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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
Vragen en interpellaties

Interpellaties
IR 2 Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: 
Heractiveren plannen Preshoekbos
IR 2 - Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Heractiveren plannen Preshoekbos

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Groen Kortrijk wil, samen met (alle)? andere fracties in de Gemeenteraad eensgezind een motie 
indienen en stemmen die moet bijdragen tot de reactivering in het dossier van het Preshoekbos.

De motie gaat als volgt:

 

Gelet op:

 het gebrek aan publiek toegankelijk bos in Kortrijk

 de beslissing van de Vlaamse Regering in 2009 om een stadsrandbos aan te legen in onze 
regio.

 het breed politiek draagvlak in de regio.

 de grote vraag bij de inwoners van de regio naar meer toegankelijke groene ruimte.

 de zeer beperkte uitwerking van de ambities uit 2009 (75 ha van de 250ha gerealiseerd) en 
de stilstand die ontstaan is bij de aankoop van nieuwe gronden (nog 110 ha aan te kopen)

wil de Kortrijkse Gemeenteraad de plannen m.b.t. het Preshoekbos heractiveren.

Daarom roept de Kortrijkse gemeenteraad Minister Schauvliege op om:

 de realisatie van het Preshoekbos in Kortrijk te versnellen.

 de onteigeningen van noodzakelijke gronden te hervatten.

 een tijdsschema vast te leggen voor de verdere realisatie van het Stadsbos.

 de nodige budgetten vast te leggen voor de realisatie van het stadsbos.

IR 3 Voorstel tot beslissing van raadslid Steve Vanneste: Gelijke maaltijd-
en ecocheques
IR 3 - Voorstel tot beslissing van raadslid Steve Vanneste: Gelijke maaltijd-en ecocheques

Indiener(s):
Vanneste Steve
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Toelichting:
Voorstel voor de gemeenteraad van Kortrijk

Voorstel om aan alle personeelsleden van de stad Kortrijk, het OCMW en alle aanverwante AGB's, 
maaltijdcheques toe te kennen van een gelijke waarde en het toekennen van ecocheques

Indieners: Steve Vanneste en Lieven Lybeer

Toelichting

Meneer de voorzitter,

In de zitting van 12 oktober 2015 werd door raadslid Steve Vanneste bij interpellatie aangetoond dat 
er discrepantie is tussen wat het personeel van de stad, ocmw en aangelande AGB’s,vzw… presteren 
en de verloning.

Het gelijkheidsprincipe is niet toegepast en aan o.a. de medewerkers van parko wordt een 
bijkomende vergoeding gegeven door een maaltijdcheque van € 7/dag toe te kennen.

Deze laakbare feiten worden dan ook aangeklaagd en wij vragen een gelijke berechtiging van al het 
personeel, zodat deze discriminatie uit de wereld kan worden geholpen. De beheersovereenkomst 
die met parko (ook buda en sok) gesloten werd gaat immers uit van een gelijke rechtspositieregeling 
voor het personeel van de stad en dat van zijn dochtermaatschappij(en). Dit is ook de evidentie. De 
redenen die aangehaald werden om voor het personeel van Parko het bedrag van de 
maaltijdcheques op te trekken tot 7,00 euro gelden evenzeer voor het stadspersoneel en andere 
AGB’s…

Raadslid Lieven Lybeer heeft daaraan toegevoegd dat het toekennen aan een beperkte groep van het 
personeel (ocmw en parko) niet alleen indruist tegen het gelijkheidsprincipe maar ook ruikt naar 
cliëntelisme.

Lieven Lybeer sloot zich dan ook aan bij de interpellatie van Steve Vanneste en ging hierin verder 
door te stellen dat alle personeelsleden (stad, ocmw, vzw’s, AGB’s…) een maaltijdcheque van 8 euro 
verdienen gezien iedereen kwalitatieve prestaties aflevert en dan ook in die zin een beloning 
verdient.

Verdergaande in die optiek en voor een stad die klimaatstad wenst te zijn, is het dan ook evident dat 
men net zoals in de privé sector (waar men zo graag naar verwijst – en terecht) consequent is en ook 
ecocheques toekent aan het personeel. Dit kan alleen maar ten goede komen aan het klimaat en het 
milieu.

Kostprijs van dit alles is het verhogen van de maaltijdcheques naar 8 euro en ecocheques geven aan 
ieder personeelslid à rato van € 250/jaar of € 1/dag.

Hiertoe zal de rechtspositieregeling dienen gewijzigd te worden en meer in het bijzonder artikel 183. 
In dit besluit moet zowel het minimumbedrag aan uitkering als de nominale waarde aangepast 
worden naar 8 euro. Tevens dient een artikel toegevoegd i.v.m. de ecocheques.

Met andere woorden, zoals reeds gezegd in de vorige zitting, is dit maar een kost van hoop en al € 1 
+ € 1 = 2 euro per persoon.
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Dit moet kunnen voor een stad die het menselijk kapitaal hoog in het vaandel draagt.

Dit gebeurt immers ook in de privésector.

Verder willen wij nog meegeven dat maaltijdcheques en ecocheques niet “à la tête du cliënt” 
 kunnen gegeven worden, het is wettelijk voorzien dat bij invoering dit voor iedereen en tegen het 
zelfde bedrag moet zijn.

Deze kosten kunnen zeker binnen het budget van de stad Kortrijk worden opgevangen temeer nu er 
geen indexsprong is geweest en er geen wordt voorzien voor 2016 (wordt niet toegepast).

De reden die aangevoerd wordt dat de stad hiervoor op heden geen budget beschikbaar zou hebben 
gaat niet op. Het is een kwestie van prioriteiten stellen en (beperkt) budget hiervoor vrij te maken. 
Parko heeft dit wel goed begrepen.

Wij vragen dan ook dat dit voorstel aan de gemeenteraad van Kortrijk wordt voorgelegd op de zitting 
van 9 november 2015. Uiteraard zullen de nevenstructuren van de stad, zoals in het bijzonder de 
AGB’s, zelf ook de nodige beslissing moeten nemen via hun raad van bestuur. Het voorstel wordt dan 
ook gedaan onverminderd de bevoegdheid ter zake van deze raden van bestuur.

Welke boodschap geeft u op vandaag mee aan de vele betrokken personeelsleden?

Voorstel.

Aan de gemeenteraad van Kortrijk wordt in de zitting van 9 november 2015 het voorstel ter 
goedkeuring voorgelegd om vanaf 1 januari 2016 aan alle personeelsleden van de stad Kortrijk in het 
kader van het gelijkheidsprincipe en het principe van loon naar werk, een maaltijdcheque van 8 euro 
per dag toe te kennen alsook ecocheques ter waarde van € 250/jaar en tevens de besturen van het 
ocmw Kortrijk, de vzw’s van de stad Kortrijk, de AGB’s van de stad Kortrijk uit te nodigen een 
gelijkaardige beslissing te nemen.

De rechtspositieregeling aan te passen. 

Steve Vanneste

Lieven Lybeer

IR 4 Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Voorstel tot 
intrekking van een mandaat als bestuurder van AGB SOK 
IR 4 - Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Voorstel tot intrekking van een mandaat als bestuurder van AGB SOK 

Indiener(s):
Vanhoenacker Hannelore

Toelichting:
De gemeenteraad van Kortrijk nam in zitting van 4 september 2014 akte van het feit dat de twee 
verkozen gemeenteraadsleden van het Vlaams Belang deze partij verlieten en dat ze verder als 
onafhankelijke raadsleden wensten te zetelen. Begin mei 2015 verklaarden beiden via de pers lid te 
zijn geworden van NVA. De lokale partijvoorzitter bevestigde dit lidmaatschap.
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Gelet op de geest en de bepalingen in het gemeentedecreet, die het tijdens een legislatuur 
overlopen van de ene partij naar de andere te willen sanctioneren o.a. door het intrekken van het 
lidmaatschap van de raadscommissies en de daaraan verbonden vergoedingen (art. 39 § 3 tweede lid 
GD),

Gelet op de logica dat deze sanctionering kan en moet worden doorgetrokken tot de mandaten die 
de onafhankelijke raadsleden bekleden in de raden van bestuur van de gemeentelijke vzw’s en de 
autonome gemeentebedrijven,

Gelet op het feit dat de bestuursmandaten in gemeentelijke vzw’s en autonome gemeentebedrijven 
bij het begin van de legislatuur werden verdeeld op basis van het bestaan van zes fracties,

Gelet op het feit dat door het ophouden van bestaan van de Vlaams Belangfractie er nog maar vijf 
fracties vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad en er zo geen verplichte vertegenwoordiging van 
de Vlaams Belangfractie meer bestaat in de raden van bestuur van de gemeentelijke vzw’s en de 
autonome gemeentebedrijven,

Gelet op het feit dat hierdoor ook de evenredige vertegenwoordiging van de in de gemeenteraad 
vertegenwoordigde fracties teniet werd gedaan, mede door het ontslag van de heer Steve Vanneste 
uit de NVA-fractie,

Gelet op het feit dat het gemeentedecreet de bevoegdheid tot het benoemen en ontslaan van leden 
van de raden van bestuur als exclusieve bevoegdheid bij de gemeenteraad legt (art. 236 § 2 lid 4 GD),

Beslist de raad om het mandaat van de heer Maarten Seynaeve als bestuurder in het AGB SOK in te 
trekken en over te gaan tot een herverdeling van de bestuurdersmandaten over de in de 
gemeenteraad vertegenwoordigde fracties, op het basis van de bij het begin van de huidige 
legislatuur gehanteerde verdeelsleutel.

Na goedkeuring van dit voorstel geeft de gemeenteraad aan haar voorzitter de opdracht om de 
herverdeling [op basis van 38/41] voor te bereiden en de kandidaturen in te zamelen voor beslissing 
op de volgende raadszitting.

IR 5 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Mobiliteit, bereikbaarheid en 
ontsluiting van Hoog Kortrijk en het Ei
IR 5 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Mobiliteit, bereikbaarheid en ontsluiting van Hoog Kortrijk en het Ei

Indiener(s):
Deseyn Roel

Toelichting:
Geachte leden van het College,

Nu het proefproject met de trambus is beëindigd en Busworld 2015 zijn deuren heeft gesloten, 
dringen een aantal pertinente vragen over het mobiliteitsbeleid, de bereikbaarheid en de ontsluiting 
van de site Hoog Kortrijk zich op.

Het klein stukje gratis-beleid werd blijkbaar gesmaakt, getuige de 14.000 gebruikers die gedurende 
twee weken de trambus hebben gebruikt.  Dat hoeft wellicht niet te verwonderen, gezien de hoge 
concentratie aan studenten die elke euro goed kunnen gebruiken.  Ons enkel baseren op 
gebruikersaantallen als parameter voor toekomstige beslissingen is wat snel door de bocht.
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Het zou daarom goed zijn om een ruimere evaluatie te maken op basis van de verzamelde gegevens. 
Het proefproject was alvast een goede opstap om lessen te trekken over hoe we een vlotte 
verbinding met Hoog Kortrijk kunnen bewerkstelligen.

Hoewel onze fractie het initiatief voor een snelle verbinding met Hoog Kortrijk toejuicht, bleken er 
voorafgaandelijk ook juridische en politionele problemen.  het zou ook goed zijn om, alvorens er 
verdere initiatieven genomen worden, duidelijkheid te krijgen of deze volledig zijn uitegeklaard.

Maar niet enkel de bereikbaarheid van Hoog Kortrijk stond de afgelopen dagen in de kijker.  Ook de 
toegankelijkheid en verkeerscirculatie rond de site Kortrijk XPo leverde heel wat stof voor discussie 
op.  De organisatie van Busworld vroeg naar meer ruimte, niet enkel in m² expohallen, maar ook wat 
betreft parkeergelegenheid.  Daarmee komt het verhaal van "de brug of/op het ei" opnieuw boven 
water.  Ook was er in de buurt de nodige commotie over de moeilijke verkeersstromen.  De 
masterplannen liggen voor en het stadsbestuur kan een beslissing niet blijven uitstellen.

Vandaar mijn volgende vragen:

1. Voor wat de trambussen betreft:

 Kunnen er cijfergegevens bezorgd worden over de gemiddelde reistijd?  Welke factoren 
hadden hierop een invloed?

 Kan er uitgelegd worden waarom voor dit project niet werd geopteerd voor het snellere 
tracé via de Condédreef?  Wat is de impact van het ontbreken van afzonderlijke busbanen? 
 Wat is de visie van het CBS hierover?

 Welke stappen zijn er verder voorzien voor het realiseren van een vlotte verbinding met 
Hoog Kortrijk?  Hoe groot is het financieel kostenplaatje van het inschakelen van trambussen 
in onze stad en is dit te verantwoorden?  Moeten ook alternatieven eerst worden onderzocht 
alvorens een definitieve beslissing genomen wordt?  Welke invloed zal het betalend maken 
van de diensten hebben op het gebruik van de trambus?  Kan de trambus binnen deze 
context concurreren met gewone lijnbussen?

 Kan het college uitklaren welke juridische en politionele problemen er juist voorgevallen zijn? 
 Welke risico's liep het stadsbestuur met de uitvoering van dit proefproject?  Is alles op dit 
vlak intussen uitgeklaard?  Staat dit een opstart van een permanente verbinding in de weg?

      2. Wat de toegankelijkheid en ontsluiting van de site XPo en het Ei betreft:

 Het stadsbestuur concentreert zich nu hoofdzakelijk op de Kennedylaan, maar hoe zit het 
met de verdere uitvoering van het totale masterplan Hoog Kortrijk?  Hoe ver staat het 
daarmee en welke planning heeft het stadsbestuur voor ogen?  Op welke manier hoopt het 
stadsbestuur de verkeersstromen beter te stroomlijnen en een vlottere ontsluiting te 
voorzien voor dit gebied?

 Wat is de visie van het stadsbestuur op de parkeermodaliteiten op site XPo?  Is ze de mening 
toegedaan dat een verdere ontwikkeling in de richting van het Ei moet worden gerealiseerd? 
 Welke planning of termijn heeft men hierbij voor ogen?

 In de vorige legislatuur waren er eerste mondelinge afspraken met het Vlaams Gewest 
betreffende de aankoop van het Ei. Zij schoven twee scenario's naar voor: Ofwel kon de 
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grond voor een symbolische €1 verworven worden van het Vlaams Gewest en bouwt stad 
Kortrijk een brug of hellend vlak dat toegang geeft tot het Ei.  Ofwel ging de stad over tot 
aankoop van de gronden en bouwt het Vlaams Gewest de brug.  Geldt dit afsprakenkader 
nog? Welke optie kiest het stadsbestuur?

Ik dank het CBS voor haar antwoord.

Roel Deseyn

Gemeenteraadslid CD&V

30/10/2015

IR 6 Interpellatie van raadslid Filiep Santy: Toestand landelijke wegen 
zuidelijke deelgemeenten
IR 6 - Interpellatie van raadslid Filiep Santy: Toestand landelijke wegen zuidelijke deelgemeenten

Indiener(s):
Santy Filiep

Toelichting:
Het valt heel wat mensen op dat de algemene toestand van de landelijke wegen in de zuidelijke 
deelgemeenten (Aalbeke, Bellegem, Kooigem, Rollegem) te wensen overlaat. Zeker op de wegen die 
aansluiten op aangrenzende gemeenten (Zwevegem, Menen, Lendelede,...) valt vaak op waar de 
grens met Kortrijk ligt: dit type van wegen wordt blijkbaar in de andere gemeenten veel beter 
onderhouden.

Concreet hebben heel wat Aalbekenaren op dit moment klachten over de toestand van bv. de 
Luingnestraat (een niet-onbelangrijke verbindingsweg met Moeskroen), de Steertstraat, de 
Talpenhoekstraat, de Lampestraat (belangrijke fietsverbinding naar het Don Boscocollege) enz. Deze 
wegen vertonen gebreken van versleten asfaltlagen, maar vooral van diepe putten en verzakkingen 
op de zijkanten ervan, soms als gevolg van drukker (sluip)verkeer t.g.v. wegenwerken op andere 
plaatsen. Auto's die uitwijken voor tegenliggers lopen daardoor een risico op schade, om van 
onveilige situaties voor fietsers maar te zwijgen.

Bijgevolg wens ik

1. te vernemen welke maatregelen het stadsbestuur zal treffen om de staat van de vermelde 
wegen op korte termijn te verbeteren en

2. een overzicht te krijgen van de geplande grondige aanpak voor het herstel en verbeteren van 
de landelijke wegen in de vermelde deelgemeenten (welke wegen, tegen wanneer).

IR 7 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Schoolstraten in 
Kortrijk
IR 7 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Schoolstraten in Kortrijk

Indiener(s):
Vandemaele Mattias
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Toelichting:
Om de leefbaarheid van de stad te verhogen zijn er verschillende straten met een apart statuut 
mogelijk. Kortrijk kent al:

 de autovrije straat

 de speelstraat

 de fietsstraat

Een tijdje terug stelden we vanuit Groen voor om te experimenteren met de leefstraat. Om het lijstje 
te vervolledigen, omdat we vorige maand op de Gemeenteraad aankondigden dat we het zouden 
doen, maar vooral omdat we geloven in het concept willen we vandaag een pleidooi houden voor de 
schoolstraat.

Een schoolstraat is een straat, in een schoolomgeving die bij aanvang/einde van de school een half 
uur vrij van gemotoriseerd verkeer wordt gemaakt. Dat heeft heel wat voordelen:

 de verkeersveiligheid voor alle leerlingen, (groot)ouders en leerkrachten neemt toe.

 de zwakkke weggebruikers krijgen ruimte om het eerste/ laatste deel van hun tocht op een 
veilige manier aan te vatten of af te ronden. Daardoor mogen we ook hopen op meer fietsers 
en voetgangers in de schoolomgevingen.

 de chaos die zich nu vaak voordoet in de schoolomgevingen kan plaatsmaken voor meer 
gestructureerde mobiliteitsstromen.

Om van dit verhaal een succesverhaal te maken zijn er enkele voorwaarden:

 Een goed overleg met de scholen, de ouders, de ouderverenigingen en de kinderen. 

 de schoolstraten moeten passen in een globaal plan van aanpak om een mobiliteitsshift te 
maken voor het woon-schoolverkeer.

 Anders dan bij de fietsstraat moet er bij invoering goed en tijdig geïnformeerd worden. Bij 
niet naleving zal politioneel optreden nodig zijn.

Wij zijn alvast helemaal fan om dit concept ook in onze stad in te voeren.

Daarom:

1. Is de meerderheid te vinden voor het idee van de schoolstraten? Zo nee, waarom niet?

2. Welke timing voorziet de meerderheid?

3. Welke omkadering (woon-schoolvervoersplan per school, informatie,...) voorziet de stad?

4. Welke datum mogen de raadsleden in hun agenda schrijven voor de opening van de eerste 
schoolstraat in Kortrijk?


