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Dirk Devoldere 

Vraag 

Geachte burgemeester, voorzitter, dames en heren schepenen, dames en heren gemeenteraadsleden, 
 
Kooigem, ook wel de Provence van Kortrijk genoemd ligt net als zijn naamgenoot in Frankrijk een heel 
stuk buiten het centrum, in dit geval van de stad Kortrijk. Nog geen jaar geleden heb ik Overleie in 
Kortrijk geruild voor dit rustige dorp. Ik kende Kooigem al jaren en kwam er in het verleden 
meermaals. Bepaalde situaties daar zijn mij dus niet vreemd. 
 
Laat ik maar met mijn eigen straat beginnen, de Koninklijkestraat, voor niet ingewijden de straat waar 
men inslaat naar Kooigemplaats als men van de N50 komt (de Doornikserijksweg). 
In de vorige legislatuur is deze straat heraangelegd met als doel het zwaar verkeer te weren en de 
snelheid op die drukke weg te beperken. Er werd een beperking wat tonnenmaat betreft ingevoerd   
tot 5 ton, uitgezonderd  voor plaatselijke bediening.. Onder plaatselijke bediening versta ik 
vrachtwagens van meer dan 5 ton die in het centrum van Kooigem moeten laden of lossen. Het gaat 
dus NIET om vrachtwagens van bedrijven wat verder gelegen aan de Kooigemsestraat of die daar 
moeten laden of lossen of die gewoon de straat gebruiken als doorgangsweg naar het nabij gelegen 
Sint-Denijs. In de Koninklijkestraat kunnen met moeite twee auto’s kruisen en is het aan te raden je 
snelheid te milderen of, met de alsmaar breder wordende personenwagens, uit te wijken om je 
spiegels niet kwijt te spelen door een aanrijding. 
Wat de snelheid in de Koninklijkestraat betreft zijn het vooral de motorrijders die er een ”racepiste” 
van maken. Ik woon zowat halverwege de N50 en Kooigemplaats en als ik zeg dat sommigen erin 
slagen met een snelheid van 80 km/uur voorbij mijn deur te razen, overdrijf ik niet. Wat met de 
veiligheid van de meer dan 100 schoolkinderen en bewoners!? 
Kortom, een agent in de eerste bocht van de Kooigemsestraat voor het controleren van de 
tonnenmaat en één halverwege de Koninklijkestraat die de snelheid controleert kunnen op één dag 
gemakkelijk hun maandwedde terugverdienen met de overtredingen die er per dag worden 
vastgesteld. 
Op de N50 is op de vluchtheuvel, net aan de afslag naar Kooigem, al sinds begin juni een 
signalisatiebord met blauwe pijl omvergereden. Nog steeds staat daar geen nieuw bord. 
 
Komen we dan op Kooigemplaats, ook wel het kerkplein genoemd. Toen de Koninklijkestraat werd 
heraanlegd, werd ook Kooigemplaats volledig vernieuwd. Gerenommeerde ontwerpers hebben 
Kooigemplaats hertekend. Het eerste wat in het oog valt zijn grote blokken blauwsteen, arduin of wat 
het ook moge zijn… De enige “nuttige functie” daarvan zijn de kraantjes die zich onderaan de 
voorkant  en aan de achterzijde van die blokken bevindt, als het al werkt. Het aantal parkeerplaatsen 
werd heringedeeld met als resultaat dat je met een Axiam (= wagen zonder rijbewijs) of een Smart 
moet rijden om op een behoorlijke manier uw deur open te krijgen als je naast een andere wagen 
parkeert. 
Ik weet niet of het door die smalle parkeerstroken op Kooigemplaats komt dat in de Molentjesstraat, 
kant OC ’t Kastanjehuis, regelmatig wagens staan geparkeerd tot zelfs tegen het kruispunt met de 
Koninklijkestraat… en dit meestal buiten de begin- en einduren van de school. Terwijl er achter de 
kerk en aan de Kooigemsestraat meer dan mogelijkheid genoeg is om de wagen te parkeren. 
 
Zo komen we achter de kerk, meer bepaald op ’t Pleintje. Een mooi speelplein voor de Kooigemse 
jeugd met onder meer een petanquebaan, speeltoren, voetbalpleintje en skatepiste. Verschillende 
bewoners uit de omgeving doen dagelijks inspanningen om dit ook zo aangenaam en verzorgd 
mogelijk te houden. Die mensen worden evenwel steeds meer en meer geconfronteerd met 
hondenpoep op en rond het speelterrein. Aangenaam is anders. De hondenbaasjes zijn bekend maar 
doen alsof hun neus bloedt als ze daarop aangesproken worden. Honden moeten niet alleen aan de 
leiband lopen, ook de hondenpoep moet worden opgeruimd. 
 



En een laatste punt, maar zeker niet minder belangrijk. In Kooigem, maar ook in Aalbeke, Bellegem 
en Rollegem zijn er taalproblemen als men de hulpdiensten belt. Niets aan de hand met een vaste lijn, 
maar met GSM kom je op een mast in Dottenijs terecht en rukt Moeskroen uit. Alhoewel een stad met 
faciliteiten voor Nederlandstaligen….krijgt men meestal te doen met ééntalige Franstalige 
hulpverleners. 
 
Verschillende van deze zaken zijn reeds gemeld bij het meldpunt 1777, doch zonder gevolg. Spijtig 
dat niet iedereen wakker ligt van wat er verkeerd gaat in een deelgemeente van slechts een goede 
750 inwoners, zonder vertegenwoordiger in de beleidsorganen van de stad Kortrijk, maar ook die 750 
zijn inwoners van die stad. Ik hoop dat die ook de nodige aandacht van “hun stad” kunnen krijgen. 
Kooigem heeft gesproken….! 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 
Dirk Devoldere 
 

 

Gabrielle Delie 

Vraag 

Open zwembad: vraag om ruimere openingstijden, zoals voorheen het geval was; d.w.z. open van  
1 mei tot 31 augustus en dit telkens van 10u tot 19u15. 

3 Hofsteden: 
° vraag om een oplossing voor de overlast door de duiven. Op de balkons van de leegstaande 
appartementen liggen heel wat uitwerpselen van de duiven. . 
° vraag om de sluiting van café Sammy om redenen van volksgezondheid. Het café wordt helemaal 
niet meer onderhouden. Er zouden ook problemen met de uitbater zijn. 

Adreswijziging: 
Als je een brief die je verstuurd hebt, terugkrijgt omdat het adres verkeerd is, hoe kan je dan het 
correcte adres te weten komen? De Post kan daar niet bij helpen en in het Stadhuis geven ze de 
adressen ook niet zomaar door. 

 


