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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
IR 1 Voorstel tot beslissing van raadslid Carol Leleu: Taxicheques voor 
jongeren
IR 1 - Voorstel tot beslissing van raadslid Carol Leleu: Taxicheques voor jongeren

Indiener(s):
Leleu Carol

Toelichting:
Geachte heer voorzitter,

Beste collega's,

 

De eindejaarsfeesten zijn in het verschiet en de vraag die vele ouders zich stellen,  staat in verband 
met de veiligheid van hun kroost tijdens en vooral na het feesten.

Er bestaat een  oplossing : De TAXI.

Mijn voorstel :

De stad is bereid om voor onze jongeren een systeem van goedkope taxicheques te voorzien ?

Alvast bedankt in naam van onze jeugd.

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Compensatie LAR Zuid
IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Compensatie LAR Zuid

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Op de Gemeenteraad van oktober 2015 werd beloofd om zoals in december 2014 afgesproken een 
stand van zaken te geven m.b.t. de compensatiegebieden voor de ontwikkeling van LAR zuid en er 
zou ook meer informatie gegeven worden over het Chroomvervuilingsprobleem op de site. Het punt 
zou geagendeerd worden op de  Gemeenteraad van December 2015.

Tot onze verbazing stond dat punt niet op de ontwerpagenda die de raadsleden doorgestuurd kregen 
op vrijdag 27/11. Daarom stuurde ik de betrokken schepen, de stadssecretaris en de voorzitter van 
de raad een mail met de vraag om uitleg. Die mail bleef aanvankelijk onbeantwoord waarna een 
telefonisch contact volgde met de schepen.

 

Artikel 3 van de overeenkomst tussen de stad en natuurpunt stelt uitdrukkelijk dat er voor eind 2015 
voor elk van de betrokken gebieden een plan van aanpak is en zal een projectcoördinator aanstellen 
per gebeid. Deze gemeenteraad heeft in zitting van 8/12/2014 die overeenkomst goedgekeurd.  U 
moet samen met mij vaststellen dat de gemaakte belofte niet is nagekomen.

Op vandaag had ik graag antwoord gekregen op volgende vragen
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1. Welke informatie heeft de stad op vandaag over de chroomvervuiling op de site? Wat is de 
stad van plan om dit probleem aan te pakken om tot een aanvaardbare oplossing te komen 
voor alle partijen (dus ook de buurt).

2. Welke informatie zal de stad geven aan de buurtbewoners en hoe zullen ze betrokken 
worden in het vinden van een oplossing voor het Chroomprobleem. Kortrijk spreekt hopelijk 
ook als het wat minder gemakkelijk is. 

IR 3 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Uitblijven van een windplan 
voor stad en streek
IR 3 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Uitblijven van een windplan voor stad en streek

Indiener(s):
Deseyn Roel

Toelichting:
Geachte leden van het college,

 

Reeds op de gemeenteraadszitting van 4 februari 2013 kwam ik tussen over het problematisch 
karakter van het uitblijven van een door de stad onderschreven visie rond inbedding van groene 
energie.  De vraag kwam er toen naar aanleiding van een ingediende vraag voor inplanting van vijf 
windmolens in Bellegem in de richting van Dottenijs.  Op tafel lag toen een gedragen streekvisie 
binnen Leiedal over de mogelijkheden rond inplanting van windmolens in de regio.  In haar antwoord 
stelde het stadsbestuur deze streekvisie niet te onderschrijven. Ze zou hierbij, als ambitieuze 
klimaatstad, zelf het initiatief nemen om de mogelijkheden te onderzoeken en een eigen visie te 
ontwikkelen.

Bijna drie jaar na datum is er opnieuw commotie rond een ingediende aanvraag voor vier 
windmolens, ditmaal veel dichter bij het centrum van Bellegem.  Kan men het de initiatiefnemers 
kwalijk nemen dat zij aanvragen doen voor de inplanting van windmolens?  Uiteraard niet, want op 
termijn moeten we ons aandeel groene energie gevoelig optrekken.  Is het ongenoegen bij de 
buurtbewoners begrijpelijk?  Natuurlijk: er bestaat voor hen geen enkele duidelijkheid over waar de 
overheid naar toe wil en wat wel en niet kan.  Mensen kiezen er bewust voor om zich ergens te 
vestigen en te settelen, maar hebben geen enkele duidelijkheid of zij in de toekomst 
energieïnfrastructuur als buur zullen krijgen.

De uitlatingen van de bevoegde Schepen in het Nieuwsblad van 13 november ll. doen bovendien de 
wenkbrauwen fronsen.  De Schepen zegt te opteren voor inplanting langs de E17.  Het uitblijven van 
een structurele oplossing in de vorm van een windplan wijt de Schepen bovendien aan het feit dat 
andere gemeentes dwarsliggen bij de aanvaarding van een streekgedragen visie in de schoot van de 
intercommunale Leiedal.

Dit laatste staat haaks op wat begin 2013 werd gezegd.  De stad moest toen zelf niets weten van een 
streekgedragen visie en legt nu de schuld bij andere gemeentebesturen.
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Vandaar mijn volgende vragen:

 Hoe zit het nu met dat stedelijk of streekgedragen windplan en met de visie rond inplanting 
van groene energiebronnen?

 De Schepen spreekt van de omgeving van de E17, maar kan hij eens heel exact aanhalen 
welke zoekzones hij voor ogen heeft?

 In welke mate verschilt de visie van deze die eind 2012 op tafel lag en niet door het 
stadsbestuur werd onderschreven?  Wat is er veranderd waardoor het stadsbestuur zijn 
mening heeft bijgesteld?

 Als de Schepen zegt dat er andere gemeentes in gebreke blijven: kan hij dan eens zeggen 
over welke gemeentes het gaat en waarom ze dwars liggen?

Ik dank het CBS voor haar antwoord.

 

Roel Deseyn

Gemeenteraadslid CD&V

2/12/2015

IR 4 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Kortrijk zet in op 
warmterecuperatie, warmtenetten en collectieve verwarming?
IR 4 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Kortrijk zet in op warmterecuperatie, warmtenetten en collectieve verwarming?

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Parijs ligt hier niet zo ver vandaan en op dit ogenblik wordt daar keihard gewerkt aan oplossingen 
voor een probleem dat ons allemaal bekend is, nl. de klimaatopwarming. Ook in het Plan nieuw 
Kortrijk is klimaat een belangrijke ambitie, iets wat we met Groen toejuichen. Een van de grote 
uitdagingen waarvoor we staan is de ‘energiewende’.

Toen Jos Delbeke, de hoge EU klimaatambtenaar vorige week te gast was aan de KULAK om over 
Parijs te spreken haalde hij het transitiegebied ‘energie’ aan als misschien wel het belangrijkste.

En nu hoor ik u denken, wat kan Kortrijk daaraan doen? Veel natuurlijk. Via de 2 sporen: 
produceer/faciliteer de productie van zo veel mogelijk groene energie en spoor 2: isoleer beter en 
beperk het verbruik.

Een van de manieren in dat eerste spoor ’groene energieproductie’ is het recupereren van 
restwarmte. We kennen in de regio enkele mooie voorbeelden, zo verwarmen we in Kuurne en 
Harelbeke binnenkort huizen met de restwarmte van de verbrandingsinstallatie van IMOG.

Naast deze intercommunales zijn er ook heel wat bedrijven (op industriezones of verspreid over de 
stad) die heel wat restwarmte in de aanbieding hebben. Warmte waar economisch rendabele 
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bestemmingen in de buurt voor gevonden kunnen worden. Alleen vinden potentieel aanbod en 
potentiële koper elkaar (nog) niet.

Daarnaast is het collectief maken van verwarming in wooneenheden van meer dan 10(?) 
wooneenheden de toekomst en in Kortrijk met voorbeeldwijk De Venning zelfs de toekomstig 
nieuwe norm, hopen we. Dat is zuinig, milieuvriendelijk, brandveiliger en efficiënter. Op vandaag 
worden dat soort inspanningen vrijwillig gedaan, is het geen tijd om werk te maken van een 
dwingend stedenbouwkundig kader?

Warmterecuperatie en warmte als (energie)bron zijn relatief eenvoudige manieren om stappen 
vooruit te zetten met onze klimaatambities. Daarnaast is het economisch rendabel en hebben we in 
onze stad een grote speler met kennis ter zake. Allemaal elementen die onze fractie overtuigen om 
hier als stad nog meer op in te zetten.

Deze ambities vragen inzet en kennisopbouw. Dit soort oefeningen zal niet vanzelf gebeuren en 
vraagt dat de stad dit actief opneemt. Daarom deze vragen en voorstellen:

 

1. Wil de stad Kortrijk stappen zetten om een restwarmtescan te doen bij de Kortrijkse 
bedrijven als opstap naar een efficiënt en rendabel inzetten van die restwarmte voor andere 
afnemers (andere bedrijven, gezinnen, scholen,…). Het spreekt voor zich dat we daar kunnen 
kiezen voor een aantal ‘quick win projecten’.

2. Wil de stad Kortrijk bedrijven die aanzienlijke volumes ‘warmteoverschotten’ hebben 
begeleiden in het zoeken naar economisch verantwoorde bestemmingen om zo een grote 
klimaatwin te realiseren voor de stad?

3. Wil de stad onderzoeken of er voor bouwvolumes hoger dan 10 wooneenheden een 
stedenbouwkundige verordening kan komen die voorziet in collectieve stookplekken. Als er 
dan later een warmtenet in de buurt komt is een aankoppeling erg eenvoudig. Bij projecten 
met meer dan 10 wooneenheden in de buurt van een warmtenet zou de aankoppeling 
verplicht kunnen worden.

4. Binnen onze regio zijn er verschillende actoren actief rond warmtenetten elk met hun eigen 
beperkte kennis en inzet (Leiedal, IMOG, Psilon, Eandis). Kan de stad Kortrijk niet vragen dat 
deze actoren in onderling overleg bepalen wie voor de intercommunales in onze regio de 
trekker en kennisopbouwer  (de regisseur) inzake warmtenetten en warmterecuperatie 
moet worden. Op die manier realiseren we een stevige efficiëntiewinst.

5. De stad formuleerde eerder de ambitie om Kortrijk Weide aan te koppelen op het 
Warmtenet van IMOG Harelbeke. Om dit economisch interessant te maken voor de stad zou 
het goed zijn dat zoveel mogelijk ontwikkelingen langs de Leiboorden de zelfde koppeling 
maken. Daarnaast is een warmtenet dat vele vertakkingen kent veel interessanter dan een 
lange leiding met slechts enkele gebruikers op het einde van de lijn. Welke stappen zal de 
stad zetten om de ontwikkelaars rond de vernieuwde Leieboorden te overtuigen of 
verplichten hierin mee te stappen.

6. Hoe ver staat het met het dossier van de aankoppeling van Kortrijk Weide zelf op het 
warmtenet IMOG? En specifiek voor het zwembad en het schoolgebouw dat nu gezet wordt?
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IR 5 Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Bedrijvig 
Bissegem
IR 5 - Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Bedrijvig Bissegem

Indiener(s):
Vanhoenacker Hannelore

Toelichting:
Bedrijvig Bissegem

 

Op 30 november keken we er niet naast; Kortrijk wint de Belgium Retail Awards in de categorie 
klantvriendelijkste winkelcentrum. Klantvriendelijkheid, gastvrijheid en service aan de klant staan in 
Kortrijk hoog op de agenda. Mooi om dit als stad in ontvangst te nemen. Proficiat! Het bewijst dat de 
ondernemers zich uit de naad werken en dat ze daarbij ondersteund worden door allerlei activiteiten 
vanuit de stad, BID, K in Kortrijk … en dat is fantastisch. Kortrijk Zaait en Topzaak, initiatieven die de 
moeite waard zijn.

Vandaag staan we in Bissegem in 1 van de deelgemeentes van de stad. De deelgemeente, die qua 
retail wellicht het meest onder druk staat van allemaal.

Er zijn een aantal historische factoren, die het in Bissegem echt moeilijk maken. Groei , ontwikkeling 
van een gemeente en mobiliteitsrevoluties leiden een eigen leven.

CD&V vindt het wel de opdracht van het bestuur om ook in de deelgemeenten en in het bijzonder in 
Bissegem aandacht te hebben voor de ondernemers. De bakker en de beenhouwer hebben het 
bijzonder moeilijk om zonder steun van het bestuur te overleven in een gemeente van 6000 
inwoners, die de runshopper bedient. Nochtans spreekt service dicht bij huis ook hier in het 
voordeel. Het moet kunnen!

En omdat we ervan overtuigd zijn dat het moet kunnen een aantal vragen;

1. U spreekt al een tijdje over uw plan met kerngebieden. Wat houdt dit voor Bissegem 
concreet in?

2. Op welke manier betrekt u ‘ondernemend’ en ‘wonend’ Bissegem bij uw plan?

3. Welke mobiliteitsingrepen plannen jullie nog in Bissegem om het kerngevoel te vergroten en 
het runshoppen gemakkelijker te maken?

4. Welke maatregelen zal het bestuur nemen om vraag en aanbod in deelgemeenten samen te 
brengen?

5. Hoe en op welke termijn zal de leegstand in Bissegem aangepakt worden?

IR 6 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Aanbevelingen na 
27/11/2015
IR 6 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Aanbevelingen na 27/11/2015

Indiener(s):
Vandemaele Mattias
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Toelichting:
Groen Kortrijk wil benadrukken dat de globale werking van PZ Vlas volgens ons meer dan ok is. Het 
werk van de agenten die werkzaam zijn in onze stad is van hoog niveau. Toch willen we vanuit onze 
fractie even stilstaan bij de gevolgen van een politieoptreden op vrijdag 27/11/2015. Over dat 
optreden zelf zullen we niet tussenkomen. Die interventie vormt onderwerp van onderzoeken door 
het comité P, het Kinderrechtencommissariaat en het centrum voor gelijkheid van kansen en 
racismebestrijding. Deze 3 instanties zullen oordelen waar de knelpunten liggen

Vanuit onze fractie willen wij toch enkele elementen van verontwaardiging op deze Gemeenteraad 
voorleggen en daarbij herstelgerichte aanbevelingen doen:

 zelfevaluatie en zelfkritiek kunnen geen kwaad.

Toen de foto’s op de sociale media circuleerden reageerde de korpschef erg snel met de mededeling 
dat er geen enkel probleem was en dat alles volgens het boekje was verlopen. Nog voor één van de 
betrokken kinderen was gehoord, nog voor het eerste contact met de ouders en nog voor er met één 
van de omstaanders een gesprek was geweest over het incident, was er bij de korpschef al een 
evaluatie geweest: geen vuiltje aan de lucht.

Aanbeveling 1: Zeker na interventies met jonge kinderen is een interne evaluatie absoluut 
noodzakelijk. Vragen als ‘was onze reactie de juiste?  Wat is het effect van onze actie op de 
betrokkenen en hun omgeving?,…’ zullen er voor zorgen dat de kwaliteit van volgende interventies 
verhoogt. De procedures binnen de bijzonder jeugdzorg kunnen inspireren.

 Niemand werkt in het luchtledige.

De snelle reactie van korpschef en Burgemeester hield geen enkele rekening met de werkelijkheid 
waarin ze heeft plaatsgevonden.  Het is voor iedereen duidelijk dat er wel degelijk een impact is op 
de kinderen zelf die langer door zal werken dan de periode van de interventie. Ook dat zou een 
element moeten zijn in de evaluatie.

Niet alleen op de kinderen maar ook op de groepen ‘kinderen’, ‘nieuwe Kortrijkzanen’, ‘ouders’,… 
heeft een dergelijk optreden een impact. Zeker als dergelijke hardhandige procedures het etiket 
‘normaal‘ krijgen zonder enige vorm van gecommuniceerde evaluatie.

Aanbeveling 2: Bij het inschatten van dergelijke situaties en de nazorg ervan, moet de impact op 
betrokkenen en de samenleving mee in beeld komen. De nazorg zowel op vlak van de kinderen, hun 
ouders als de rest van de stad moet beter.

 Niemand is perfect, sorry zeggen is moeilijk maar kan wonden helen.

Er zijn elk jaar vele duizenden interventies door onze politiemensen die vaak onder grote druk staan. 
Net zoals wij, net als elke mens af en toe een fout maakt, kan het ook voorvallen dat er een 
inschattingsfout wordt gemaakt door de agenten en hun korpschef. En fouten maken is niet erg, ze 
niet willen toegeven en koppig vasthouden aan het eigen gelijk is dat wel.

Aanbeveling 3: we vragen dat de korpschef en de Burgemeester zich verontschuldigen bij de 
kinderen en de ouders voor het onhandige optreden van de agenten en het gebrek aan 
communicatie met de betrokkenen. Daarnaast vragen we dat de korpschef en de burgemeester in de 
toekomst de nodige terughoudendheid aan de dag leggen bij communicatie in de media, zodat er 
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niet meteen een dispuut ontstaat over wie gelijk heeft of niet. Een open houding die toont dat men 
bereid is om te leren uit deze gebeurtenissen kan voor de betrokkenen en de inwoners van onze stad 
helend werken en het wederzijds vertrouwen herstellen en versterken.


