten 0,00
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b. Vorderingen op lange termijn die binnen het   jaar vervallen 0,00

B. Ontvangsten 39.070.316,00

1. Op te nemen leningen en leasings 37.135.024,00

2. Terugvordering van aflossing van financiële   schulden 1.935.292,00

a. Periodieke terugvorderingen 1.935.292,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00

3. Overige transacties 0,00

a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het   jaar vervallen 0,00

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I   en II 0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -2.265.654,28

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig   boekjaar 24.958.043,42

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 22.692.389,14

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 7.688.240,37

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 7.688.240,37

B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 15.004.148,77

Autofinancieringsmarge

         

Budgetwijziging 1 
2015 

I. Financieel draagvlak (A-B) 15.887.561,00

A. Exploitatieontvangsten 127.185.338,00

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten   van schulden (1-2) 111.297.777,00

1. Exploitatie-uitgaven 115.848.598,00

2. Nettokosten van schulden 4.550.821,00

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 19.128.920,00

A. Netto-aflossingen van schulden 14.578.099,00

B. Nettokosten van schulden 4.550.821,00

III. Autofinancieringsmarge (I-II) -3.241.359,00

Punt 2
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De eerste wijziging aan het budget 2015 met bijlagen over te brengen aan de hogere overheid binnen 
de 20 dagen.

Bijlagen
 Budgetwijziging 1.pdf
 overzicht exploitatie 1ste wijziging lijst nota.xlsx
 14-49.pdf

Raadscommissie 2

Wout Maddens

Planning en Openbaar Domein

20:24 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting

20:24 Vincent Van Quickenborne, burgemeester betreedt de zitting

20:25 Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting

20:27 Arne Vandendriessche, raadslid verlaat de zitting
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9 2015_GR_00136 Plan-MER 'Lange Munte' - Opstarten van 
de plan-milieueffectrapportage voor het 
gebied 'Lange Munte' - Voorwaarden en 
wijze van gunnen
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 Stefaan Bral, 
raadslid; 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; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, 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 Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid
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Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor “het gebied ‘Lange Munte’” wordt een plan-milieueffectenrapport (plan-MER) opgemaakt. In 
dit plan-MER wordt onder meer uitsluitsel gegeven over het bestaan of ontbreken van schadelijke 
gevolgen van de inplanting en exploitatie van een crematorium en de begraafplaats op deze locatie. 
Op basis van het goedgekeurde plan-MER kan de stad Kortrijk de gewenste beleids- of 
planningsinitiatieven bepalen. Ook de andere ontwikkelingsopties voor de ruimere omgeving worden 
erin afgewogen. Het gaat bijvoorbeeld over een verhoogde bescherming van de open ruimte door 
het schrappen van woonuitbreidingsgebied, het verbeteren van de overgang tussen de bebouwde en 
de open ruimte en aanpassingen aan of uitbreidingen van de recreatie- en sportinfrastructuur.

Argumentatie
Plangebied ‘Lange Munte’

De voorlopige contouren van het plangebied – hierna “het gebied ‘Lange Munte’” genoemd – zijn 
weergegeven op de luchtfoto opgenomen op blz. 4 van de aanvullende nota bij het bestek zoals 
opgenomen in bijlage. Het plangebied omvat het sportcentrum de Lange Munte, de bijhorende 
sportterreinen, de begraafplaats Hoog Kortrijk, het crematorium ‘Uitzicht’, delen van het 
woonuitbreidingsgebied, de verkavelde gronden aan de zuidkant van de Baaistraat en een beperkt 
aantal percelen gelegen in het agrarisch gebied. Het plangebied wordt aan de noordoostelijke en aan 
de zuidwestelijke flank begrensd door het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk’ zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20 januari 2006.

Vergunningen en rechtsprocedures crematorium ‘Uitzicht’

De stedenbouwkundige vergunning voor het crematorium werd op 5 december 2011 vernietigd door 
de Raad van State. In haar arrest oordeelde de Raad dat het bijzonder plan van aanleg 33/4 'Kerkhof 
Hoog Kortrijk' dat op 17 november 1994 goedgekeurd werd bij ministerieel besluit, onwettig tot 
stand was gekomen en niet als rechtsbasis kon dienen voor die vergunning. Het BPA werd op zich 
niet vernietigd of uit het rechtsverkeer verwijderd. In haar brief van 22 mei 2015 stelt Vlaams 
minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege hieromtrent het volgende:

“Aangezien de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening geen procedure voorziet tot intrekking van een 
goedkeuringsbeslissing over een BPA, [zij] van mening [is] dat de opmaak van een gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan de aangewezen weg is om het onwettig bevonden BPA op te heffen. 
Temeer daar de intrekking van een BPA op zich eveneens onderworpen zou kunnen zijn aan de 
verplichting tot opmaak van een plan-MER aangezien ook door een intrekking de bestemming wordt 
gewijzigd.”

Op 15 juni 2012 heeft de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar een nieuwe stedenbouwkundige 
vergunning verleend, na een gunstig advies van het college op 4 april 2012. De motivering hiervoor is 
niet langer gebaseerd op het onwettig bevonden BPA, maar op een alternatieve vergunningsbasis. 
Ook deze beslissing werd aangevochten, dit keer voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
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De meest recente milieuvergunning voor het crematorium werd afgeleverd door toenmalige Vlaams 
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege op 12 juli 2013. Ook aan deze beslissing 
ging een vernietiging vooraf en ook dit keer werd ze aangevochten. Hiertegen loopt momenteel een 
procedure bij de Raad van State.

Het is in de beide gevallen niet bekend wanneer de respectievelijke raden zich zullen uitspreken over 
de verleende vergunningen.

Door Psilon werd een procedure bij de rechtbank van eerste aanleg ingeleid tegen de Vlaamse 
Regering en de stad teneinde Psilon te vrijwaren voor alle schade die zij zou lijden als gevolg van een 
gedwongen stopzetting van de exploitatie van het crematorium en een gedwongen herlokalisatie 
ervan. Deze procedure is lopende.

Daarnaast loopt nog een milieustakingsvordering van het actiecomité tegen Psilon voor het hof van 
beroep in Gent. Deze procedure is bij tussenarrest van 27 februari 2015 geschorst en wordt 
hernomen op 1 januari 2016 als voldaan is aan de bepalingen van het tussenarrest.

Woonuitbreidingsgebied en afbakening stedelijk gebied

Het “gebied ‘Lange Munte’” vormt de grens tussen de verstedelijkte zuidelijke rand van Kortrijk en de 
open ruimte tussen Kortrijk en Zwevegem. De afbakeningslijn van het regionaalstedelijk gebied 
Kortrijk loopt doorheen en langs het gebied. Aan noordoostelijke zijde grenst het gebied aan het 
stedelijk woongebied ‘Langwater’. Aan zuidwestelijke zijde ligt het stedelijk woongebied 
‘Schaapsdreef’. Beide gebieden zijn opgenomen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk’ van 20 januari 2006. In het gebied ligt een omvangrijk 
woonuitbreidingsgebied dat deels binnen en deels buiten de afbakeningslijn ligt.

Het richtinggevend deel van het ruimtelijk structuurplan van de stad stelt de schrapping van dit 
woonuitbreidingsgebied in het vooruitzicht, met het oog op het behoud van de landschappelijke 
kwaliteiten van dit stadsdeel en de aangrenzende open ruimte. Het bindend deel van het 
structuurplan voorziet in de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de – niet-nominatieve – 
schrapping van woon- en woonuitbreidingsgebied.

Opstarten van de milieueffectrapportage

Het plan-MER voor het “gebied ‘Lange Munte’” wordt opgemaakt door een extern studiebureau door 
een team erkende deskundigen onder leiding van een erkend MER-coördinator. De samenstelling van 
dit team wordt bepaald op basis van de te onderzoeken milieuthema’s. Het bestek dat als basis dient 
voor deze opdracht bevat bepalingen met betrekking tot de minimale samenstelling van het team.

De dienst milieueffectrapportage van de Vlaamse overheid begeleidt de procedure en bewaakt de 
kwaliteit van de verschillende stappen in het proces en van het eindrapport. De procedure voorziet 
verder in een uitgebreide adviesronde en in een volwaardig inspraakmoment waarbij elke burger 
bijkomende onderzoeksvragen kan formuleren die in het plan-MER onderzocht moeten worden. De 
eerste stap in de opmaak van het milieueffectenrapport bestaat uit het aanstellen van een 
studiebureau op basis van een bestek voor deze studieopdracht. Het bestek bevindt zich in bijlage bij 
deze nota.

Dit initiatief betekent niet dat de stad van oordeel zou zijn dat de afgeleverde vergunningen 
aangetast zouden zijn door enig gebrek. Deze beslissingen werden zoals hiervoor vermeld met kennis 



58/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

van zaken genomen door andere overheden. Integendeel beoogt de stad met dit initiatief om, zoals 
hierboven vermeld, vanuit de principes van behoorlijk bestuur met volledige kennis van zaken de 
gepaste beleids- en planningsinitiatieven te kunnen nemen en dit voor een ruimer gebied dan de site 
van het crematorium. Dit wordt ook aldus onderschreven door Vlaams minister Joke Schauvliege in 
haar brief van 22 mei 2015.

 

Juridische grond
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het Decreet houdende Algemene Bepalingen van 
het Milieubeleid (DABM) en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

De wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Er wordt pas een visum gevraagd bij de gunning van de opdracht.

Advies
Juridische dienst
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De voorwaarden voor het opmaken van een plan-MER voor “het gebied ‘Lange Munte’” vast te 
stellen, zoals ze zijn opgegeven in het bestek “plan-MER voor ‘het gebied Lange Munte’” waarbij de 
kosten worden geraamd op 70.000 euro inclusief btw.

Punt 2
Voor de studieopdracht “opmaak van een plan-MER voor ‘het gebied Lange Munte’” te kiezen voor 
een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de studiebureaus Arcadis, Grontmij en 
Technum, als wijze van gunnen conform de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten.

Punt 3
De Vlaamse Regering en de deputatie van de provincie West-Vlaanderen in kennis te stellen van deze 
beslissing.

Bijlagen
 20150605 - bestek plan-mer gebied lange munte.doc

20:32 Isa Verschaete, raadslid betreedt de zitting
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20:34 Arne Vandendriessche, raadslid betreedt de zitting

20:35 Christine Depuydt, raadslid verlaat de zitting
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10 2015_GR_00137 LAR-zuid - Aanpassen tracés buurt- en 
voetwegen in functie van de realisatie van 
de transportzone 'LAR-zuid' - 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 Stefaan Bral, 
raadslid; 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; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, 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 Kelly 
Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Christine Depuydt, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad van de stad Kortrijk heeft op 9 maart 2015 een aantal wijzigingen aan de buurt- en 
voetwegen in functie van de realisatie van de geplande transportzone ‘LAR-zuid’ principieel 
goedgekeurd. Omdat de ontwikkeling van ‘LAR-zuid’ en de gevolgen voor het tragewegennetwerk 
gemeentegrensoverschrijdend moeten worden bekeken, heeft de gemeenteraad van de stad Menen 
op 30 maart 2015 eveneens een beslissing genomen over de aanpassingen van het 
tragewegennetwerk op het grondgebied van de stad Menen. De beide principiële beslissingen zijn op 
elkaar afgestemd.

Over deze beslissingen is – conform de regelgeving over de buurtwegen – een openbaar onderzoek 
georganiseerd van 8 april tot en met 8 mei 2015. Het openbaar onderzoek verliep parallel in de beide 
steden om inspraak over de voorgestelde wijzigingen aan de buurt- en voetwegen de maximale 
kansen te geven en om toe te laten dat gemeentegrensoverschrijdend kan worden beslist over de 
ontvangen reacties.

Dit voorstel wordt nu een tweede keer voorgelegd aan de gemeenteraad van de stad Kortrijk zodat 
er een definitieve beslissing genomen kan worden over het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan 
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voor de wijziging en verlegging van een gedeelte van ‘sentier no. 52’ en ‘sentier no. 62’ en over de 
gedeeltelijke afschaffing van ‘chemin no. 3’.

Voordat de gemeenteraad hierover beslist, wordt een overeenkomst goedgekeurd tussen de stad 
Kortrijk en de ontwikkelaar van de geplande transportzone ‘LAR-zuid’. Daarin worden de 
modaliteiten met betrekking tot de grondoverdrachten, de inrichting en het beheer van de 
betrokken buurt- en voetwegentracés vastgelegd. In die overeenkomst worden ook bepaalde 
aspecten van het flankerend beleid geregeld waarmee de partijen tegemoet willen komen aan de 
reacties tijdens het openbaar onderzoek. In de stad Menen wordt op een dezelfde manier gewerkt. 
De gemeenteraad van de stad Menen neemt in principe eind juni een definitieve beslissing over de 
tracés en over de overeenkomst met de ontwikkelaar.

Argumentatie
Voor de inhoudelijke bespreking van de voorgestelde wijzigingen aan de buurt- en voetwegen wordt 
verwezen naar de gemeenteraadsbeslissing van 9 maart 2015. De voorgestelde aanpassingen 
moeten in essentie een optimale ontwikkeling van de geplande transportzone ‘LAR-zuid’ mogelijk 
maken, zonder daarbij de kwaliteit van het tragewegennetwerk aan te tasten. Het 
tragewegennetwerk wordt na de tracéwijzigingen opnieuw sluitend gemaakt. Een aantal 
verbindingen dat niet langer in gebruik is, worden hersteld en de aansluiting op het voetgangers- en 
fietsersnetwerk in de geplande transportzone ‘LAR-zuid’ wordt verzekerd.

Met de voorgestelde wijzigingen aan het buurt- en voetwegennetwerk, geven de stad Kortrijk en de 
stad Menen uitvoering aan de beslissing van de Vlaamse Regering van 20 januari 2006 om in dit 
gebied een specifiek regionaal bedrijventerrein voor transport te realiseren. De aanpassingen van de 
tracés van de buurt- en voetwegen zijn de eerste formele stap in functie van de realisatie.

Naast de beslissing over de tracés, moet er ook beslist worden over de bijhorende 
grondoverdrachten en over bepaalde aspecten van de inrichting en het beheer van de nieuwe en de 
te herstellen tracés. Dat gebeurt door middel van een overeenkomst tussen de stad Kortrijk en de 
ontwikkelaar. Daarbij wordt zo goed als mogelijk ingespeeld op de reacties tijdens het openbaar 
onderzoek. Dit wordt hieronder meer in detail toegelicht. 

Het openbaar onderzoek is volledig conform de regelgeving over de buurtwegen verlopen. Daarnaast 
werd er op 2 april 2015 door de twee steden een gezamenlijk infomoment georganiseerd in het 
ontmoetingscentrum van Aalbeke. Onder meer de personen die officieel in kennis gesteld werden 
van de voorgestelde wijzigingen aan de buurt- en voetwegen werden hierop uitgenodigd. Daarnaast 
zijn ook omwonenden uit de ruime omgeving uitgenodigd op dit infomoment. De beide steden 
hebben alle documenten die betrekking hadden op de voorgestelde wijzigingen ook online ter 
beschikking gesteld voor de start van het openbaar onderzoek.

Zowel op de gemeenteraad van 9 maart 2015 als op het infomoment op 2 april 2015 werd duidelijk 
dat er nog onbeantwoorde vragen zijn bij raadsleden, omwonenden en andere betrokkenen. De 
vragen hebben vooral betrekking op de inrichting van de bufferstrook en op de problematiek van de 
bodem- en grondwaterverontreiniging in de omgeving van de E17 ter hoogte van de Triloystraat. De 
vragen die rechtstreeks verband houden met de buurtwegen, worden in dit besluit behandeld. 
Andere vragen hebben eerder betrekking op de inrichtingsaspecten van de geplande transportzone 
en  moeten dus een antwoord krijgen via de nog op te maken effectrapportage, de inrichtingsstudie 
en de nog op te starten vergunningsprocedures. 
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De stad Kortrijk, de stad Menen, de ontwikkelaar en de Groep Van Marcke gaan daarom het 
engagement aan om voor het indienen van de vergunningsaanvragen een nieuw infomoment te 
organiseren voor de omwonenden en andere betrokkenen. Daarbij zal onder meer de 
inrichtingsstudie aan bod komen.

Reacties op het openbaar onderzoek

De stad Kortrijk heeft op datum van 13 april 2015 in totaal 92 reacties op het openbaar onderzoek 
ontvangen bestaande uit één reactie van de NMBS, één reactie van Infrabel, één individueel 
bezwaarschrift, drie individuele bezwaarschriften met dezelfde inhoud en één bundel met 86 
bezwaarschriften met dezelfde inhoud waarvan sommige exemplaren ondertekend werden door 
meerdere personen, sommige personen meerdere exemplaren van hetzelfde bezwaarschrift 
indienden en sommige ondertekenaars naast het algemeen bezwaarschrift ook nog een individueel 
bezwaarschrift indienden met een andere inhoud. 

Alle reacties die de stad Kortrijk ontving, worden verder in dit besluit inhoudelijk behandeld. De 
ontwikkeling van de geplande transportzone ‘LAR-zuid’ heeft zoals bekend zowel betrekking op het 
grondgebied van de stad Kortrijk als op het grondgebied van de stad Menen. Het is van belang dat de 
inrichting van dit gebied gemeentegrensoverschrijdend wordt bekeken. Die benadering geldt 
vanzelfsprekend ook voor de voorgestelde wijzigingen aan de buurt- en voetwegen. 

Zoals hierboven werd aangegeven, verliep het openbaar onderzoek over de voorgestelde wijzigingen 
aan de buurt- en voetwegen gelijktijdig in Kortrijk en in Menen. Er is overleg geweest tussen de twee 
steden over de gevolgen die gegeven kunnen worden aan de reacties tijdens het openbaar 
onderzoek. Het getuigt immers van behoorlijk bestuur om de reacties van omwonenden gezamenlijk 
en gemeentegrensoverschrijdend te bekijken. 

De stad Menen ontving tijdens het openbaar onderzoek 95 reacties, waarvan 91 exemplaren van het 
algemeen bezwaarschrift dat ook in de stad Kortrijk werd ingediend (bezwaarschriften met als 
referentie K01 tot en met K86). Daarnaast werd nog één individueel bezwaarschrift zowel in Kortrijk 
(K89) als in Menen ingediend. Verder was er een reactie van het Agentschap Wegen en Verkeer en 
nog twee individuele bezwaarschriften die niet bij de stad Kortrijk werden ingediend.

Het komt uiteraard aan de gemeenteraad van de stad Menen afzonderlijk toe om het passende 
gevolg te geven aan de bezwaarschriften die aan haar bestuur gericht zijn.

Inhoudelijke bespreking van de opmerkingen en bezwaren tijdens het openbaar onderzoek

De opmerkingen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek aan bod kwamen, worden 
hieronder thematisch gebundeld, samengevat en besproken. Daarbij wordt telkens aangegeven 
welke argumenten in welke reactie(s) aan bod komen. De 92 reacties die de stad Kortrijk ontving 
werden genummerd van K01 tot en met K92 en worden voor aktename en beraadslaging aan de 
gemeenteraad voorgelegd. Alle ontvangen reacties worden ontvankelijk verklaard.

Vermindering bufferend vermogen van de bufferstrook door aanleg trage wegen

Argumenten 1 en 2 van de reacties K01 t.e.m. K86.

Omwonenden stellen dat de ontwikkeling van de geplande transportzone ‘LAR-zuid’ negatieve 
gevolgen zal hebben voor hun leefomgeving. Meer bepaald wordt gesteld dat dit project aanleiding 
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zou geven tot visuele hinder, geluidshinder en het genereren van fijn stof. De omwonenden wijzen in 
dit kader op het belang van een adequate buffering van de geplande transportzone ten opzichte van 
de omgeving en in het bijzonder op de noodzaak om een volwaardige bufferstrook te realiseren met 
een breedte van 30 meter. Er wordt gesteld dat het aanleggen van trage wegen binnen de 30 meter 
brede bufferstrook de vereiste buffering op vlak van landschap, geluid en fijn stof in de weg staat.

De stad Kortrijk onderschrijft het belang van een afdoende buffering van de geplande transportzone 
‘LAR-zuid’ ten opzichte van de omgeving. Artikel 2, §2.3 van de stedenbouwkundige voorschriften 
van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk’ – 
deelplan 2 ‘specifiek regionaal bedrijventerrein voor transport “LAR-zuid”’ (BVR 20 januari 2006) 
bepalen onder meer dat

“De bufferstroken […] minimum 30 meter breed [zijn]. De functie van de buffer bestaat uit een visuele 
afscherming en de buffering van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de omgeving.”

Tegelijk sluiten deze stedenbouwkundige voorschriften niet uit dat bepaalde delen van de 
bufferstrook bijvoorbeeld bufferbekkens kunnen bevatten, wat impliceert dat er geen absolute 
verplichting is om de strook volledig in te richten als een massief groenscherm. 

In de voorgestelde aanpassingen zal er een nieuwe trage verbinding gerealiseerd worden aan de 
zuidzijde van de geplande transportzone. Deze verbinding wordt zoals terecht opgemerkt wordt in 
het bezwaar voorzien op het bedrijventerrein, direct palend aan de aangrenzende bestemmingen en 
in de bufferstrook die voorzien is op het bestemmingsplan.

De beslissing is ingegeven door twee overwegingen.

De eerste overweging is dat het van belang is om een volwaardige verbinding te realiseren voor 
fietsers en wandelaars vanaf de Meersweg tot aan de Triloystraat en voor wandelaars vanaf de 
Meersweg via ‘sentier no. 29’, ‘sentier no. 52’ en ‘sentier no. 62’ naar de Brumierstraat. Het ligt voor 
de hand dat de belevingswaarde voor de toekomstige gebruikers van de trage wegen een stuk 
waardevoller is wanneer de wegen zich op de scheiding tussen een massieve groene bufferstrook en 
de open ruimte situeren, dan wanneer de wegen onmiddellijk zouden palen aan de bedrijfskavels op 
de geplande transportzone.

De tweede overweging is dat de stad Kortrijk het niet wenselijk vindt om – in het kader van het 
algemeen beleid met betrekking tot de trage wegen – bestaande trage verbindingen te schrappen 
zonder te voorzien in een volwaardig alternatief. De bestaande verbinding tussen de Brumierstraat-
Bedevaartweg en de Triloystraat is volgens de stad een essentiële schakel in het huidige en 
toekomstige netwerk.

De stad kan de kern van de argumentatie echter wel bijtreden. De stad is van oordeel dat de 
ontwikkelaar bij de aanleg van de geplande transportzone ‘LAR-zuid’ een volwaardige bufferstrook 
met een minimale breedte van 30 meter in acht moet nemen. Op die plaatsen waar de bufferstrook 
die aangeduid is op het bestemmingsplan gedeeltelijk ingenomen wordt door (half)verharding in 
functie van trage wegen, moet de bufferstrook verbreed worden met de door de (half)verharding 
ingenomen breedte. De verbreding van de bufferstrook moet zich situeren op het bedrijventerrein 
en dus aan de noordzijde van de bufferstrook die op het bestemmingsplan is aangeduid.
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Deze voorwaarde zal opgelegd worden bij de latere beslissingen over de vergunningen voor de 
realisatie van de geplande transportzone ‘LAR-zuid’. Bovendien wordt hierover – om de realisatie 
ervan te verzekeren – een clausule opgenomen in de overeenkomst tussen de stad Kortrijk en de 
ontwikkelaar met betrekking tot het realiseren van de aanpassingen aan de buurt- en voetwegen in 
functie van de realisatie van de transportzone ‘LAR-zuid’ die nu voor goedkeuring aan de 
gemeenteraad wordt voorgelegd. Op het grondgebied van de stad Menen kan eenzelfde principe 
toegepast worden waardoor de verplichtingen inzake de bufferstrook overal gerespecteerd blijven; 
de beslissing hierover komt toe aan de gemeenteraad van de stad Menen. 

Onverenigbaarheid met de geldende bestemmingsplannen en gevolgen bijkomende toegang tot het 
de geplande transportzone

Argumenten 3 t.e.m. 5 van de reacties K01 t.e.m. K86.

Er wordt gesteld dat de voorgestelde aanpassingen aan de trage wegen niet verenigbaar zouden zijn 
met de bepalingen van het geldende bestemmingsplan aangezien daarin bepaald is dat de 
bufferstrook ‘enkel toegankelijk [mag] zijn voor onderhoudswerken’.

Daarnaast wordt er gesteld dat de toegang tot het bedrijventerrein in het verlengde van de 
Meersweg (‘sentier no. 29’) voor de zachte weggebruikers strijdig zou zijn met de bepalingen van 
hetzelfde bestemmingsplan aangezien daarin is bepaald dat ‘er […] één ontsluiting voor het 
plangebied [wordt] voorzien: via de bestaande Triloystraat.’

Bovendien wordt gevreesd dat deze configuratie ertoe zal leiden dat de werknemers van de bedrijven 
die zich op ‘LAR-zuid’ zullen vestigen, hun voertuigen zouden parkeren buiten de transportzone (i.c. 
ter hoogte van de Meersweg, de Bedevaartweg en de Brumierstraat) met de bijhorende hinder tot 
gevolg.

Aan de basis van deze reactie ligt opnieuw een bezorgdheid over de mogelijke hinder die de 
geplande transportzone ‘LAR-zuid’ zou kunnen genereren voor de ruimere omgeving. Bij de opmaak 
van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk’ heeft de 
Vlaamse Regering de noodzakelijke garanties voor het beperken van de mogelijke hinder die gepaard 
kan gaan met de realisatie en de exploitatie van een transportzone verankerd in de 
stedenbouwkundige voorschriften. Die garanties omvatten onder meer bepalingen met betrekking 
tot de ontsluiting van het bedrijventerrein. Zowel de stedenbouwkundige voorschriften als de 
toelichtingsnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (p. 33 en verder) bevatten hieromtrent 
een aantal bepalingen. Zo bepaalt artikel 2, §2.4 van de stedenbouwkundige voorschriften dat

“Er […] één ontsluiting voor het plangebied [wordt] voorzien: via de bestaande Triloystraat. De interne 
wegenis sluit aan op deze weg.

Ten zuiden van het aansluitingspunt van de transportzone op de Triloystraat worden 
verkeerstechnische maatregelen genomen om te verhinderen dat toegang kan genomen worden tot 
de LAR-zuid en noord via de Triloystraat.”

In de toelichting bij dit voorschrift wordt verduidelijkt dat

“Het terrein wordt ontsloten via de Triloystraat die de relatie legt met de LAR ten noorden van de E17. 
Er worden verkeerstechnische maatregelen genomen om te verhinderen dat toegang kan worden 
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gekomen tot LAR-zuid en noord via de woonstraat, Triloystraat; dit kan bijvoorbeeld door de aanleg 
van een vrachtwagensluis.”

Deze bepalingen beogen duidelijk het beperken van de hinder die het gevolg is van het autoverkeer – 
en van het vrachtverkeer in het bijzonder – dat de geplande transportzone ‘LAR-zuid’ zal genereren. 
Het woord ‘ontsluiting’ verwijst hier onmiskenbaar naar gemotoriseerd verkeer en hangt samen met 
haar functionele betekenis in relatie tot de bestemming ‘specifiek regionaal bedrijventerrein voor 
transport’. Deze bepalingen sluiten op zich geen bijkomende toegangen tot het bedrijventerrein uit 
voor voetgangers en fietsers. Die toegangen zijn louter dienstig voor werknemers die met de fiets 
naar de bedrijven op de geplande transportzone zullen komen. Om dit duurzaam verplaatsingsgedrag 
te stimuleren, is het essentieel dat de ‘omrijfactor’ voor fietsers zo klein mogelijk wordt gehouden. 
Vanuit die optiek is het bijvoorbeeld wenselijk om de onderdoorgang onder de spoorlijn Moeskroen-
Kortrijk aan de Brumierstraat te behouden voor fietsers met de geplande transportzone als 
eindbestemming. Dat geldt ook voor de doorsteek in het verlengde van de Meersweg.

De stad vindt het om deze redenen wenselijk om voor zachte weggebruikers deze twee toegangen 
tot het bedrijventerrein te behouden. De Triloystraat blijft de enige ontsluitingsweg in de strikte zin 
van het woord, met name voor het auto- en vrachtverkeer met als herkomst of bestemming de 
geplande transportzone ‘LAR-zuid’.

De stad kan hierin echter wel het argument bijtreden dat het niet de bedoeling kan zijn dat 
werknemers of bezoekers van de geplande transportzone ‘LAR-zuid’ hun wagen parkeren aan 
bijvoorbeeld de Brumierstraat om vervolgens het bedrijventerrein te voet te bereiken via één van de 
twee toegangen voor zachte weggebruikers. Dit zou immers hinder kunnen genereren voor de 
omgeving en moet worden vermeden.

Om hieraan tegemoet te komen neemt de stad Kortrijk een clausule op in de overeenkomst met de 
ontwikkelaar met betrekking tot het realiseren van de aanpassingen aan de buurt- en voetwegen in 
functie van de realisatie van de transportzone ‘LAR-zuid’. Die clausule bepaalt dat de ontwikkelaar bij 
de verkoop van gronden op de geplande transportzone aan de bedrijven die er zich wensen te 
vestigen, in de verkoopakte laat opnemen dat de bedrijven hun parkeerbehoefte integraal op het 
bedrijventerrein moeten voorzien en de werknemers-bezoekers verplicht om gebruik te maken van 
de parkeervoorzieningen op het bedrijventerrein. Dit aspect zal bovendien beoordeeld worden bij de 
beslissing over de toekomstige vergunningsaanvragen voor het projectgebied.

Daarnaast zal de stad Kortrijk instaan voor de monitoring hiervan en ingeval van structureel misbruik 
passende maatregelen nemen teneinde het parkeren in de omgeving van ‘LAR-zuid’ te 
reglementeren en te handhaven, bijvoorbeeld door het invoeren van een aangepast parkeerregime 
in de Brumierstraat. Op het grondgebied van de stad Menen wordt eenzelfde regeling uitgewerkt.

In de reactie wordt verder gewezen op een tweede vermeende onverenigbaarheid met de 
bepalingen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening regionaalstedelijk gebied 
Kortrijk’, meer bepaald voor wat betreft het stedenbouwkundig voorschrift over de bufferstrook (art. 
2, §2.3) dat stelt dat

“De bufferzones […] - al dan niet op een berm - beplant en onderhouden [worden] met streekeigen 
hoog- en laagstammige bomen en struiken en onderhouden [worden] als een dicht groen scherm en 
[…] enkel toegankelijk [mogen] zijn voor onderhoudswerken.” 
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De vaststelling dat het ontwerp met betrekking tot de aangepaste tracés voor de buurt- en 
voetwegen – naar de letter – niet in overeenstemming is met dit stedenbouwkundig voorschrift is 
correct. Daar staat echter tegenover dat het plan minstens naar de geest in overeenstemming is met 
de doelstellingen die de Vlaamse Regering voor ogen had bij de opmaak van dit stedenbouwkundig 
voorschrift en dat er naast de bestemmingsplannen nog decretale afwijkingsmogelijkheden in 
overweging moeten worden genomen zoals artikel 4.4.7, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening (zie verder).

Die afwijkingsmogelijkheden kunnen in dit concrete geval volgens de stad alleen in overweging 
worden genomen voor zover dit de buffering ten opzichte van de omgeving niet in het gedrang 
brengt en voor zover de voorgestelde oplossing bijdraagt tot een beter tragewegennetwerk. Aan de 
beide voorwaarden is voldaan (zie hoger).

Bovendien zijn de voorgestelde aanpassingen aan de trage wegen in overeenstemming met de 
doelstellingen die de Vlaamse Regering wilde bereiken met het stedenbouwkundig voorschrift. De 
toelichting bij dit voorschrift stelt dat

“De buffer […] een enkel voor onderhoud toegankelijke zone [vormt] om duidelijk te maken dat de 
bedrijfsactiviteiten zich richten naar de ontsluitingsweg (zie ontsluiting en interne wegenis). 
Bestaande wegen doorheen de buffer worden dan ook ‘doorgeknipt’.”

Het beperken van de toegankelijkheid van de bufferstrook is er dus op gericht om – net zoals de 
bepaling met betrekking tot de ontsluitingsweg die hoger aan bod kwam – auto- en vrachtverkeer te 
weren. Meer bepaald beoogt het voorschrift dat er bijvoorbeeld via de Brumierstraat of de 
Meersweg geen secundaire ontsluitingsweg zou worden gerealiseerd. Die doelstelling blijft 
gerespecteerd. De trage wegen in het projectgebied worden zo ingericht en gedimensioneerd dat ze 
niet gebruikt kunnen worden door wagens. De relevante bepalingen over de inrichting en het beheer 
van de wegen komen onder meer aan bod in de overeenkomst met de ontwikkelaar met betrekking 
tot het realiseren van de aanpassingen aan de buurt- en voetwegen in functie van de realisatie van 
de transportzone ‘LAR-zuid’ en zullen ook doorwerken in de beslissingen over de 
vergunningsaanvragen voor de realisatie en invulling van ‘LAR-zuid’.

De aanleg van trage wegen is ‘een handeling van algemeen belang met een ruimtelijk beperkte 
impact’ waarvoor er conform artikel 4.4.7, §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
afgeweken mag worden van de stedenbouwkundige voorschriften. Het besluit van de Vlaamse 
Regering tot aanwijzing van de handelingen in de zin van […] artikel 4.4.7, §2 […] van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester 
bepaalt welke handelingen van algemeen belang een beperkte ruimtelijke impact hebben. Artikel 3, 
§1 van dit besluit beschouwt handelingen die betrekking hebben op

“de aanleg, wijziging of uitbreiding van […] openbare fiets-, ruiter- en wandelpaden, en andere paden 
ten behoeve van de zwakke weggebruiker”

als handelingen van algemeen belang met een ruimtelijk beperkte impact waarvoor afgeweken kan 
worden van de stedenbouwkundige voorschriften. De tracés die voorzien worden voor de nieuwe 
trage wegen voldoen aan de criteria van het besluit. Ook de twee voorziene toegangen voor 
voetgangers en fietsers voldoen hieraan. Dit argument uit de bezwaarschriften geeft met andere 
woorden geen aanleiding tot aanpassingen aan de plannen. 
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Bodem- en grondwaterverontreiniging

Argument 6 van de reacties K01 t.e.m. K86.

In de reacties wijzen omwonenden op de problematiek van de bodem- en grondwaterverontreiniging 
in de bestaande transportzone ter hoogte van de E17. Er wordt gewezen op het grondverzet dat 
gepaard zal gaan met de aanleg van de geplande transportzone en op de mogelijke gevolgen hiervan 
op de verdere verspreiding van de Chroom-verontreiniging in zuidelijke richting.

De voorgestelde tracéwijzigingen hebben op zich geen directe gevolgen voor de vastgestelde bodem- 
en grondwaterverontreiniging in de directe omgeving van de E17 ter hoogte van de LAR. Dit bezwaar 
is volgens de stad dus ongegrond in het licht van de buurtwegenprocedure. 

De problematiek wordt evenwel van nabij opgevolgd door zowel de stad Kortrijk, de stad Menen als 
de ontwikkelaar van de transportzone ‘LAR-zuid’. Dit aspect moet beoordeeld worden bij de 
beslissingen over de vergunningsaanvragen en moet volgens de stad meegenomen worden in de 
milieueffectrapportage of de screening die vooraf gaat aan de vergunningsaanvragen.

Vraag tot afschaffing deel ‘sentier no. 52’

Reacties K90 t.e.m. K92.

In drie individuele bezwaarschriften met dezelfde inhoud wordt gesteld dat de heraanleg van ‘sentier 
no. 62’ langs de Rekkembeek als voetgangersverbinding waardevol is, maar dat het gelet op dit feit 
niet zinvol is om ‘sentier no. 52’ op een honderdtal meter hiervan opnieuw open te stellen.

Het centrale uitgangspunt bij elke aanpassing van tracés van buurt- en voetwegen is het intact 
houden of het verbeteren van het tragewegennetwerk. De directe aanleiding om de tracés van de 
buurt- en voetwegen in dit gebied te wijzigen is de geplande realisatie van de transportzone ‘LAR-
zuid’. De verbindingen die door deze ontwikkeling verdwijnen worden met de voorgestelde wijziging 
hersteld zodat het netwerk opnieuw sluitend wordt gemaakt. Daarbij is het essentieel dat ook 
bepaalde andere schakels in het omliggende netwerk worden hersteld of geoptimaliseerd. De 
gemeenteraad van de stad Kortrijk heeft in zijn beslissing van 9 maart 2015 expliciet gewezen op de 
toegevoegde waarde van het tragewegennetwerk in de open ruimte tussen Aalbeke, Lauwe, 
Moeskroen en Rekkem.

In dat opzicht is het volgens de stad niet wenselijk om – naast de verbindingen die verplaatst moeten 
worden in functie van het realiseren van de transportzone ‘LAR-zuid’ – andere trage wegen in de 
directe omgeving ervan te supprimeren. Daarom is de stad van oordeel dat het wenselijk is om de 
verbindingen tussen de Brumierstraat en de nieuwe trage weg in de bufferstrook van ‘LAR-zuid’ te 
behouden en op te waarderen. Hierover worden bovendien garanties en afspraken over de inrichting 
en het beheer opgenomen in de overeenkomst met de ontwikkelaar van ‘LAR-zuid’. Daarbij is het van 
belang om te onderstrepen dat de drie verbindingen – de Meersweg, ‘sentier no. 62’  langs de 
Rekkembeek en ‘sentier no. 52’ – tussen de Brumierstraat en de bufferstrook elk een andere functie 
opnemen.

De Meersweg zal van deze drie verbindingen de belangrijkste zijn en blijven; deze weg sluit via het 
nieuwe tracé van ‘sentier no. 29’ aan op de Triloystraat en zal een belangrijke functionele verbinding 
vormen voor fietsers. De vrije breedte en het materiaalgebruik worden daarop afgestemd. Het 
smallere deel van ‘sentier no. 29’ sluit aan op ‘sentier no. 62’ langs de Rekkembeek. Deze verbinding 
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heeft een eerder recreatief karakter en is vooral afgestemd op wandelaars en de occasionele fietser. 
Deze verbinding is daarmee ondergeschikt aan de eerste verbinding maar niettemin belangrijk als 
deel van het fijnmazige tragewegennetwerk in het gebied.

De derde verbinding wordt gevormd door ‘sentier no. 52’ en bestaat zowel uit het bestaande tracé 
als uit een beperkt nieuw tracé om het historische netwerk te herstellen. Deze verbinding is op haar 
beurt ondergeschikt aan de eerste twee verbindingen. Die ondergeschikte rol zal blijken uit het 
materiaalgebruik en de breedte van het pad. Het gaat hier om een relatief smalle aardenweg die 
wordt aangelegd in halfverharding. Het gebruik van deze weg zal daarom beperkt zijn en de hinder 
die dit zou genereren is dat bijgevolg ook.

Tot slot moet worden opgemerkt dat het bestaande deel van ‘sentier no. 52’ niet het voorwerp 
vormt van de voorgelegde aanpassingen aan de buurt- en voetwegen. Het is met andere woorden 
niet mogelijk om de plannen op dit punt te wijzigen zonder de procedure integraal te hernemen. 
Artikel 1, §5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere 
regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen bepaalt immers dat

“[…] De definitieve beraadslaging en, in voorkomend geval, het definitief vastgestelde rooilijnplan […] 
geen betrekking [kunnen] hebben op delen van het grondgebied die niet opgenomen zijn in de 
voorlopige beraadslaging of, in voorkomen geval, in het voorlopig vastgestelde rooilijnplan.”

De stad Kortrijk beslist om deze redenen om het bezwaar niet bij te treden.

Tegelijk neemt de stad de nodige elementen op in de overeenkomst met de ontwikkelaar die er 
moeten toe leiden dat vooral het gebruik van de Meersweg en de ‘sentier no. 62’  worden 
gestimuleerd, eerder dan ‘sentier no. 52’ zodat de mogelijke hinder tot het absolute minimum wordt 
herleid. Het betreft het beperken van de breedte, de aanleg in halfverharding en het plaatsen van 
voetgangerssluizen aan het begin- en eindpunt van dit tracé. De besluitvorming hierover zal ook 
doorwerken in de beslissingen over de vergunningsaanvragen voor de realisatie van de geplande 
transportzone ‘LAR-zuid’, onder meer via de verplichte en nog op te maken inrichtingsstudie voor het 
volledige bedrijventerrein.

Impact op landbouwexploitatie in het projectgebied

Reactie nr. K89.

De bezwaarindiener stelt pachter te zijn van gronden binnen de contour van de geplande 
transportzone. In de reactie wordt geargumenteerd dat de bestaande buurt- en voetwegen (i.c. 
‘chemin no. 3’ en ‘sentier no. 29’) van cruciaal belang zijn voor de verdere exploitatie van de 
landbouwgronden en bij uitbreiding voor het betrokken landbouwbedrijf.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk’ – deelplan 2 
‘specifiek regionaal bedrijventerrein voor transport “LAR-zuid” bepaalt de bestemming van de 
gronden waarvan sprake in het bezwaarschrift. Artikel 2, §1 van de stedenbouwkundige 
voorschriften van dit bestemmingsplan bepaalt dat

“Het gebied […] tot 30 juni 2007 bestemd [is] voor landbouw. […]”

Artikel 2, §2 van diezelfde stedenbouwkundige voorschriften bepaalt over diezelfde gronden dat 
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“Het gebied […] vanaf 1 juli 2007 bestemd [is] voor een transportcentrum waar uitsluitend regionale 
bedrijven toegelaten zijn gericht op activiteiten van de vervoers-, expeditie- en distributiesector […].”

Het landbouwgebruik in het gebied heeft volgens de bestemmingsplannen dus een uitdovend 
karakter. 

Bovendien is sinds de zomer van 2014 duidelijk geworden dat er concrete stappen gezet worden 
voor de ontwikkeling van de geplande transportzone ‘LAR-zuid’. Dat blijkt onder meer uit de 
motivering van de gemeenteraadsbeslissingen van de stad Kortrijk van 8 december 2014 en van 9 
maart 2015. De ontwikkelaar heeft een akkoord met alle eigenaars in het projectgebied, waaronder 
ook de eigenaars van de gronden die vermeld worden in het bezwaarschrift.

De gronden zijn op dit moment nog in landbouwgebruik. Het is aan de ontwikkelaar om verdere 
afspraken te maken met de eigenaars en gebruikers voor wat betreft de tijd die nog rest tot aan de 
feitelijke realisatie van de transportzone ‘LAR-zuid’. Tot aan die feitelijke realisatie van de 
transportzone kunnen de landbouwgebruikers gebruik blijven maken van de bestaande buurt- en 
voetwegen in het gebied.

Reactie van de NMBS en van Infrabel

Reacties K87 en K88.

De beide instanties geven aan geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde aanpassingen aan de 
tracés. Deze reacties hoeven geen verder gevolg.

DEFINITIEVE BESLISSING OVER DE AANPASSINGEN VAN DE TRACES

Zoals hierboven werd aangegeven, geven de reacties die werden ontvangen geen aanleiding tot 
wijzigingen van de plannen die op 9 maart 2015 door de gemeenteraad van de stad Kortrijk 
principieel werden goedgekeurd. Wel is het zo dat verschillende argumenten uit bepaalde reacties 
volgens de stad Kortrijk kunnen worden bijgetreden en het passende gevolg zullen krijgen in de 
overeenkomst met de ontwikkelaar en in de latere vergunningsbeslissingen. 

GRONDOVERDRACHTEN, INRICHTING EN BEHEER

Naast de beslissing over de gedeeltelijke afschaffing van ‘chemin no. 3’ en over de gedeeltelijke 
wijziging en verlegging van het tracé van ‘sentier no. 52’ en ‘sentier no. 62’, moet de stad Kortrijk ook 
beslissen over de bijhorende grondoverdrachten en over de inrichting en het beheer van de tracés op 
haar grondgebied.

De uitvoerbaarheid van de beslissing wordt gewaarborgd door een bijkomende overeenkomst tussen 
de stad Kortrijk en de ontwikkelaar van de geplande transportzone ‘LAR-zuid’. Deze overeenkomst 
staat volledig los van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de ontwikkelaar die op 8 
december 2014 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. De bestaande 
samenwerkingsovereenkomst blijft integraal uitvoerbaar.

Bepaalde aspecten van de overeenkomst zullen ook doorwerken in de latere vergunningsbeslissingen 
over de inrichting van het gebied. Op het grondgebied Menen wordt op een gelijkaardige manier 
gewerkt. De beslissingen van de beide steden zijn op elkaar afgestemd; bepaalde nieuwe trage 
wegen lopen bijvoorbeeld dwars over de gemeentegrens.
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Grondoverdrachten

Op het grondgebied van de stad Kortrijk is een procedure opgestart tot gedeeltelijke afschaffing van 
‘chemin no. 3’ in functie van de realisatie van de geplande transportzone ‘LAR-zuid’. Het gedeelte van 
deze chemin vanaf de spoorwegonderdoorgang tot aan de aansluiting met de huidige ‘sentier no. 52’ 
en ‘sentier no. 62’ behoort tot het openbaar domein van de stad Kortrijk en de zate hiervan wordt na 
de juridische afschaffing verkocht aan de ontwikkelaar aan 40 euro per m2. Dit gedeelte heeft een 
oppervlakte van 2.988 m2. De verkoop zal gebeuren op eerste verzoek van de stad. Alle kosten welke 
gepaard gaan met deze verkoop zijn ten laste van de ontwikkelaar.

Het andere gedeelte van ‘chemin no. 3’ vanaf de aansluiting met ‘sentier no. 52’ en ‘sentier no. 62’ 
tot aan de grens met de stad Menen is sinds 1973-1974 (i.c. meer dan 30 jaar) ingenomen door 
aangelanden in het kader van het landbouwgebruik. Dit blijkt uit een schriftelijke verklaring op eer 
van de toenmalige gebruiker. Deze verklaring wordt bevestigd door een tweede eigenaar-gebruiker 
van gronden in het projectgebied. De stelling van de betrokkenen wordt bevestigd of minstens niet 
tegengesproken door de historische luchtfoto’s. Bij toepassing van artikel 12 van de wet van 10 april 
1841 op de buurtwegen is dit gedeelte van ‘chemin no. 3’ door verjaring verkregen door de 
aangelanden.

Met de wijziging en verlegging van een gedeelte van ‘sentier no. 52’ en ‘sentier no. 62’ gaat geen 
grondoverdracht van of naar de stad gepaard. Het nieuwe tracé ‘sentier no. 52’  is zowel naar 
functionaliteit als naar oppervlakte gelijkwaardig. Het nieuwe gedeelte behoudt het statuut van 
voetweg en is dus verder belast met een publieke erfdienstbaarheid van overgang. In het kader van 
de optimalisering van het bestaande tragewegennetwerk, worden ook de juridisch bestaande maar 
de facto verdwenen gedeeltes van ‘sentier no. 52’ en ‘sentier no. 62’ tussen de geplande bufferstrook 
en de Brumierstraat hersteld door de ontwikkelaar en dit conform de eisen gesteld door de stad. De 
voetweg langs de Rekkembeek – ‘sentier no. 62’ – is de belangrijkste van deze twee verbindingen en 
de zate ervan wordt na de herstel door de ontwikkelaar verkocht aan de stad, teneinde opgenomen 
te worden in het openbaar domein van de stad Kortrijk. De eigendomsoverdracht is beperkt tot het 
verharde gedeelte van het aan te leggen pad. Die breedte bedraagt 1,5 meter over een lengte van 
totaal 292 m. Dit komt overeen met een totale oppervlakte van 438 m2. De verkoopprijs bedraagt 5 
euro per m2. De verkoop zal gebeuren op eerste verzoek van de stad. Alle kosten welke gepaard 
gaan met deze verkoop zijn ten laste van de ontwikkelaar.

Het andere juridisch bestaande maar de facto verdwenen weggedeelte van de ‘sentier no. 52’ wordt 
door de ontwikkelaar hersteld en opgewaardeerd en behoudt het statuut van publieke 
erfdienstbaarheid. Dit weggedeelte  wordt niet in eigendom overgenomen in het openbaar domein 
aangezien deze verbinding tussen de Brumierstraat en de bufferstrook qua gebruik en belang 
duidelijk ondergeschikt is aan de Meersweg en ‘sentier no. 62’.

De opbrengst van de verkoop van het  afgeschafte gedeelte van de ‘chemin no.3’ wordt door de stad 
Kortrijk in het ‘groenfonds’ ingebracht in functie van de verwerving en inrichting van de 
groenprojecten vermeld in de overeenkomst van 13 november 2014 tussen de stad Kortrijk en 
Natuurpunt Beheer vzw zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 8 december 2014. 
Deze middelen maken met andere woorden deel uit van de 1,3 miljoen euro vermeld in artikel 4 van 
deze overeenkomst, en komen bovenop de 700.000 euro die de ontwikkelaar inbrengt in het 
‘groenfonds’ conform artikel 2 van de overeenkomst van 22 oktober 2014 tussen de stad en de 
ontwikkelaar.  
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Inrichting

Zowel het nieuwe als het bestaand tracé van ‘sentier no. 52’ worden ingericht als een halfverhard 
wandelpad. Het volledige tracé wordt aangelegd in halfverharding en dit over een breedte van 1,2 
meter wat het feitelijk behoud van deze verbinding moet waarborgen. Ter hoogte van de 
aansluitingen met ‘sentier no. 62’ en met de Brumierstraat worden voetgangerssluizen geplaatst die 
niet afgesloten mogen worden. Het pad is alleen bestemd voor wandelaars en niet voor fietsers. Dit 
moet het gebruik van ‘sentier no. 62’ aanmoedigen.

‘Sentier no. 62’ wordt ingericht als een recreatieve wandel- en fietsverbinding tussen de 
Brumierstraat en het nieuwe tracé van ‘sentier no. 29’. Dit gedeelte wordt ingericht in 
betonverharding. De verharde breedte bedraagt 1,5 meter. Ter hoogte van de aansluiting met de 
Brumierstraat worden verwijderbare paaltjes geplaatst zodat er geen autoverkeer mogelijk is op deze 
voetweg – met uitzondering van verkeer nodig voor het beheer van de beek en de aanliggende 
gronden. De ontwikkelaar waarborgt de aansluiting op het nieuwe tracé van ‘sentier no. 29’ door 
middel van een plaatselijke overbrugging van de Rekkembeek.

Beheer

Na de aanleg van het nieuwe gedeelte van ‘sentier no. 52’ en de heraanleg van de bestaande 
voetwegen ‘sentier no. 52’ en ‘sentier no. 62’ , zal de stad Kortrijk instaan voor het beheer van deze 
tracés.

Al deze trage wegen zijn uitsluitend bestemd voor zachte weggebruikers. Autoverkeer is alleen 
toegelaten in functie van de inrichting en het beheer van de tracés en de aangrenzende gronden.

Juridische grond
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (in het bijzonder artikel 4.4.7, §2), het besluit van de 
Vlaamse Regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk’ van 20 januari 2006, de wet op de buurtwegen van 10 
april 1841 (meermaals gewijzigd) en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot 
vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen.

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 en 28 van de 
wet op de buurtwegen (10 april 1841, meermaals gewijzigd).

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
akte te nemen van de bezwaren en opmerkingen ontvangen tijdens het openbaar onderzoek en deze 
bezwaren en opmerkingen ontvankelijk te verklaren en deze deels gegrond, deels ongegrond te 
verklaren conform de bespreking in het overwegend gedeelte van deze beslissing.

Punt 2
de overeenkomst  tussen de stad en Global Development Solutions bvba met betrekking tot het 
realiseren van de aanpassingen aan de buurt- en voetwegen in functie van de realisatie van de 
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transportzone ‘LAR-zuid’ goed te keuren met inbegrip van het flankerend beleid waarmee tegemoet 
gekomen wordt aan de bezwaren en opmerkingen ontvangen tijdens het openbaar onderzoek en de 
middelen vermeld in artikel 3 van deze overeenkomst toe te wijzen aan het ‘groenfonds’.

Punt 3
het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan voor de wijziging en verlegging van een gedeelte van 
‘sentier no. 52’ en ‘sentier no. 62’ definitief vast te stellen en definitief in te stemmen met de 
gedeeltelijke afschaffing van ‘chemin no. 3’.

Punt 4
deze beslissingen over te maken aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen voor verder 
gevolg.

Bijlagen
 20150403 - pv van opening openbaar onderzoek - ondertekend.pdf
 20150513 - reacties openbaar onderzoek - deel 1 (01-67).pdf
 20150513 - reacties openbaar onderzoek - deel 2 (68-92).pdf
 20150518 - PV sluiten openbaar onderzoek - ondertekend.pdf
 20150528 - Verklaring Demets - chemin no. 3.pdf
 3041_225a_Plan 1 Liggingsplan.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
 20150610 - overeenkomst buurt- en voetwegen en flankerend beleid - stad kortrijk - global 

development solutions.pdf
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Strategisch Team

20:37 Christine Depuydt, raadslid betreedt de zitting

20:39 Marie Vandenbulcke, raadslid verlaat de zitting
11 - 2015_GR_00135 - AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk - bedrag tussenkomst werkingskosten 2014 - Goedkeuren

11 2015_GR_00135 AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk - 
bedrag tussenkomst werkingskosten 2014 
- 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 Stefaan Bral, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, 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 Kelly 
Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van 8 mei 1998 besliste de gemeenteraad van de stad Kortrijk tot de oprichting van een 
autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid, "AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk", met 
als maatschappelijk doel volgens art. 5 van de statuten "de vernieuwing en de verfraaiing van de stad 
en de versterking van het stedelijk weefsel".

De beheersovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het AGB SOK werd goedgekeurd in de 
gemeenteraad van 10 maart 2014.

Artikel 23 van de beheersovereenkomst bepaalt dat de stad Kortrijk jaarlijks tussenkomt in het 
algemeen resultaat van het AGB SOK over het vorige boekjaar. Het bedrag van deze tussenkomst 
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
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De jaarrekening 2014 werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het AGB SOK in zitting van 29 
april 2015 en door de gemeenteraad in zitting van 8 juni 2015.

Argumentatie
Artikel 23 van de beheersovereenkomst bepaalt dat de Stad Kortrijk tussenkomt in het resultaat over 
het vorig boekjaar, om de onafhankelijkheid van het SOK ten aanzien van ontwikkelaars en 
promotoren voortdurend te kunnen waarborgen. De tussenkomst omvat normaal twee verschillende 
onderdelen:
- de projectgebonden inbreng die in de samenwerkingsovereenkomst per project zijn opgenomen;
- de financiering van de werking: werkingskosten + personeelskosten.

Op dit ogenblik zijn nog geen afzonderlijke projectgebonden samenwerkingsovereenkomsten met de 
omschrijving van de inbreng van elke partner afgesloten. Voor het project Zwevegemsestraat-
Slachthuisstraat is een dergelijke overeenkomst in opmaak en het afsluiten ervan in het vooruitzicht. 
Voor dit project werden in 2014 ook de belangrijkste kosten gemaakt. Voor de andere projecten zijn 
de projectkosten in 2014 beperkt en is het afsluiten van een projectgebonden 
samenwerkingsovereenkomst nog iets verder af. Daarom worden uit de werkingskosten van 2014 
enkel de projectkosten voor het project Zwevegemsestraat-Slachthuisstraat gehaald.

De resultatenrekening van de in de gemeenteraad van 8 juni 2015 goedgekeurde jaarrrekening 2014 
vermeldt een te bestemmen winst van het boekjaar op 387.362,55 euro en de balans van de 
rekeningen een saldo van 537;362,55. Het verschil van 150.000 euro is het gevolg 
van de rechtzetting in de jaarrekening van de vordering van Parko aan het AGB SOK van 150.000 euro 
voor de parking Houtmarkt.
Om de eigenlijke werkingskosten (incl. personeelskosten) te kennen voor 2014 dient dit bedrag nog 
gecorrigeerd te worden. Enerzijds kunnen de inkomsten van 421.925,00 euro (werkingstoelage 
vanwege de stad voor 2013 en raming 2014) en het bedrag van 746.569,24 euro (vergoeding voor de 
eerder gemaakte kosten voor het politiekantoor) niet in de berekening voor 2014 opgenomen 
worden. Anderzijds moeten ook het bedrag van 23.515,81 euro (afschrijving Opvoedingswinkel) en 
het bedrag van 125.060,30 euro (nog te recupereren niet-aftrekbare BTW politiekantoor) uit de 
kosten gehaald worden voor de berekening van 2014. Op basis van de rekeningen van de 
verschillende posten blijken de werkingskosten en personeelskosten voor 2014 samen 482.555,58 
euro te bedragen. De projectkosten voor het project Zwevegemsestraat - Slachthuisstraat bedragen 
85.841,85 euro en worden hiervan afgetrokken.

Het bedrag in de tussenkomst in het resultaat voor het jaar 2014 bedraagt dus uiteindelijk 
396.713,73 euro.

Naar aanleiding van de bespreking van huidig punt verklaart de CD&V-fractie zijn akkoord met een 
PPS-constructie voor de site CM.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
de gemeenteraad is bevoegd in uitvoering van art. 23 van de beheersovereenkomst tussen Stad 
Kortrijk en het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk

Financiële informatie
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Visum verleend

Financiële informatie
in de begroting 2015 is op 0610-00/GBB-CBS/6492000/een bedrag beschikbaar voor werkingstoelage 
van het SOK van 458.566 euro 

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
het bedrag van de tussenkomst in het algemeen resultaat van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf 
Kortrijk voor het boekjaar 2014, zoals voorzien in het artikel 23 van de beheersovereenkomst, goed 
te keuren op 396.713,73 euro.

Bijlagen
 Werkingskosten 2014 (2).pdf
 jaarrekening 2014 sok def.pdf

Bouwen, Milieu en Wonen

20:44 Marie Vandenbulcke, raadslid betreedt de zitting

20:46 Hilde Verduyn, raadslid verlaat de zitting

20:47 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting

20:48 An Vandersteene, schepen verlaat de zitting
12 - 2015_GR_00141 - Stedelijke renovatiestrategie - aanpassingen premiebeleid - Goedkeuren

12 2015_GR_00141 Stedelijke renovatiestrategie - 
aanpassingen premiebeleid - 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; de 
heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de 
heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de 
heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; 
mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; 
de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, 
raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne 
Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, 
raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris
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Afwezig:
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, 
raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Kortrijk is de meest betaalbare centrumstad. De stad wil dat blijven en de kwaliteit van de bestaande 
woningen verhogen. Een ambitieus premiestelsel is een belangrijk middel om dat doel te bereiken. 
Kortrijk wil meer doen dan het geven van een premie en kiest voor een totaalpakket. Zoveel mogelijk 
mensen woonkwaliteit bieden binnen een realistisch stappenplan is de doelstelling.

Argumentatie
Onder het motto ‘Iedereen renoveert’ wil de stad zoveel mogelijk mensen motiveren om te 
renoveren. Een realistische renovatie verlaagt immers drastisch de energiefactuur, verhoogt het 
leefcomfort en verbetert de kwaliteit van de woningen in Kortrijk.

Deze doelstellingen kaderen binnen de ambities gesteld in het Plan Nieuw Kortrijk, waarin gepleit 
wordt om renovaties die de veiligheid, het basiscomfort en de energiezuinigheid bevorderen, te 
ondersteunen met gerichte premies. Dit zal ertoe bijdragen om van Kortrijk een echte klimaatstad te 
maken. Het kadert ook binnen ruimere engagementen, zoals de klimaatdoelstellingen in het 
burgemeestersconvenant. Tot slot past de Kortrijkse renovatiestrategie ook binnen de doelstellingen 
van het renovatiepact van minister Turtelboom. Een pact waarbij een renovatiecoalitie tot stand 
komt tussen vele spelers (publiek-privaat) en doelgroepen (eigenaars, huurders, private verhuurders, 
het OCMW, sociale huisvestingsmaatschappijen, SVK’s, …) en waarbij diverse beleidsdomeinen beter 
op elkaar afgestemd worden.

De spil in de Kortrijkse renovatiestrategie is en blijft de renovatiebegeleiding. Wie wil renoveren kan 
in Kortrijk beroep doen op een team van renovatiebegeleiders. Op basis van een technische diagnose 
van de woning en de wensen en mogelijkheden van de kandidaat verbouwer, wordt een individueel 
renovatietraject uitgezet op basis van doordachte keuzes. Daarbij wordt de Kortrijkzaan ook wegwijs 
gemaakt doorheen het bos van premies, fiscale stimulansen en andere 
ondersteuningsopportuniteiten.

De middelen waarover de stad beschikt zijn niet onbeperkt. Daarom is het nodig ook in het stedelijk 
premie-aanbod gerichte keuzes te maken en af te stemmen op wat anderen doen en niet doen.

Het renovatieteam, én de premies én de renovatiecoalitie zijn hefbomen die samen met een 
scherpere promotie en sensibilisering moeten zorgen voor het verhogen van de renovatiegraad in 
Kortrijk met als ultiem doel de kwaliteit en de energiezuinigheid van de woningen te verbeteren.

 

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

Financiële informatie



79/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Financiële informatie

Premie Budget/ jaar Budget- sleutel Budget 2015

    

CO-premie € 30.000 0629-00/6491000 € 30.000

Rookmelders € 12.000 0629-00/6491000 € 6.000

    

Dakisolatiepremie € 150.000 0629-00/6491000 € 150.000

Groendak € 5.000 0629-00/6491000 € 5.000

Hemelwaterput € 20.000 0629-00/6491000 € 20.000

    

Nu of Nooit Overleie € 150.000 0621-00/6491000 € 150.000

Huurmarktpremie € 200.000 0629-00/6491000 € 100.000

Stedelijke 
verbeteringspremie

€ 120.000 0629-00/6491000 € 60.000

    

TOTAAL € 687.000 € 521.000

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De aanpassingen aan de reglementen inzake premies dakisolatie, groendak, hemelwaterput, CO goed 
te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Punt 2
Het reglement inzake "stedelijke verbeteringspremie" goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Punt 3
Het reglement inzake  "private huurmarktpremie" goedte keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 subsidiereglement dakisolatie april 2015.pdf
 subsidiereglement CO-veiligheid april 2015.pdf
 subsidiereglement groendak april 2015.pdf
 subsidiereglement hemelwaterputapril 2015.pdf
 subsidiereglement stedelijke verbeteringspremie juni 2015.pdf
 subsidiereglement private huurmarkt juni 2015.pdf



80/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



81/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



82/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



83/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



84/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



85/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



86/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



87/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



88/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



89/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



90/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



91/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



92/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



93/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



94/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



95/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



96/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



97/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



98/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



99/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



100/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



101/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



102/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



103/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



104/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



105/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



106/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



107/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



108/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



109/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



110/149 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Axel Weydts

Planning en Openbaar Domein

20:59 Catherine Matthieu, raadslid verlaat de zitting
14 - 2015_GR_00139 - Parko - Invoeren en uitbreiden van betalend parkeren in de Meersstraat. - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

14 2015_GR_00139 Parko - Invoeren en uitbreiden van 
betalend parkeren in de Meersstraat. - 
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; de 
heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de 
heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de 
heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; 
de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore 
Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; de heer 
Axel Weydts, schepen; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Kelly Detavernier, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Catherine 
Matthieu, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het directiecomité van Parko keurde in zitting van 07/04/2015 de wijziging in tarief van betalend 
parkeren in de Meersstraat goed.

 

De raad van bestuur van Parko keurde in zitting van 12/05/2015 de wijziging in tarief van betalend 
parkeren in de Meersstraat goed.
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Argumentatie
Dit dient als een flankerende maatregel tijdens de werken aan het project Kortrijk weide, waardoor P 
Appel eerst in capaciteit beperkt (september 2015) en later niet meer toegankelijk wordt (december 
2015).

Er werd geopteerd om de regeling kortparkeren KOR1 (max. 2u à € 3.50) in te voeren op 01/09/15, 
simultaan met het openen van Parking Haven. Het huidige tarief is KOR2 (1 uur gratis, max. 9u à € 
2.50)
Een plannetje met de aanduiding van inplanting tijdelijke parking Haven is te vinden als bijlage.

 

Juridische grond
 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 
maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van 
de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de artikelen » indien rijkswegen 
artikel 3 § 2 indien gemeentewegen artikel 2 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 
30 december 1982, en op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1975; 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 1978, 25 
november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990 en 18 
september 1991;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de 
ministeriële besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 
april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990 en 19 december 1991;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 
119, hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 mei 1989;

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende vaststelling, voor het Vlaamse Gewest, van regelen 
betreffende de organisatie alsook de uitoefening van het administratief toezicht op de gemeenten;

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 en uitbreiden van betalen parkeren in de 
Meersstraat, zoals voorgesteld in de Raad van Bestuur van Parko in zitting van 12 mei 2015 vast te 
stellen.
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Bijlagen
 Punt 5 2  - Straatparkeren  Meersstraat  Wijzigen parkeerreglementering van KOR2 naar KOR1 

(2).docx
 Punt 5 2 - bijlage - Aanvullend verkeersreglement.pdf
 Raad van Bestuur.pdf
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21:03 Catherine Matthieu, raadslid betreedt de zitting

21:04 Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting

21:06 Hilde Verduyn, raadslid betreedt de zitting

21:08 Wout Maddens, schepen verlaat de zitting

21:08 An Vandersteene, schepen betreedt de zitting
15 - 2015_GR_00138 - Parko. - Magdalenastraat, Burgemeester Nolfstraat, Burgemeester Lambrechtlaan, Conservatoriumplein - invoeren betalend parkeren KOR2 met uitzondering van bewoners. - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

15 2015_GR_00138 Parko. - Magdalenastraat, Burgemeester 
Nolfstraat, Burgemeester Lambrechtlaan, 
Conservatoriumplein - invoeren betalend 
parkeren KOR2 met uitzondering van 
bewoners. - 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; 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 Stefaan Bral, raadslid; 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; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, 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 Kelly 
Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Wout Maddens, schepen

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het directiecomité van Parko keurde in zitting van 07/04/2015 de invoering van het straatparkeren in 
de Magdalenstraat, Burgemeester Nolfstraat, Burgemeester Lambrechtlaan, Conservatoiumplein - 
invoeren van betalend parkeren KOR2 met uitzondering van bewoners goed
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De raad van bestuur van Parko keurde in zitting van 12/05/2015 de invoering van het straatparkeren 
in de Magdalenstraat, Burgemeester Nolfstraat, Burgemeester Lambrechtlaan, Conservatoiumplein - 
invoeren van betalend parkeren KOR2 met uitzondering van bewoners goed.

 

Argumentatie
Het directiecomité keurde in zitting van 07/04/15 de invoering van betalend parkeren in de volgende 
locaties goed:

 

 De Magdalenastraat      en gedeelte van Marksesteenweg (tot rond punt met de Burg. Felix 
de      Bethunelaan),

 De Burg. Nolfstraat      (deel Burg. Lambrechtlaan tot kruispunt met Beheerstraat),

 De parallelweg      aan Burg. Lambrechtlaan (ventweg),

 Het volledig      middendeel Conservatoriumplein

 

Dit dient als een flankerende maatregel tijdens de werken aan het project Kortrijk Weide, waardoor P 
Appel eerst in capaciteit beperkt (september 2015) en later niet meer toegankelijk wordt (december 
2015). De doelstelling is om de toename in parkeerdruk door het geleidelijk wegvallen van het gratis 
parkeren aan Parking Appel in te perken.

Er werd geopteerd voor de regeling langparkeren KOR2 (1 uur gratis, max. 9u à € 2.50). Op dit 
moment geldt er geen betalend parkeren op deze locaties.

 

Deze regeling zou van kracht gaan op 20 juli 2015, kort na de geplande aanvang van de werken in juni 
2015.

Huidige situatie (rood = KOR2 ; paars=KOR1) : zie plannetje als bijlage.

Toekomstige situatie : zie plannetje als bijlage.

 

 

 

 

Juridische grond
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Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijke besluit van 16 
maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van 
de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de artikelen » indien rijkswegen 
artikel 3 § 2 indien gemeentewegen artikel 2 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijke besluit van 
30 december 1982, en op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1975; 

Gelet op het koninklijke besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie 
van het wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 1978, 
25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990 en 18 
september 1991;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de 
ministeriële besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 
april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990 en 19 december 1991;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 
119, hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 mei 1989;

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende vaststelling, voor het Vlaamse Gewest, van regelen 
betreffende de organisatie alsook de uitoefening van het administratief toezicht op de gemeenten;

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

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 36 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:
23 ja stemmen: V. Van Quickenborne, 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, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-
Ala, C. Matthieu, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete
13 onthoudingen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, J. de Béthune, C. 
Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop 
De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1
Het aanvullend verkeersreglement voor het invoeren betalend parkeren KOR2 met uitzondering van 
bewoners, in de Magdalenastraat, Burgemeester Nolfstraat, Burgemeester Lambrechtlaan, 
Conservatoriumplein en zoals voorgesteld in de Raad van Bestuur van Parko in zitting 
van 12/05/2015  vast te stellen.

Bijlagen
 Raad van Bestuur.pdf
 Punt 5 1  - Straatparkeren  Invoeren betalend parkeren in Magdalenastr  Burg Nolfstr  Burg  

Lambrechtln en Conservatoriumplein.docx
 Punt 5 1 - bijlage - Aanvullend verkeersreglement (2).pdf
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Raadscommissie 3

Koen Byttebier

Servicepunt

16 - 2015_GR_00131 - 2014/835 - Directie Ruimte: vervangen van vijf bestelwagens door gelijkaardige voertuigen met CNG aandrijving - Voorwaarden en wijze van gunnen

16 2015_GR_00131 2014/835 - Directie Ruimte: vervangen 
van vijf bestelwagens door gelijkaardige 
voertuigen met CNG aandrijving - 
Voorwaarden en wijze van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 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 Stefaan Bral, raadslid; 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; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, 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 Kelly 
Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Wout Maddens, schepen

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De bestelwagens nrs W207, W209, W222, W225 en W234 zijn tussen de 13 en 17 jaar oud. In het 
kader van de meerjarenplanning en op basis van de conditiescore, zijn deze voertuigen aan 
vervanging toe.

Argumentatie
Deze voertuigen worden ingezet door de directie RES, team Beheer Openbaar Domein, voor het 
ophalen van zwerfafval.

Waarom CNG?
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Er wordt gekozen voor voertuigen met CNG-motor omdat deze voertuigen hoofdzakelijk worden in 
gezet voor korte ritten en in stedelijke omgeving. Een dieselmotor is niet aangewezen, want de 
dieselmotor kan bij korte ritten nooit lang genoeg op bedrijfstemperatuur komen, waardoor de 
roetfilter en katalysator nooit optimaal zullen werken. Dit heeft een nadelige uitwerking op de 
uitstoot van schadelijke stoffen en op termijn zal de bedrijfszekerheid van de voertuigen ook in 
het gedrang komen. Door het gebruik van een CNG-motor wordt de uitstoot van fijn stof met ruim 
95 % teruggedrongen, en het geluidsniveau is heel wat aangenamer.

Indien in de toekomst wordt overgeschakeld op biogas, zijn deze voertuigen onmiddelijk geschikt 
voor deze brandstof en zal dit ook een bijhorende reductie van de CO2 uitstoot met zich 
meebrengen.

Ons wagenpark bestaat al uit vier CNG-voertuigen. Na de aankoop van deze vijf CNG-voertuigen, 
zitten we aan negen voertuigen. Met nog vier geplande CNG-voertuigen zal ons wagenpark 
binnenkort bestaan uit dertien CNG-voertuigen.

Momenteel kan er CNG worden getankt via:

 Onze eigen slowfill installatie, aangevuld met een extra slowfill installatie via een 
samenwerkingsovereenkomst met EANDIS. Hiermee kunnen vier voertuigen simultaan 
gevuld worden per nacht. 
Deze zal deel uitmaken van de volgende aankoop van voertuigen met EANDIS als 
aankoopcentrale. (De aankoopcentrale van EANDIS biedt weliswaar ook CNG-voertuigen aan, 
maar deze hebben een hogere laadvloerhoogte waardoor deze minder geschikt zijn voor 
deze toepassing). 

 Het publiek station van DATS24 in Wevelgem

 CNG-station van IMOG in Harelbeke, opening hiervan is voorzien in september 2015. 

In de toekomst kan overwogen worden om in het nieuwe depot van BOD een fastfill CNG-vulstation 
te voorzien. Dit station kan al of niet publiek toegankelijk zijn, naar analogie met de coöperatieve van 
GOW (Green On Wheels) in Ieper.

Procedure

Na de levering van de nieuwe voertuigen worden de voertuigen W207, W209, W222, W225 en W234 
uit dienst genomen. De inschrijver heeft de mogelijkheid om deze voertuigen over te nemen.

Het bestek omvat 2 posten:
Post 1: de aankoop van 5 gesloten bestelwagens met polyesteren bescherming van de laadruimte, 
geraamd op 235.345,00 euro (inclusief btw)
Post 2: (verplichte optie) onderhoudscontract voor deze vijf voertuigen voor een periode van 8 jaar, 
geraamd op 71.995,00 euro (incl btw)

Volgens artikel 37 § 2 van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten kan de toewijzing van 
een opdracht één of meer verlengingen omvatten, overeenkomstig de in de aankondiging van 
opdracht of in het bestek bepaalde modaliteiten. De volledige looptijd met inbegrip van de 
verlengingen dient over het algemeen beperkt te blijven tot vier jaar na het toewijzen van de 
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opdracht. Over het algemeen betekent dat er mits grondige motivatie ook voor een langere duur een 
contract kan aangegaan worden.

Voor deze opdracht willen we hiervan gebruik maken en opteren we voor een contract van maximaal 
acht jaar. Acht jaar is immers de voorziene levensduur van dit voertuig. En naarmate het voertuig 
ouder wordt (zeker na vier jaar), neemt ook de onderhoudskost toe. Dat is een grondige motivatie.

Het is dus ook aangewezen om bij de aankoop van nieuwe voertuigen het onderhoudscontract 
hieraan te koppelen. Het onderhoudscontract vervalt vanaf het ogenblik dat het voertuig uit dienst 
wordt genomen door de stad Kortrijk zonder dat de dienstverlener hiervoor een schadevergoeding 
kan eisen.

Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht:

Nr. Beschrijving Gewicht

1 Prijs 60

 Prijs van de   aangeboden bestelwagens
  Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) *   gewicht van het criterium prijs

2 Operationele kost 20

 berekening van de   Operationele kost:

kostprijs van het onderhoudscontract voor de periode   van 8 jaar + totale brandstofkost gerekend over 
120.000km (=15.000km x   8jaar). Eenheidsprijs CNG =1,03EUR/kg

Regel van drie;
  Score = (prijs laagste operationele kost/ operationele kost kandidaat) *   gewicht van het criterium 
Operationele kost.

3 Laadvloerhoogte in functie van het laden en lossen 20

 Hoogte van de laadvloer is in onbeladen toestand   (banden op normale druk) en met inbegrip van de 
waterdichte laadvloer.

Hoogte laadvloer   minder dan 600mm = 20 punten
  Hoogte laadvloer tussen tussen 601mm en 650 mm = 10 punten
  Hoogte laadvloer meer dan 651 mm = 0 punten

Totaal gewicht gunningscriteria: 100

 

De directie bedrijfsvoering stelt als wijze van gunnen de algemene offerteaanvraag voor.

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 25.
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, 
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en latere wijzigingen.
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 5, § 2.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

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
de voorwaarden vast te stellen zoals bepaald in het bestek 2015/835

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor de open offerteaanvraag conform de wet van 15 juni 2006 op de 
overheidsopdrachten.

Bijlagen
 2015835_2015_05_28_Bestek - Model 3P.doc
 2015835_Raming_1.xls

Philippe De Coene

OCMW

17 - 2015_GR_00140 - OCMW Kortrijk. - Jaarrekening 2014. - Aktename

17 2015_GR_00140 OCMW Kortrijk. - Jaarrekening 2014. - 
Aktename
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 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 Stefaan Bral, raadslid; 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; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman 
You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Eline Brugman, 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 Kelly 
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Detavernier, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Wout Maddens, schepen

Verontschuldigd:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De jaarrekening 2014 van het OCMW Kortrijk werd door de OCMW-raad goedgekeurd in zitting van 
26 mei 2015.

Argumentatie
 Het boekhoudkundig systeem

De boekhouding wordt vanaf 2014 gevoerd overeenkomstig de principes van de beleids- en 
beheerscyclus,  BBC genoemd. Deze boekhouding werkt vooral op basis van kasstromen maar er 
worden ook afschrijvingen geboekt. In tegenstelling tot de vroegere OCMW-boekhouding ( de NOB) 
worden alle leningslasten toegewezen aan het beleidsdomein “algemene financiering” en is er geen 
interne facturatie waardoor de resultaten per beleidsitem weinig waarde hebben en geenszins 
vergelijkbaar zijn met deze van 2013. Om deze reden voorzien we in de jaarrekening 2014 naast de 
officiële documenten ook opgave van de kasstroomsaldi per beleidsitem na toewijzing van de 
leningslasten en na interne facturatie.
In de BBC is de Gemeentelijke bijdrage voorwerp van voorafgaande onderhandeling tussen  Stad en 
OCMW. Er is een politieke afspraak tussen Stad en OCMW dat een overschot aan de Stad 
teruggestort wordt waarbij het bij een later tekort opnieuw beschikbaar wordt.

 

 De jaarrekening 2014

De jaarrekening bestaat uit 2 delen: opvolging van de beleidsnota en de financiële nota.

 

1. De beleidsnota.

Er wordt opgave gedaan van de beleidsdoelstellingen, van de actieplannen en van de acties (= laagste 
niveau).

Het OCMW-Kortrijk heeft gewerkt met 112 acties waarvan 71% ofwel gerealiseerd zijn ofwel volgens 
schema verlopen (blz 7)

 

2. De financiële nota.

De balans vertoont een balanstotaal van 125.015.324 EUR (blz 74-75);
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In 2014 zijn investeringen geboekt voor een totaal van 6.369.619 EUR (blz 66-68;84)

Met betrekking tot de uitgaven en ontvangsten worden volgende begrippen opgenomen:

 Staat van kosten en opbrengsten, vergelijkbaar met de resultaatrekening in een 
onderneming. 
Na inbreng van de gemeentelijke dotatie is er een verlies van 892.235 EUR (blz 76). In de 
balansvoorstelling is dit verlies verrekend lastens het netto-actief.

 Uitkomsten op kasbasis (blz 62):

Exploitatiedienst                              1.615.543

Investeringsdienst                          -3.202.672

Andere                                           3.409.441

Budgettair resultaat boekjaar           1.822.312

 

 Autofinancieringsmarge (blz 63):

     Bedrag na budgetwijziging                +216.725

     Bedrag conform jaarrekening            +540.335

 

De BBC-autofinancieringsmarge sluit het best aan bij de vroegere NOB-berekening van de 
Gemeentelijke bijdrage. Toch zijn er enkele verschillen: in de NOB werden sommige niet-kaskosten 
zoals bv voorzieningen en waardeverminderingen op vorderingen meegeteld in de berekening van de 
Gem bijdrage, in de BBC is de autofinancieringsmarge volledig op kasstromen gebaseerd.

 

Onderstaand schema geeft de vergelijking tussen beide berekeningen voor 2013 en 2014.

 

 2013 2014 2014-2013

Toegekende gemeentelijke bijdrage         a 11.107.183 11.720.398 613.215

Behoefte aan gemeentelijke bijdrage

                  NOB                                   b

                  BBC                                    c

 

10.942.942

10.630.915

 

11.518.408

11.180.063

 

575.466

549.148

Saldo te verrekenen met de Stad    
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                  NOB                              a - b

                  BBC                               a - c

164.241

476.268

201.990

540.335

37.749

64.067

 

 De toename 2014 van de Gemeentelijke bijdrage bestaat uit 3% procentuele verhoging en 
aanvullend 280.000 EUR voor overname van de kinderopvang. Het kasstromentekort 2014 
van de overgenomen kinderopvang bedraagt 346.533 EUR.

 Overeenkomstig de NOB-principes bedraagt het overschot 2014 in totaal 201.990 EUR, wat 
37.749 hoger is dan in 2013. Toepassing van de BBC-principes biedt voor 2014 een overschot 
van 540.335 EUR (blz 63).

 

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

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk

Motivering
betreft de weergave van een situatie en is niet direct een uitgave.

Financiële informatie
Graag visum aub. 

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Akte te nemen van de jaarrekening 2014 van het OCMW Kortrijk.

Aanvullende punten

Vragen en interpellaties

Interpellaties

21:25 Wout Maddens, schepen betreedt de zitting
21:26 Hilde Verduyn, raadslid verlaat de zitting
21:28 Wouter Allijns, raadslid verlaat de zitting
21:29 Philippe De Coene, schepen verlaat de zitting
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IR 1 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Begraafplaats Bellegem - 
onderhoud graven oudstrijders, weggevoerden en 
krijgsgevangenen / rolstoeltoegankelijkheid

IR 1 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Begraafplaats Bellegem - onderhoud graven oudstrijders, weggevoerden en krijgsgevangenen / rolstoeltoegankelijkheid

Behandeld
Indiener(s):
Roel Deseyn

Toelichting:
Geachte leden van het College,

Wie de oorlog meemaakt of heeft doorgemaakt, wordt getekend door het leven.  De wereldoorlogen 
hebben onmiskenbaar littekens nagelaten op de ziel van onze samenleving.  De herdenkingen rond 
100 jaar WO I zijn reeds een tijd aan de gang: van serene plechtigheden, over emotioneel geladen 
getuigenissen tot het in ere houden van begraafplaatsen in en rond de frontzone; alles getuigt van de 
nodige waardering en respect voor wat onze voorouders gedaan en gelaten hebben om ons allen een 
toekomst te geven.

 

In schril contrast daarmee staat reeds maanden de begraafplaats van Bellegem.  In de gravenrijen 
van oudstrijders, weggevoerden en krijgsgevangen is niets van dat respect terug te vinden.  Tussen 
de graven door wemelt het van onkruid (netels tot 1 meter hoog) en de beplanting is ernstig 
verwilderd.  Een gebrek aan zorg voor deze zone op het kerkhof wektalvast de indruk dat er weinig 
respectvol wordt omgegaan met wie het leven liet in de oorlog of de oorlog zijn leven lang 
meedroeg.  Voor nabestaanden is een bezoek aan de site des te pijnlijk.

 

Engagement nr. 4 van Plan Nieuw Kortrijk ambieert nochtans "een stad die veilig en proper is".  Op P. 
28 stelt het stadsbestuur van Kortrijk de netste stad van Vlaanderen te zullen maken.  Nu de 
legislatuur halverwege is, blijkt er nog heel wat werk om deze ambitie waar te maken.

Bijkomend is er de vaststelling dat het stadsbestuur reeds een hele tijd en via diverse kanalen op de 
hoogte werd gebracht van de problemen.  Er werd echter tot op heden geen gevolg gegeven aan de 
terechte vraag van betrokkenen.

 

Vandaar mijn vragen:

1. Kan een historiek gegeven worden van het onderhoud van de begraafplaats van Bellegem de 
afgelopen vijf jaar?  Werd hierbij bijzondere aandacht geboden voor de gravenrijen van 
oudstrijders, krijgsgevangenen en weggevoerden?  Van wanneer dateert het laatste 
groenonderhoud aan deze graven in het bijzonder?

2. Wat is het standpunt van het CBS over de huidige situatie op het Bellegemse kerkhof?  Waar 
ligt volgens haar de verantwoordelijkheid hiervoor?
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3. Welke initiatieven op vlak van netheid en onderhoud worden er systematisch genomen als 
het gaat over graven van oudstrijders?  Op welke ondersteuning kunnen nabestaanden 
 rekenen?

4. Hoe wenst het CBS hier in de toekomst een passende oplossing voor te vinden?

Aanvullend:

      5. toegankelijkheid rolstoelen: Hoeveel begraafplaatsen in Groot-Kortrijk zijn nog niet volledig 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers? 

Ik dank het CBS voor haar antwoord.

 

Roel Deseyn

Raadslid CD&V

15/06/2014

Antwoord
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid R. Deseyn, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van schepen B. Herrewyn, waarvan de tekst luidt als volgt:

1.Wettelijk kader

Net zoals alle Vlaamse steden, moest Kortrijk het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen 
terugdringen en dit conform het decreet van 21 december 2001, houdende de vermindering van het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen in openbare diensten.

Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2015 een totaalverbod geldt voor alle openbare diensten. Pesticiden 
kunnen enkel nog gebruikt worden onder specifieke voorwaarden na het doorlopen van een 
procedure.

 

2.Oudstrijders 

Op de begraafplaatsen zijn er, afgezien van de WAR begraafplaatsen en de Commonwealth 
begraafplaatsen voor de gesneuvelden, geen specifieke parken voor oudstrijders.  De meeste zijn wel 
gegroepeerd, maar maken deel uit van een groter park waar anderen bij of tussen liggen. 
Bij bepaalde parken is het zelfs zo dat, na ruiming van vervallen concessies, de zerken van de 
oudstrijders eerder alleen komen te liggen. Deze parken zijn of worden dan ook grotendeels 
ingezaaid. (de zgn. reconversie van de beplantingen).

Dit betekent dat het onderhoud rond deze zerken gelijkwaardig meegenomen wordt in het algemeen 
onderhoud voor de ganse begraafplaats en iedereen die er begraven ligt.
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3.Onderhoud algemeen

Het onderhoud van de begraafplaatsen ligt deels bij de medewerkers van de begraafplaatsen ( 
centrum en Hoog Kortrijk) en  is deels uitbesteed aan vzw De Poort ( Aalbeke, Marke, Bellegem, 
Rollegem , Heule Watermolen en Mellestraat, Kooigem Lentewijk en kerk, Bissegem).

De decreten en besluiten van de Vlaamse Overheid  hebben een grote impact op het algemeen 
onderhoud toe het beeld van een begraafplaats.

Onkruidbestrijding gebeurt nu voornamelijk door manuele arbeid (wieden), grindschoffelen en 
branden. Deze methoden zijn arbeidsintensiever, moeten op korte termijn herhaald worden en zijn 
weersgevoelig. Een maximaal effect wordt verkregen bij warm en droog weer.  Verder, waar 
mogelijk, worden heel wat parken beplant met bodembedekkers of ingezaaid  met gras. Deze 
omschakeling van de beplantingen naar beter beheersbaar groen zorgt voor een minder intensief 
beheer en een betere uitstraling van de begraafplaatsen.

 

We moeten ook opletten met momentopnames:

- Pesticidenvrij betekent dat onkruid sowieso vlotter groeit. 

- Dat betekent niet dat er nooit onkruid zichtbaar is.

- Er is wel op regelmatige tijdstippen onderhoud. 

- Als men langsgaat daags of een korte tijd voor gepland onderhoud, kan men een vertekend beeld 
hebben.

- Er wordt dus een zekere tolerantie gevraagd naar de burgers toe inzake de aanwezigheid van 
onkruid. Dit delen we ook telkens mee aan onze inwoners die hier een melding over bezorgen.

 

4.Recent onderhoud 

Een chronologisch overzicht over de laatste vijf jaar vindt u hieronder. Aantal en planning van de 
werkdagen is ook volgens weersomstandigheden die een impact hebben op de frequentie van 
onderhoud. Dit wordt dan ook zo goed als mogelijk bijgestuurd.

begraafplaats 
Bellegem

aantal werkdagen
gemiddelde 2011-14

 2011 2012 2013 2014 2015  

januari 3 2 2 4 2 2,75

februari 6 1 0 4 2 2,75

maart 6 6 5 1 4 4,50
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april 5 4 5 4 3 4,50

mei 3 2 5 3 4 3,25

juni 3 5 3 3 4 3,50

juli 2 4 3 4  3,25

augustus 3 6 3 2  3,50

september 3 3 4 4  3,50

oktober 3 3 5 4  3,75

november 5 4 3 3  3,75

december 3 3 3 2  2,75

       

totaal 45 43 41 38 19 41,75

 

5.Meldingen in 1777 

Rekening houdende met pesticidenvrij beheer, onze aanpak en het aantal werkdagen, valt het aantal 
meldingen mee.

Het aantal meldingen over het onderhoud van de Bellegemse begraafplaats in 2014 en 2015 (tot op 
heden) bedraagt 5 in 2014 en 2 in 2015.

Het aantal meldingen over onderhoud van alle begraafplaatsen in Kortrijk en deelgemeenten:

2012:25 – 2013: 21 – 2014: 61 – 2015: 13 ( na 6 maand)

In verhouding een beperkt aantal meldingen. Rekening houdende met een stijgend gebruik van het 
meldpunt.

Ondertussen werden extra inspanningen geleverd om het onderhoud te verbeteren:

- het contract met de Poort werd aangepast zodat er tijdens de zomer geen onderbreking van het 
groenonderhoud op de begraafplaatsen in de deelgemeenten meer is.

- Op Hoog-Kortrijk werd de toegang heraangelegd en vond een reconversie van de beplanting plaats. 
Bepaalde heesters werden verwijderd en ingezaaid met gras waardoor het beeld van begraafplaats 
er properder en zonder onkruid uitziet. Het aantal meldingen mbt onderhoud op die begraafplaats is 
zo gedaald van 12 in 2014 naar momenteel 1 in 2015.

We werken ook aan een betere communicatie over de wijze van onderhoud op de begraafplaatsen. 
Dit door te illustreren met een infobord dat uitleg verschaft over een pesticidenvrij beheer en de 
wijze van onderhoud.
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6.Toegankelijkheid 

Belangrijkste opmerkingen en oplossingen:

- Voorbehouden parkeerplaatsen zijn niet voorzien met uitzondering van Hoog-Kortrijk en Kooigem

 

Alle begraafplaatsen kregen een of meerdere parkeerplaatsen voor minder-validen aan de ingang.

 

               -  Aandacht voor spoorvorming die berijdbaarheid belemmert

               -  Paden in losse steentjes, rood grint of grof dolomiet zijn niet of slecht berijdbaar voor alles 
met wielen

        
In Aalbeke, Bellegem en delen van Marke en Hoog-Kortrijk ligt er halfverharding zonder harde 
toplaag. Die lag vrij hard deze winter en was goed berijdbaar. Onlangs werd gefreesd 
(onkruidbehandeling) en nu is deze opnieuw losgewerkt. Hierdoor blijft de toegang mogelijk, maar 
niet optimaal. 
Momenteel loopt een studie over de keuze bij de vervanging van deze halfverhardingen.
Eens de aard van de halfverharding bepaald is, zal deze in Aalbeke, Bellegem en deels Marke en 
Hoog-Kortrijk aangebracht worden.

De werken zullen na het verlof in Bellegem aanvatten

Alle andere begraafplaatsen hebben een halfverharding met harde toplaag waardoor geen probleem 
is.

 

-  Aandacht bij inrichting bushaltes voor drempelloze overgang naar voetpad en toegang tot de 
begraafplaats.

Bekijken we verder ism de diensten.

- de tussenkomst van raadslid M. Vandemaele.

21:33 Hilde Verduyn, raadslid betreedt de zitting
21:35 Wouter Allijns, raadslid betreedt de zitting
21:35 Philippe De Coene, schepen betreedt de zitting
21:36 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

IR 2 Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag i.v.m. de 
toekomst voor Buda

IR 2 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag i.v.m. de toekomst voor Buda

Behandeld
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Indiener(s):
Christine Depuydt

Toelichting:
In opvolging van de vraag in de gemeenteraad van 8 juni om een open discussie te voeren rond de 
beslissingen over Buda, volgende vragen:

1. AGB SOK zal in de toekomst alle gebouwen op Buda exploiteren. Hoe zal het AGB SOK 
versterkt worden om de juiste expertise in huis te hebben. Wat is de timing om extra 
personeel met specifieke expertise rond exploitatie in het SOK binnen te brengen?  Wie zal 
de criteria van toewijzing van de gebouwen en wie zal de prijzen bepalen? Wie zal bij conflict 
de eindbeslissing nemen?

2. Heeft de vzw Stedelijke musea, die tot nog toe helemaal niet betrokken werd, geen enkele 
zeggenschap meer op Buda? Wat zal er gebeuren met de collecties (o.a. van beeldende 
kunst) die zij onder hun hoede hebben en die vandaag nergens vertoond worden.

3. Het prachtig geklasseerd gebouw van Broelkaai 6 was museum voor schone kunsten en 
wordt een cafetaria met kantoren. Broelkaai 4, dat vandaag o.a. als kantoor dienst doet, 
raakt niet verkocht. Zou men Broelkaai 4 niet beter optimaliseren om er zoveel als mogelijk 
bureaus in onder te brengen zodat Broelkaai 6 optimaal gevrijwaard wordt als 
multifunctionele tentoonstellingsruimte?

4. Wat zal de rol van de stad zijn in die nieuwe vzw die zich inlaat met de inhoudelijke werking 
op het eiland? Wij willen graag gepreciseerd zien hoe de personeelsinvulling en de financiële 
ondersteuning vanuit de stad eruit ziet. Wat zijn de engagementen van de stad?

5. Er worden veel inspanningen geleverd en de stad zorgt op het eiland voor een schat aan 
mogelijkheden. Is de coalitie bereid om met het hele Budaverhaal naar Vlaanderen te gaan 
met de vraag naar erkenning voor dit vernieuwend en sector overschrijdend creatieverhaal 
van kunst-economie en onderwijs?

Christine Depuydt

Antwoord
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid C. Depuydt, zoals opgenomen in de toelichting;
- het antwoord van schepen A. Vandersteene, waarvan de tekst luidt als volgt:
De vraag is tot ons gekomen en eigenlijk op aanraden van Stefaan De Clerck in de vorige 
gemeenteraad. Er is een presentatie, maar ik ga die presentatie van hieruit niet bedienen.

Dus op het zeggen van Stefaan De Clerck en dan de interpellatie van Christine Depuydt zou ik hier 
toch wel een keer de tijd vragen van iedereen en de tijd nemen om dit toch niet zo eenvoudige 
verhaal te vertellen, de visie uit te klaren en te zorgen dat ook diegene die niet van dichtbij mee zijn 
of niet betrokken zijn,  mee zijn in dit verhaal.

Dat wij dit een boeiend project vinden blijkt uit het feit dat wij in het plan Nieuw Kortrijk de volgende 
snede opgenomen hebben. Het Budaeiland wordt verder uitgebouwd tot een experimentele zone, in 
hechte samenwerking met creatieve ondernemers en het onderwijs. Bij deze invulling wordt 
rekening gehouden met het kostenplaatje en de verbreding van de participatie. De Kortrijkzaan 
draagt het Budaeiland in zijn hart. Dat was ook ons uitgangspunt en daar wil ik graag starten. Ik zou 
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eerst even terug willen gaan in de geschiedenis omdat historici altijd beweren dat je daar heel wat 
antwoorden vindt voor het heden en ik meen dat ook , ik geloof hen daarin.

Ik zou dus ook willen beginnen met de stenen en bij die stenen gaan we eerst kijken naar wat er 
allemaal gebeurd is. Ik ga beginnen met een beknopte situering van alle gebouwen op de site en ik ga 
daar geen lange uitleg over geven. We zitten in een tijdperk van Emmauël de Bethune. We beginnen 
met de Tacktoren die in de beginjaren 1990 opgezet werd en naar het einde van de jaren 90 
afgerond werd. Daarna volgde de Orangerie die in orde gezet werd en daarna werd plotseling een 
bepaalde richting gekozen. Het eerste stadsvernieuwingsproject dat ingediend werd was Budaeiland. 
En een studie van Demeulder en Laermans levert een aantal inzichten op en die inzichten die zijn de 
volgende :

Zij zeggen dat eigenlijk een goede aanbeveling van hen is om de inhoud en de exploitatie te scheiden. 
We schrijven 2003. Dit wordt gevolgd door een voorstel van Jozef Lievens , inwoner van Kortrijk, die 
eigenlijk een structuur gaat voorstellen of uitbouwen waarin die werking met een opsplitsing tussen 
beheer van het vastgoed en de inhoud opgesteld wordt. Met andere woorden toen reeds ontstond 
de conclusie dat alle culturele actoren van de stad hun krachten moeten bundelen en dat we inhoud 
en de exploitatie apart moeten beheren. Bovendien blijkt uit een cbs van 23 april 2003 dat toen 
reeds overwogen werd om de woonregie nu SOK in de oefening te betrekken. Verder wordt de 
conclusie geformuleerd dat het Budaproject geen project van een culturele elite mag zijn. Kortom de 
pijnpunten werden in 2003 al blootgelegd en nu maakt deze ploeg er effectief werk van om de 
broodnodige verandering te realiseren. In december 2005 wordt dan de Buda KC of de VZW 
kunstencentrum Buda opgericht, en in 2006 komt er een samenwerkingsovereenkomst tussen de 
stad en Buda KC. We bouwen verder , de Budascoop die toen nog de Pentascoop was wordt 
gerenoveerd. Daarna volgen de paardenstallen, in de paardenstallen was al een en ander gebeurd 
maar daar werd verder aan gebouwd, dit is op dit ogenblik nog altijd niet volledig rond, daar kan nog 
wat gebeuren. Als we verder kijken dan komt de fabriek Desmet-Dejaeghere die in het eind van de 
jaren 90 vrij komt te staan, die de deuren sluit , en er wordt daar ook een renovatieproject gestart. 
Uiteindelijk half september 2012 kunnen we spreken van de opening van de Budafabriek die dan met 
een aantal activiteiten doorgaat tot maart 2013. Als we dan kijken dan heb ik eigenlijk nu de stenen 
gehad en kan ik eventjes gaan terug focussen op het AGB, het autonoom gemeentebedrijf Buda. Wat 
krijgen we daar, als we gaan kijken dan krijgen we op de gemeenteraad van 14 mei 2007 de 
goedkeuring van de oprichting van het AGB Buda. De rechtspersoonlijkheid die begint met een raad 
van bestuur die geïnstalleerd wordt op 18 juni 2007. En uiteindelijk is dan de vraag: hoe verloopt dat 
allemaal in die AGB , wat leren we uit de jaarverslagen? Er zijn heel wat jaarverslagen, ik ga ze niet 
allemaal gaan voorlezen, we hebben in 2007, 2008 de beheersovereenkomst teruggevonden, de 
contracten en de afspraken, de operationele opstart. In 2009 vinden we vooral alle verslagen van de 
raad van bestuur terug en dan kunnen we verder kijken naar 2010, daar wordt de gunning van de 
Budafabriek gedaan, wordt naast de culturele reflex die tot op dat ogenblik overheerst, ook de term 
rentabiliteit een item en start een consortium van zowel bedrijven als de overheden voor 
inhoudelijke sturing van het volledige verhaal. Het jaarverslag 2011 wordt ingeschreven door de 
coördinator die zal vertrekken en uit het jaarverslag van 2012 houden we het volgende zinnetje over: 
de organisatie slaagt in 2012 in haar inhoudelijke doelstelling, voornamelijk door een uitgebreid 
netwerk aan organisaties te verenigen rond het eiland als creatieve innovatie. 
Uiteindelijk belanden we op de gemeenteraad van 10 juni 2013 en wat krijgen we daar. Ik lees uit dat 
verslag maar ik ga heel weinig lezen daaruit, de vraag rijst echter ook of een AGB de beste 
organisatievorm blijft voor de werking op Buda. Zo is de inhoud niet enkel cultureel meer van aard en 
is deze ook niet in Kortrijk te noemen, het wordt een breder verhaal. We vinden ook terug dat we op 
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zoek moeten gaan naar de beste organisatievorm om zowel aan input- als outputzijde de regionale 
dekking te kunnen waarmaken. Daarenboven klinkt de zogenaamde AGB Buda paradox als volgt : hoe 
beter het bedrijf haar inhoudelijke werking of opdracht vervult, hoe slechter het AGB er financieel 
uitkomt. Dit tot hier de verslagen.

Als wij gaan kijken dan komen we aan de evolutie, noem het eventueel een revolutie of een 
Budamorfose. We starten in 2013 met eigenlijk de start van Buda 2.0. De stadscoalitie trekt op gang, 
het eerste werkingsjaar van de Budafabriek is er en je herinnert je aan het begin van mijn betoog dat 
ik daar het plan Nieuw Kortrijk heb geciteerd. In 2014 wordt uiteindelijk de uitvoering van het plan 
Nieuw Kortrijk op de agenda geplaatst en vanaf 2014 wordt in de raad van bestuur van het AGB 
gediscussieerd over welke richting het AGB en bij uitbreiding het Budaeiland en de werking ervan 
moet uitgaan. Kortom die Buda 2.0, dat is een vernieuwde ambitie, effectiever, efficiënter, 
tastbaarder , concreter en ook laagdrempeliger. In 2015 is het jaar waarin we ons nu bevinden, we 
zijn ongeveer halverwege en vooral in 2015 worden na de ontwikkeling van een duidelijke visie 
concrete scenario’s uitgedokterd met als ankerpunt de raad van bestuur van april 2015 waarop nu 
wordt gepresenteerd unaniem werd goedgekeurd zowel door meerderheid als door oppositie. De 
missie, wij hebben uiteindelijk en moest je je afvragen wat de onderste prent daar doet, ik hoop dat 
iedereen genoten heeft hoe Kortrijk in Vlaanderen vakantieland getoond heeft wat het een beetje in 
petto heeft, maar terug naar Budaverhaal, we hebben in principe de ambitie om een platform te zijn 
voor productgerichte samenwerkingsverbanden met sterkte vertakkingen naar het onderwijs, de 
economie en de zorgsector. Diverse regionale verankerde organisaties uit onderwijs, economie , zorg 
en cultuur werken, of werkten effectief samen met de stad Kortrijk, daarin noem ik onder andere 
Howest, Flanders In Shape, Broelmuseum, de digitale regio Kortrijk, Leiedal, Heilig Hart, Buda KC. In 
de Budafabriek worden innovatieprojecten opgestart die leiden tot productvernieuwing met een 
sterk economisch valorisatiepotentieel. De ambitie en de samenwerking willen we verbeteren, 
versterken, tastbaar en vooral ook zichtbaar maken en we moeten ruimer kijken dan het 
Budaverhaal of het Budaeiland zelf als we geloofwaardig willen blijven en de beoogde valorisatie 
willen bereiken. De volgende stap is onze scoop, hoever willen we gaan. Wij gaan proberen van 
uiteindelijk te gaan van een Budafabriek eerst naar een Budaeiland en dan uiteindelijk de regio mee 
te nemen om zo verder uit te groeien. Laat ons zeggen het actieterrein van Buda moet dan ook in de 
komende jaren uitgroeien tot die ruimere regio en uiteindelijk spreken we dan niet meer van een 
eiland maar van een archipel en waarom blijven we niet verder dromen, ruimer dromen. Uiteindelijk 
is de bedoeling geweest van dan naar de pers te komen met een strategie en die strategie bestaat uit 
drie bewegingen. De eerste beweging is AGB Buda gaat onder in AGB SOK, uiteindelijk als dat 
gerealiseerd is op een goeie manier zal het AGB Buda ontbonden worden. Dit is een vereenvoudiging 
en tegelijkertijd een transparanter en een doeltreffender beheer. In de tweede stap gaan we voor de 
inhoudelijke werking een nieuwe VZW Buda, voorlopige naam, op te richten. We focussen op een 
eiland, later op een archipel. Met andere woorden we gaan inhoud en exploitatie van elkaar splitsen. 
De derde beweging heeft te maken met een uitkijkpost, een plaats waar we kunnen beginnen. We 
verkopen Broel 4 om de renovatie van Broelkaai 6 te realiseren , het gebouw aan Broelkaai 6 
evolueert van een statisch museum naar een actieve en laagdrempelige toegangspoort en levende 
vitrine van dit creatieve nieuwe verhaal. Integratie en kruisbestuiving. Broel 6 wordt tevens de 
gemeenschappelijke uitvalsbasis van de betrokken partners die er worden gehuisvest.

Kort even de beweging 1 , ik hoop dat iedereen nog kan volgen, AGB Buda gaat over in AGB SOK. We 
gaan voor een optimalisatie van beheer en exploitatie van de gebouwen op de site Buda door het 
nog verder uitpuren van bedrijfsmatig beheren van de gebouwen ook en dat is heel belangrijk, ook al 
worden deze voor specifieke functies voorbehouden. We kiezen ervoor om alle gebouwen samen te 
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houden en versnippering te vermijden. Elk gebouw heeft een specifiek profiel en dit is belangrijk om 
mee te beschrijven in de beheersovereenkomst tussen AGB SOK en de stad. En uiteindelijk gaan we 
de equipe van AGB Buda overhevelen of transformeren naar AGB SOK en wordt in het organogram 
een aparte businessunit exploitatie opgestart. De nieuwe competenties zijn beheers- en 
exploitatiemodellen hanteren en uitwerken, facilitaire expertise optimaliseren, op basis van data 
analyse en duurzaamheidsindicatoren binnen AGB SOK komt er versterking op het vlak van facilitaire 
zaken en financiën, naast de reeds aanwezige kennis op het vlak van projecten, vastgoedbeheer en 
juridische zaken. En uiteindelijk wordt Hans Vandenberghe de accountmanager die vooral het 
evenwicht, het inhoudelijke evenwicht bewaart met het zuivere exploitatiematige binnen de 
businessunit, linkingping tussen SOK en de VZW, tussen exploitatie en inhoud. Dit model kiezen wij 
omdat het helder, efficiënt en transparant is. Wij hebben daarvoor ook gekeken naar het best 
praktische model van Den Bel in Antwerpen en kunnen daar in de toekomst rekenen op de expertise 
van Stijn Valgaeren die daarin zal mee betrokken worden. Ook op de opgebouwde expertise van 
Buda KC kunnen we rekenen, dat is de grootste gebruiker van de Budascoop op dit ogenblik en 
uiteraard naast de expertise die ook bij onze stadsdiensten reeds bestaat en waarop we natuurlijk 
ook altijd beroep kunnen doen om te zorgen dat alles gesmeerd loopt. De droomtiming is januari 
2016. De beweging 2 nog eventjes, dat gaat dus over de inhoudelijke poot en daar gaan we de 
samenwerking bundelen en we gaan daar niet voor een stedelijke VZW maar wel voor een 
privaatrechtelijke VZW. We gaan daar de samenwerkingen bundelen. Het is geen klassieke fusie 
maar een procesgedreven netwerkorganisatie waaruit innovatieve, en ik herhaal dit, projecten 
ontstaan die leiden tot productvernieuwing met een sterk economisch valorisatiepotentieel maar 
vooral vanuit cross-over tussen economie, onderwijs en kunsten. Geen belichaming van organisaties 
in de VZW maar wel een samenstelling van sterke persoonlijkheden op de drie terreinen. De stad is in 
dit een inspirator, een facilitator maar geen regisseur. We starten twee transformatiewerkgroepen 
op die zich respectievelijk de ene op exploitatie onder leiding van Hans en op inhoud onder leiding 
van Franky buigen met een oproep tot participatie vanuit de VZW Musea , erfgoed en 
kunstenplatform en ook vanuit de raad van bestuur van AGB Buda. Een derde interne werkgroep zal 
dan de transitie bestuderen en ik begin een beetje naar het einde te lopen, dus maak u geen zorgen, 
juridische aspecten , statuten enz. De timing , de twee werkgroepen zijn al in een afgeslankte versie 
begonnen en zullen binnenkort een oproep doen naar uitbreiding zodanig dat eigenlijk de 
participatie ook gestart kan worden want die is sowieso zeer waardevol. Ook hier is de bedoeling van 
de VZW tegen 1 januari, hopelijk vroeger, te kunnen realiseren. De rol en de engagementen van de 
stad hierin zijn de volgende, de stad zal sowieso in de raad van bestuur zetelen en kan daarnaast via 
een beheersovereenkomst mee het beleid sturen. Deze wordt regelmatig geëvalueerd. Financieel, op 
dit ogenblik gaan we uit van een inbreng van 60.000 euro van de stad, dit is niet bedoeld als nieuw 
beleid, geen meerkost maar een verschuiving van een aantal kosten die er op dit ogenblik al zijn en 
wij gaan die proberen op een andere manier te bepalen. Dezelfde steun wordt nu onderhandeld ook 
met de provincie en hopelijk kan dat gezien onze pijlers niet alleen cultuur zijn, ook vanuit 
internationaal beleid en economie maar dus ook vanuit cultuur. Daarnaast zijn er ook gesprekken 
met de Vlaamse gemeenschap en Minister Gatz komt in dat kader op 9 juli naar Kortrijk naar Buda in 
het bijzonder, ter informatie voor je agenda op 9 juli zal minister Gatz ook een toespraak geven over 
kunst en economie in de tuin van Broelkaai 6 om 8u30, wees allen welkom. Beweging 3 , Broel 6 , de 
ingangspoort, neen het wordt geen cafetaria met kantoren zoals in de vraag gesteld werd, maar een 
expo- en verzamelplaats van de creatieve gebruikers en laagdrempelige toegangspoort. Als we gaan 
kijken, het is een vitrine en een toegangspoort. Het is de bedoeling dat dat een gemeenschappelijk 
onthaal- en ticketbalie bevat, een coworkingplace, kleine presentaties van projecten van de 
Budapartners , expo rond hedendaagse beeldende kunsten, een koffiebar , een zomerbar in de 
orangerie of in de tuin, of eventueel binnen, mocht het heel koud worden. Kortrijkse conceptstore is 
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het resultaat van het project Kortrijk creëert, een samenwerking tussen de DRK en VOKA. De 
kantoren vragen hier een aantal problemen of zorgen blijkbaar voor bezorgdheid, ik denk niet dat dat 
heel terecht is, we gaan sowieso de uitvalsbasis en de gedeelde bureelruimtes van alle partners daar 
voorzien. De stad Kortrijk maakt ook werk van renovatie van Broel 6 en verkoopt daarvoor Broel 4. 
Wij mikken daarvoor op ook januari maar het is zo dat eigenlijk voor de opstart van de 
coworkingspace waar de DRK op rekent , dat dat eigenlijk heel snel kan opstarten.

En tot slot, en dat is dan het hele laatste. Het is zo dat de vzw stedelijke musea inderdaad betrokken 
wordt in deze oefening maar zoals we graag werken neemt het beleid graag eerst zijn 
verantwoordelijkheid om de grote lijnen eerst uit te zetten na consultatie en die consultatie met de 
voorzitter van de vzw stedelijke musea is wel degelijk gebeurd. Eens de contouren en grote lijnen van 
deze visie binnen het beleid duidelijk zijn willen we alle betrokken actoren ten volle mee laten 
adviseren in de uitwerking van deze exploitatievisie. We willen graag een duidelijk profiel per 
gebouw vastleggen zodat het voor de beheerder ook eenvoudig en helder is om dit zo goed mogelijk 
en zo efficiënt mogelijk te verhuren, te exploiteren en ook de juiste investeringen te doen die respect 
hebben voor het profiel van dit en elk gebouw.

Ik dank jullie voor jullie aandacht , ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben, dank u wel.;

- de reactie van raadslid C. Depuydt;
- de tussenkomst van raadslid M. Vandemaele.

21:40 Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting

IR 3 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: ontmoetingscentra en 
buurthuizen - aanschrijven nieuwe inwoners voor kennismaking 
werking

IR 3 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: ontmoetingscentra en buurthuizen - aanschrijven nieuwe inwoners voor kennismaking werking

Behandeld
Indiener(s):
Roel Deseyn

Toelichting:
Geachte leden van het College,

 

"Kortrijk heeft, als enige centrumstad in het Vlaamse culturele landschap, een zeer gediversifieerde 
en geografisch verspreide accommodatie die ter beschikking staat van het socio-culturele leven. 
 Investeren in een degelijke infrastructuur, ook in de randgemeenten, is een bewuste beleidskeuze 
van de stad.  Het resultaat is niet min.  Vijf ontmoetingscentra en drie buurthuizen, met heel wat 
mogelijkheden voor diverse organisatoren: van concerten en fuiven, over kaart-namiddagen en 
tentoonstellingen, tot voordrachten en vergaderingen. ...", valt te lezen op de website van de stad als 
het stadsbestuur haar ambities in de verf zet om via de ontmoetingscentra en buurthuizen het lokale 
sociaal weefsel te versterken.
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En dat is meer dan terecht!  Het doet echter vreemd aan als we daarnaast de notulen van de 
Collegezitting van 8/06/2015 leggen.  Hierin wordt de aanvraag behandeld van het OC De Wervel in 
Bellegem om te kunnen beschikken over de personenlijst van nieuwe inwoners in de deelgemeente 
teneinde hen aan te schrijven en te laten kennismaken met het aanbod aan voorstellingen.  Deze 
gemeentelijke vzw heeft immers tot doel om gemeenschapsvorming, cultuurspreiding en 
cultuurparticipatie maximaal te faciliteren.

Het is dan ook bevreemdend dat het stadsbestuur -dat nochtans stelt het sociaal-culturele leven te 
ondersteunen- de werking van haar eigen kanalen ondermijnt door weigering van de aanvraag.  Het 
stadsbestuur haalt bovendien aan dat een toezegging de deur zou openzetten voor particuliere 
initiatieven die promotie willen maken voor de eigen activiteiten.

Vreemder wordt het nog als in het volgende punt uit de notulen (nr. 47, p.221) een soortgelijke 
aanvraag vanuit het OCMW voor het project "Buren voor buren" wel wordt gehonoreerd.  Dit project 
heeft tot doel om vereenzaming in de stad tegen te gaan door middel van huisbezoeken van 
vrijwilligers.  Dit initiatief kadert in het doelgroepenbeleid dat door de stad wordt gevoerd.  Hier 
blijkt het argument 'precedent scheppen voor particuliere initiatieven' niet te spelen.

 

Na herhaaldelijk de motivatie bij beide agendapunten te hebben vergeleken, blijft de conclusie 
overeind: Als we de redenering rond het project "Buren voor buren" toepassen, blijft er geen enkele 
reden overeind om de Wervel niet in haar vraag te ondersteunen.

 

Vandaar mijn volgende vragen:

1. Waarom wenst het CBS de inspanning van de lokale gemeenschap niet te ondersteunen?

2. Waarin verschilt volgens het CBS de doelstelling van het initiatief van de Wervel met de 
doelstelling van "Buren voor buren"?

3. Welke implicaties heeft dit voor de ontmoetingscentra en buurthuizen in Kortrijk?  Zijn zij in 
de onmogelijkheid om doelgroepen aan te schrijven ter versterking van het sociaal-culturele 
leven? 

 

Ik dank het CBS voor haar antwoord.

 

Roel Deseyn

Gemeenteraadslid CD&V

23/06/2015

Antwoord
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De raad hoort: 
- de interpellatie van raadslid R. Deseyn, zoals opgenomen in de toelichting;
- het antwoord van schepen K. Byttebier:

U stelt de vraag hoe de aanvragen naar adressenlijsten aan het stadsbestuur worden behandeld en 
meer specifiek waarom ze in bepaalde omstandigheden gunstig en in andere ongunstig worden 
beantwoord.  Ik zal u daar in alle transparantie op antwoorden.

U koppelt hieraan ook aan aantal conclusies die ik echter moet weerleggen.

Zonder te ver in detail te gaan wil ik kort de wetgeving over het verstrekken van persoonsgebonden 
gegevens, meer specifiek adressenlijsten, in herinnering te brengen.

Algemeen

Er wordt door de wetgever een onderscheid gemaakt tussen opmaak en gebruik van lijsten door een 
overheid zelf én het verstrekken van personenlijsten aan derden 

De reden is zoals vaak de wet op de privacy.

Voor gemeente of OCMW wordt gesteld dat deze voor een specifiek doelgroepenbeleid of interne 
doeleinden kan gebruikt worden als daar een regelmatige beslissing door het bevoegde orgaan werd 
genomen (waarmee hier het CBS wordt bedoeld).

Voor derden is er een principieel verbod op het verstrekken van personenlijsten met enkele 
uitzonderingen én onder

bepaalde voorwaarden.

Volgende instellingen komen eventueel in aanmerking (ontvankelijkheidsvoorwaarde):

a) instellingen van Belgisch recht die taken van algemeen belang vervullen en die niet over een 
toegangsmachtiging tot het rijksregister beschikken

b) buitenlandse overheden

c) politieke partijen (enkel voor verkiezingsdoeleinden)

d) opiniepeilingsinstellingen

Dit zijn ondubbelzinnige feiten, dus daarover kan de discussie al niet gaan.

Bijkomende voorwaarden voor instellingen van Belgisch recht, waarover het in casu kan gaan:

- Finaliteitsbeginsel

- Proportionaliteitsbeginsel

Tot slot gelden o.a. nog volgende randvoorwaarden

- Niet voor het rekruteren van leden
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- Niet voor commerciële of reclamedoeleinden (zie scholen, culturele verenigingen, sportclubs)

- Verschillende aanvragen die op eenzelfde wijze beantwoorden aan de reglementair gestelde 
voorwaarden moeten ook op dezelfde wijze worden behandeld (niet voor de ene school zus en voor 
de andere zo)

Bij de aanvang van mijn mandaat heb ik bij de eerste aanvragen gepolst naar zowel wettelijk kader 
als de gebruiken.  Dat wettelijk kader was duidelijk, de toepassing iets minder.  Daarom heeft het 
stadsbestuur geopteerd om altijd dezelfde criteria te gebruiken en de beoordeling consequent toe te 
passen voor alle aanvragen. De diensten toetsen de criteria af en het CBS beslist op basis van hun 
advies. Het voordeel van deze methode is dat er sindsdien  geen discussie kan ontstaan.

Concreet voor de dossiers

Het OCMW is een openbaar bestuur. Dus hier moet de opvraging en verstrekking van lijsten kaderen 
in een intern doeleinde. Het doel van het project "Buren voor Buren" is vereenzaming van de 
inwoners van de stad tegen te gaan. Het project richt zich vooral op ouderen omdat deze met ouder 
worden ook minder mobiel worden en ze meer kans maken om helemaal alleen te vallen (o.a. via 
huisbezoeken, ontmoetingsmomenten organiseren,... wil het OCMW met haar partners dit 
opvangen). De raadpleging kadert in een specifiek doelgroepenbeleid (en komt tegemoet aan een 
interne doelstelling van het bestuur - ouderenzorg en tegengaan van vereenzaming).

De tweede aanvraag gebeurde door het beheerscomité OC De Wervel (een derde).

Ontvankelijkheidsvoorwaarde: strikt genomen zou je een beheerscomité kunnen beschouwen als 
geen instelling van Belgisch Recht. Maar we hebben geoordeeld dat het beheerscomité OC De 
Wervel wordt aanzien als verankerd in de vzw OC's en aldus een instelling van Belgisch recht is 
(gemeentelijke vzw)

Finaliteitsbeginsel: De vereniging heeft een algemeen belang tot doel: welbepaalde 
beleidsuitvoerende taken van algemeen/gemeentelijk belang te verwezenlijken. In het bijzonder 
heeft de vereniging tot doel gemeenschapsvorming, cultuurspreiding en cultuurparticipatie maximaal 
te faciliteren en desgewenst te organiseren. (zie statuut in bijlage).

Deze champagne komt echter dicht in de buurt bij een reclamedoeleinden waardoor verstrekking 
van adresgegevens wordt uitgesloten.

Proportionaliteitsbeginsel: de vzw richt zich tot nieuwe inwoners van Bellegem om bepaalde 
voorstellingen aan te prijzen en haar werking bekend te maken. De vraag dringt zich echter op of 
een specifieke brievencampagne de beste manier is om hun doelpubliek te bereiken  en of er geen 
andere kanalen zijn die eveneens geschikt zijn om hun doelstelling te bereiken.

Daarnaast weten we nu al dat bij het ingaan op deze vraag, we in de toekomst heel wat vragen zullen 
krijgen voor het aanprijzen/bekendmaken van voorstellingen, sportaangelegenheden, 
jeugdevenementen,... De stad heeft niet de opdracht noch de middelen om te fungeren als 
adressenbureau.

Het stadsbestuur van Kortrijk draagt de OC’s absoluut een warm hart toe en wil zo veel mogelijk en 
waar mogelijk ondersteunen.
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Zo werd een eerdere vraag van een OC die mensen uitnodigde specifiek om hun werking bekend te 
maken en door nieuwkomers samen te brengen om een drink aan te bieden en toelichting te geven 
over de werking wel toegestaan (eenmalige activiteit om werking van OC bekend te maken, niet 
gekoppeld aan voorstellingen, in de lijn van doelstelling van de organisatie, m.n. mensen samen 
brengen).

Gezien deze echter vraag gekoppeld is aan het promoten van voorstellingen (reclame) en vooral ook 
de deur op die manier openstelt voor andere vragen van vzw’s die iets willen promoten en gezien er 
nog andere kanalen zijn om mensen uit te nodigen voor dergelijke activiteiten werd deze vraag 
uiteindelijk negatief geadviseerd.

Ik wil er toch op wijzen dat de stad diverse kanalen ter beschikking stelt, zowel op papier als digitaal 
om de klanten van de OC’s te bereiken.

Naast de werving via de website van de stad, van de stadsschouwburg, de sociale media worden de 
activiteiten van het OC De Wervel ook altijd opgenomen in de dorpskrant Bellegem-Rollegem die in 
het zuiden van onze stad huis aan huis bedeeld wordt en online kan geconsulteerd worden.

Het publiek van het OC en zeker de nieuwe bewoners zijn vaak jonge en/of actieve mensen maar 
programma’s zoals allemaal digitaal bieden net de mogelijkheid om ook minder jonge mensen 
vertrouwd te maken met de digitale communicatie.

- de tussenkomst van raadslid H. Vanhoenacker.

IR 4 Voorstel tot resolutie van raadslid Mattias Vandemaele: 
Resolutie m.b.t. de creatie van een projectsubsidie rond de 
vergroening van speelplaatsen en voor landbouwprojecten in de 
scholen.

IR 4 - Voorstel tot resolutie van raadslid Mattias Vandemaele: Resolutie m.b.t. de creatie van een projectsubsidie rond de vergroening van speelplaatsen en voor landbouwprojecten in de scholen.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Toelichting:
Omdat:

-          Kortrijk actief werk wil maken van duurzaamheid.

-          Onderzoek aantoont dat een groenere speelplaats minder aanleiding geeft tot pesten.

-          Onderzoek aantoont dat de leerprestaties van leerlingen positief beïnvloed worden door een 
groenere schoolomgeving.

-          De speelkwaliteit van een speelplaats met groene elementen hoger ligt dan die van een 
betonvlakte.

-          Eerlijke en duurzame voeding belangrijk is.

-          Er een educatieve meerwaarde is wanneer de scholen beschikken over een school(moes)tuin.
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-          De gemeenteraad tot morgenochtend zou duren als ik echt alle voordelen zou willen 
opsommen, stop ik hier.

 

Vraagt de Gemeenteraad aan de schepenen van Jeugd en klimaat en zijn collega van onderwijs om 
een subsidiereglement uit te werken dat inzet op:

1. De vergroening van speelplaatsen.

2. Het opzetten van een schoolmoestuin.

De Gemeenteraad vraagt om een reglement uit te werken dat eenvoudig is, weinig (geen) 
administratieve last geeft aan de indieners en dat de scholen een stimulans geeft om actief werk te 
maken van voornoemde doelstellingen. De financiële steun die de scholen krijgen in het kader van 
deze projecten moet voornamelijk ingezet kunnen worden voor fysieke veranderingsprocessen in de 
scholen zelf.

De gemeenteraad stelt voor om de subsidie in de loop van het jaar 2016 te laten starten.

Om de scholen optimaal te ondersteunen zal de stad ook workshops en vorming aanbieden voor de 
scholen die willen starten / gestart zijn om de kwaliteit van deze projecten te vergroten. 

Antwoord
De raad hoort:

- de resolutie van raadslid M. Vandemaele, zoals opgenomen in de toelichting;
- het antwoord van de schepenen B. Herrewyn en A. Vandersteene, waarvan het (samengevat) 
antwoord luidt als volgt:

Resolutie vergroenen speelplaatsen en moestuinen 

Belangrijk voor de stad.

We hechten veel belang aan vergroenen van speelplaatsen en investeren in schoolmoestuinen.

Dit neemt in het duurzaamheidscharter een grote plaats in: ondersteuning van composteren,  gratis 
compostvat ter beschikking en volgens beschikbaarheid: haksel en takken voor scholen. Ook ter 
beschikking ikv duurzaamheidscharter: inspiratiepakketten van de provincie over onder andere 
boomhutten bouwen, planten in bakken en eigen moestuin in de school.

Onderwijscafé speelnatuur op school op 27 maart 2014, 17 basisscholen aanwezig.

Reeds inspanningen geleverd.

De voorbije jaren zijn tal van projecten opgestart en verder afgewerkt:

 Heule Watermolen met de buurttuin in de warande

 vtex Buurtschool  met hun guerilla tuinen oa ism buurtwerk
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 de centrumschool in Marke die ook samen met het rusthuis plannen maakt naar een 
gezamenlijke moestuin.

 Drie hofsteden basisschool: opstart groene speelplaats

 Pius X: verder afwerken en vergroenen van hun speelplaats.

 

 Er bestaan reeds subsidies.

 Provincie: http://www.west-
vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/nos/Paginas/default.aspx - tot 5000 euro

 Argus, Cera, KBC en Klasse: http://www.pimpjespeelplaats.be -      ruim bekend gemaakt bij 
de scholen

De projectoproep startte op 1 oktober 2014. Tot 10 januari 2015 kon elke Vlaamse en Brusselse 
Nederlandstalige school (kleuter, lager of middelbaar) een steunaanvraag indienen. Op 
de Inspiratiedag van 1 april  2015 werden 17 laureaten bekroond. Zij ontvingen projectsteun tot 3500 
euro en een AVEVE-aankoopbon van 250 euro er bovenop.  Een brede werkgroep ontwikkelt 
intussen een toekomstvisie voor schoolspeelplaatsen in Vlaanderen.

Cera: https://www.cera.be/nl/MaatschappelijkeProjecten/LO lokale initiatieven  in het onderwijs

Conclusie: Blijven ondersteunen (educatief, informatief, logistiek) en toeleiden naar bestaande 
subsidies.

Raadslid M. Vandemaele vraagt niet langer de stemming.

21:53 Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting
21:55 Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting

IR 5 Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: pleidooi om de 
panden  RIJSELSESTRAAT 2-4-6 te behouden en te beschermen 
van afbraak.

IR 5 - Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: pleidooi om de panden  RIJSELSESTRAAT 2-4-6 te behouden en te beschermen van afbraak.

Behandeld
Indiener(s):
Catherine Matthieu

Toelichting:
Er is een vraag tot slopen ingediend voor het pand gelegen Rijselstraat 6.

De huizen nummer 2 en 4 zijn wel opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de 
Vlaamse Overheid, maar bij huis nummer 6 is dit niet het geval.

De panden 6 - 4 en 2 kunnen als een geheel beschouwd worden omwille van de gelijkheid in de 
gevels. Het zijn 16de-17de eeuwse panden en de gevels dateren van de 19de eeuw.

http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/nos/Paginas/default.aspx
http://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/nos/Paginas/default.aspx
http://www.pimpjespeelplaats.be/
http://www.pimpjespeelplaats.be/evenement/pimp-je-speelplaats-winnaars-bekend
https://www.cera.be/nl/MaatschappelijkeProjecten/LO
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Huis De Croone, pand waarvoor sloping aangevraagd werd, is een typisch "diephuis" van de 16de-
17de eeuw. Het is het oudste pand van de drie.

Wij vragen om  dit pand niet te laten slopen.

Het historisch erfgoed is beperkt in Kortrijk, deels omwille van de oorlogen, deels omwille van een te 
beperkte lijst van beschermd erfgoed. Wij willen nu het nog kan dit erfgoed van de sloop vrijwaren.

Verdere toelichting wordt gebracht in de gemeenteraad.

Antwoord
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid C. Matthieu, zoals opgenomen in de toelichting;
- het antwoord van schepen W. Maddens, waarvan de tekst luidt als volgt:
Er is inderdaad een sloopaanvraag ingediend voor het pand huis Decrone, Rijselsestraat 6 , een 
aanvraag die samengaat met het pand voor de sloop en een gezamenlijk project voor de nummers 6 
en 8 met de hoek van de Papenstraat. Ik kan u zeggen dat het openbaar onderzoek gestart is op 17 
juni en dus loopt tot 16 juli en in de traditie die ik daarin aanhou is het eigenlijk niet mijn gewoonte 
van grote uitspraken, inhoudelijke uitspraken te doen tijdens een lopend openbaar onderzoek. Na 
het openbaar onderzoek gaan wij alle bezwaren bekijken, afwegen en beoordelen en het is dan aan 
het college van burgemeester en schepenen om een uitspraak te doen, dus u mag het mij niet kwalijk 
nemen dat ik nu nog geen inhoudelijke uitspraak kan doen. Ik wil u wel zeggen dat eigenlijk het 
referentiekader, toetsingskader dat wij nu hanteren op vlak van bouwkundig ergoed, de inventaris 
van het bouwkundig erfgoed is, en raar maar waar dit pand staat er niet op, daarentegen wel de 
twee panden met de nrs. 2 en 4. Die hadden de naam de Zwane en in de paternoster, die staan dus 
in tegenstelling tot het pand nr 6 van Geers wel op de inventarislijst. Ondertussen weet ik dat er een 
vraag gericht is aan de minister om dit te beschermen. Er is daar nog geen formele stap in de verdere 
procedure, moest dit wel zo zijn, dan moeten we daar op een of andere manier juridisch rekening 
mee houden, maar dat is op vandaag nog niet het geval, dus ik herhaal geen uitspraak tijdens het 
openbaar onderzoek, nadien zullen wij onze stelling innemen.;
- de tussenkomst van raadslid M. Lemaitre.

22:00 Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting

IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
Uitnodiging voor toelichting i.v.m. werken op 24 juni 2015 te 
Bissegem

IR 6 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Uitnodiging voor toelichting i.v.m. werken op 24 juni 2015 te Bissegem

Behandeld
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker

Toelichting:
Fractieleidster H. Vanhoenacker verwijst naar de mail en de speech van de voorzitter van Unizo 
Bissegem tijdens de opening van de jaarmarkt te Bissegem en vraagt of zij waren uitgenodigd op de 
toelichting i.v.m. de werken op 24 juni ’15.

Schepen A. Weydts antwoordt bevestigend. 
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IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
hittenoodplan

IR 7 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: hittenoodplan

Behandeld
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker

Toelichting:
Fractieleidster H. Vanhoenacker vraagt of de stad een hittenoodplan heeft, gegeven de 
aangekondigde hittegolf.

Schepen P. De Coene deelt mee dat er inderdaad zo'n plan is. Het is heel omvattend en heeft 2 
doelgroepen: enerzijds de medewerkers en anderzijds de burgers, meer specifiek senioren. Hij zal 
het plan laten bezorgen.

Schepen K. Byttebier vraagt om de meldingen tijdens de kantooruren zoveel mogelijk via 1777 
(tijdens kantooruren) te laten gebeuren, buiten de uren kan dit bij de politie via 101.

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Buurtparking in de 
Mellestraat

IR 8 - Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Buurtparking in de Mellestraat

Behandeld
Indiener(s):
Carol Leleu

Toelichting:
Raadslid C. Leleu vraagt of er een buurtparking kan komen op het vrijliggend terrein in de 
Mellestraat.

Schepen A. Weydts zal laten onderzoeken of er vraag is en wie de eigenaar is van de grond.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Astrid Destoop: Volksbarbecue
IR 9 - Mondelinge vraag van raadslid Astrid Destoop: Volksbarbecue

Behandeld
Indiener(s):
Astrid Destoop

Toelichting:
Raadslid A. Destoop vraagt waarom de volksbarbecue op 28 juni ’15 niet door is gegaan.

De burgemeester antwoordt dat er geen zekerheid was van goede weer.
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IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Catherine Matthieu: Charter van 
de imkersbond

IR 10 - Mondelinge vraag van raadslid Catherine Matthieu: Charter van de imkersbond

Behandeld
Indiener(s):
Catherine Matthieu

Toelichting:
Fractieleidster C. Matthieu vraagt of de stad het charter van de imkersbond zal ondertekenen.

Schepen B. Herrewyn gaat onderzoeken of we aan de voorwaarden voldoen en indien positief gaan 
we dit doen.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Hilde Verduyn: Parkeerplaatsen 
aan Budabeach

IR 11 - Mondelinge vraag van raadslid Hilde Verduyn: Parkeerplaatsen aan Budabeach

Behandeld
Indiener(s):
Hilde Verduyn

Toelichting:
Raadslid H. Verduyn zegt dat bepaalde gebruikers van Budabeach om het uur hun wagen verzetten 
om zo niet te moeten betalen. De bewoners vinden daardoor geen parkeerplaats. Kan hier iets tegen 
gebeuren?

Schepen A. Weydts zal dit laten onderzoeken en bekijken of voor de bewoners die geen garage 
hebben bewonersparkeren kan worden ingevoerd. We zullen de gebruikers van 
Budabeach stimuleren om met de fiets te komen.

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Werken voor de 
ondertunneling van de spoorweg, onderdeel van het realiseren 
van de bypass van de Heulebeek

IR 12 - Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Werken voor de ondertunneling van de spoorweg, onderdeel van het realiseren van de bypass van de Heulebeek

Behandeld
Indiener(s):
Pieter Soens

Toelichting:
Raadslid P. Soens vraagt wanneer de werken voor de ondertunneling van de spoorweg, onderdeel 
van het realiseren van de bypass van de Heulebeek, zullen starten en wanneer er zal 
gecommuniceerd worden.

Schepen B. Herrewyn deelt mee dat de uitvoering van de werken - zonder tegenbericht - wellicht 
voor de maand november is voorzien. Vooraf wordt er inderdaad nog gecommuniceed. 
Communicatie gebeurt pas nadat we de plannen hebben, deze hebben we op vandaag nog niet. 
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IR 13 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Terrassen 
op de Grote Markt

IR 13 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Terrassen op de Grote Markt

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Toelichting:
Raadslid M. Vandemaele meldt dat de breedte van de doorgang t.h.v. de terrassen op de Grote 
Markt niet altijd wordt gerespecteerd. Kan er gesensibiliseerd worden richting eigenaars en 
gebruikers?

Schepen W. Maddens zegt dat dit heel uitdrukkelijk in terrassenreglement staat. Het is een kwestie 
van handhaving en discipline.

Schepen A. Weydts zegt dat de adviesraad voor personen met een handicap het college regelmatig 
wijst op dit probleem. Gaan hier de nodige aandacht aan schenken bij de herinrichting van de Grote 
Markt.

Raadslid M. Vandemaele vraagt ook preventieve maatregelen bij de naleving van het 
terrasreglement.

IR 17 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Tellingen 
van fietsers

IR 17 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Tellingen van fietsers

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Toelichting:
Raadslid M. Vandemaele meldt dat tijdens de week van de mobiliteit in diverse gemeenten in 
Vlaanderen tellingen van de fietsers zal gebeuren. Zal dit ook in kortrijk gebeuren?

Schepen A. Weydts zegt dat we inderdaad meedoen. We houden nu reeds wekelijks tellingen van 
fietsers in straten.

Raadslid M. Vandemaele had graag een schriftelijk overzicht gekregen van de relevante cijfers van 
fietstellingen.

Schepen A. Weydts zal deze zeker overmaken. 

IR 14 Mondelinge vraag van raadslid Eline Brugman: Spiegels aan 
parking Schouwburg

IR 14 - Mondelinge vraag van raadslid Eline Brugman: Spiegels aan parking Schouwburg

Behandeld
Indiener(s):
Eline Brugman
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Toelichting:
Fractieleidster E. Brugman zegt dat er t.h.v. de parking Schouwburg veel ongelukken gebeuren bij in- 
en uitrijden. Kunnen er spiegels geplaatst worden?
Schepen A. Weydts zal dit laten bekijken. Spiegels op deze plaats zijn niet evident want soms 
bedrieglijk. 

IR 15 Mondelinge vraag van raadslid Roel Deseyn: Onveilige situatie 
t.g.v. reclamepaneel

IR 15 - Mondelinge vraag van raadslid Roel Deseyn: Onveilige situatie t.g.v. reclamepaneel

Behandeld
Indiener(s):
Roel Deseyn

Toelichting:
Raadslid R. Deseyn wijst op de onveilige verkeerssituatie t.g.v. een reclamepaneel op de 
middenberm van de Tombroekstraat. Kan hier iets tegen gebeuren?

Schepen A. Weydts zal dit laten bekijken. Dit werd ook i.h.k.v. Kortrijk Spreekt gemeld. 

IR 16 Mondelinge vraag van raadslid Marie Vandenbulcke: 
Vuinisbakken van horeca op Grote Markt

IR 16 - Mondelinge vraag van raadslid Marie Vandenbulcke: Vuinisbakken van horeca op Grote Markt

Behandeld
Indiener(s):
Marie Vandenbulcke

Toelichting:
Raadslid M.-C. Vandenbulcke vraagt de horeca op de Grote Markt zijn vuilnisbakken elders te 
plaatsen en niet in de looplijn langs de terrassen.

Schepen W. Maddens bevestigt dat dit vervat zit in de afspraken die moeten gemaakt worden n.a.v. 
de herinrichting van de Grote Markt.

 

29 juni 2015 23:24 Filiep Santy, raadslid verlaat de zitting

29 juni 2015 23:27 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting

29 juni 2015 23:28 Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting

29 juni 2015 23:29 Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting

29 juni 2015 23:30 De voorzitter opent de besloten zitting

29 juni 2015 23:32 De voorzitter sluit de zitting
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