


Voorwoord 

Kortrijk blijft de meest betaalbare centrumstad om te wonen. Dat 
werd onlangs nog maar eens bevestigd door de cijfers van 
immosite Realo. Maar er blijft nog veel werk aan de winkel op het 
vlak van kwaliteit van de woningen. Zo scoren we in de 
stadsmonitor van 2014 slechts als tiende van de 13 
centrumsteden als het aankomt op energiezuinigheid van de 
woningen.

Het Plan Nieuw Kortrijk heeft dan ook als doel gesteld om de 
woonkwaliteit in Kortrijk te verbeteren én de woningen betaalbaar 
te houden. 

Daarom hebben we een sterk renovatieplan uitgewerkt. Want van 
Kortrijk een leuke stad om te wonen maken, wil ook zeggen dat 
we wat er al is nog beter maken. Zo kunnen we bovendien samen 
onze stad klimaatvriendelijker maken en de energiefactuur voor 
iedereen verminderen. Daar wil dit plan met 20 concrete 
actiepunten werk van maken.

Er zijn acties waarbij we samen bouwen aan uw woning, met 
behulp van onder meer de renovatiepremies en de 
renovatiebegeleiders. Voor opknapbeurten van specifieke plekken 
in onze stad hebben we dan weer andere actiepunten voorzien. In 
Kortrijk zijn er heel wat bedrijven actief in de renovatiesector. Met 
hen werken we ook samen. Ook de huurmarkt vergeten we niet. 
Tot slot zetten we de vele prachtige renovaties van Kortrijkse 
woningen in de kijker. U leest er alles over in dit plan.

Dit is een ambitieus plan. We streven er dan ook naar om tegen 
2018 te stijgen in de ranking van de centrumsteden op het vlak 
van woonkwaliteit. Dat willen we bereiken met het actieplan 
Kortrijk Renoveert. Want Kortrijk moet niet alleen uitnodigen om 
betaalbaar te wonen, ze moet ook kwaliteit bieden.

Met dit plan bouwen we samen verder aan uw woning en aan 
Kortrijk.

Wout Maddens
Schepen van Wonen en Bouwen



1. We helpen jou renoveren

Wie renoveert, bouwt mee 
aan Kortrijk. Een renovatie is 

een verbetering van een 
Kortrijks huis en een golf 

van renovaties betekent een 
heuse opwaardering van het 

hele Kortrijkse 
woonpatrimonium. Daarom 

wil de stad Kortrijk 
meehelpen met iedereen die 

de renovatiemicrobe te 
pakken heeft. Zo bouwen we 

samen aan een mooier 
Kortrijk. Dat doen we met de 

volgende concrete acties.



De stad voorziet 6 renovatiepremies als steuntje in de rug 

voor jouw renovatie. Al meer dan 500 Kortrijkzanen 

hebben sinds de lancering een renovatiepremie gekregen. 

Ze zijn dan ook op maat gemaakt van heel wat 

renovatiewerken:

1. Zo helpen we je bij het isoleren van uw dak met 

een premie van 12 euro per vierkante meter tot 600 

euro. 

2. Wie nog een stapje verder wil gaan en opteert voor 

een groendak, kan ook op onze steun rekenen tot 

maximaal 500 euro.

3. Als er een gescheiden rioolstelsel in je straat wordt 

aangelegd, dan moet ook in jouw woning regen- en 

afvalwater gescheiden worden. De stad voorziet 

hiervoor een premie tot 1000 euro.

4. We willen CO-veilige woningen in Kortrijk. Daarom 

voorzien we een tegemoetkoming tot 500 euro 

wanneer je in een CO-onveilige woning investeert in 

een nieuw (water)verwarmingstoestel.

5. Wanneer je een hemelwaterput met 

pompinstallatie aanlegt, dan voorzien wij een 

premie tot 500 euro.

6. Wanneer je investeert in de basiskwaliteiten van je 

woning, zoals veiligheid, basiscomfort en 

energiezuinigheid, voorzien we een stedelijke 

renovatiepremie die kan oplopen tot 3000 euro. 

Samen met de verschillende andere premies van 

andere instanties kun je zo vele duizenden euro’s 

besparen op je renovatiefactuur.

Actiepunt 1
De 6 Kortrijkse renovatiepremies voor jouw huis



Onze vier renovatiebegeleiders Jan, Luc, Lieven en 
Liese, komen bij je thuis. Zij helpen je bij het plannen 
van de werken op voorhand. Ze vergelijken samen met 
jou de offertes en helpen de aannemers kiezen. Ze maken 
je wegwijs in het bos van de vele premies die 
verschillende instanties en overheden je aanbieden. Ze 
helpen je mee de werken opvolgen om je renovatie tot 
een goed einde te brengen. Ze hebben intussen al meer 
dan 1000 Kortrijkse woningen bezocht. Een toonbeeld van 
efficiënt renovatiebeleid in Vlaanderen. Wil je contact 
opnemen met de renovatiebegeleiders, stuur dan een 
mailtje naar renovatie@kortrijk.be of bel naar het gratis 
nummer 1777. 

Actiepunt 2
Vier renovatiebegeleiders staan voor je klaar

Actiepunt 3
Jouw dak straks online

Meet het warmteverlies van uw dak. Op de avond van 
dinsdag 19 januari vloog een vliegtuig met een 
warmtecamera over Kortrijk om van elk dak het 
warmteverlies te meten. Vanaf eind maart kunt u zelf de 
resultaten van uw dak online opzoeken. Zo kunt u van uw 
eigen huis zien welk deel van uw energiefactuur via het 
dak vervliegt. De resultaten van de dakenscan zul je 
vanaf begin april kunnen consulteren op 
www.kortrijk.be/dakenscan. 

mailto:renovatie@kortrijk.be
http://www.kortrijk.be/dakenscan


We zorgen voor meer brandveiligheid in de Kortrijkse 
huizen. We verdelen daarom 2.000 gratis rookmelders. De 
doelgroepen zijn enerzijds verouderde woningen die in 
aanmerking komen voor bepaalde premies of anderzijds 
huizen waar er volgens een Kortrijkse renovatiebegeleider 
of de brandweer gevaar dreigt.

Actiepunt 4
Tweeduizend gratis rookmelders

Actiepunt 5
De zes energiesnoeiers komen bij je langs

Wie behoort tot bepaalde kansengroepen kan een gratis 
energiescan aanvragen. De energiesnoeiers komen 
hiervoor bij u thuis langs om samen met u te bekijken 
waar u energie kunt besparen. Ze geven energietips
helpen ook met een aantal energiebesparende 
maatregelen zoals buisisolatie. Bij gescande woningen is 
het energiegebruik een jaar later met zo’n 10 procent 
gedaald.



Wie aan een renovatie wil beginnen, moet heel wat 
bijleren. En het is niet altijd evident om de juiste 
informatie te vinden. Wat is het meest geschikt voor uw 
dak, glaswol of isolatieplaten? Kun je jouw gevel 
zandstralen of toch maar beter kaleien? En wat kun je zelf 
doen? Over deze en vele andere vragen kun je bijleren 
tijdens onze info-avonden. De eerste info-avond over 
dakisolatie vindt plaats op 15 februari om 19u30 in de 
Sint-Annazaal van het Begijnhof. Inschrijven kan via een 
mail naar gerda.flo@kortrijk.be. Daarna zullen er nog 
opleidingen volgen die de doe-het-zelver de nodige tips 
en tricks aanleren over renovatie.

Actiepunt 6
Leve de doe-het-zelvers

Actiepunt 7
Het 1777-busje komt naar jouw wijk

Het meldpunt 1777 is dé voordeur van de stad Kortrijk. Je 
kunt er terecht met al je vragen, suggesties of klachten. 
Vanaf de zomer van 2016 gaat Kortrijk nog een stapje 
verder en komt er een 1777-busje naar je toe. Het wordt 
een mobiel infopunt. Ook de renovatiebegeleiders
stappen mee op het busje naar jouw buurt.

mailto:gerda.flo@kortrijk.be


2. We renoveren specifieke 
plekken in de stad

Ook de stad zit niet stil. Net 
zoals jij je keuken, badkamer 
of dak vernieuwt, zet de stad 
Kortrijk in op renovaties van 
specifieke plekken in Kortrijk 
die aan een opknapbeurt toe 

zijn. Er zijn de 
renovatiewerken die een 

nieuw leven geven aan onder 
meer de loods op Kortrijk 

Weide of de stationsomgeving, 
maar we willen ook onze 

aandacht richten op bepaalde 
gebieden. Misschien woon jij 

wel in een woning die in 
aanmerking komt voor één van 

de volgende projecten.



De beluiken op Overleie zijn kleine arbeiderswoningen 
rond een omsloten binnenplaats. Het zijn toffe mini-
wijkjes die gerenoveerd moeten worden. De stad zal 
daarom investeren in de binnenpleinen zodat er meer 
groen komt en ruimte voor gezellige ontmoeting. 
Bewoners van deze beluiken die willen renoveren kunnen 
rekenen op een premie van de stad die tot 30% van de 
kosten dekt. De twee beluiken in de slechtste toestand, 
Amsterdams Poortje en Vercruysses Poortje,
worden, door grondige werken, nieuw leven ingeblazen.

Actiepunt 8
Een plan voor de Kortrijkse beluiken

Actiepunt 9
We pakken de leegstand in de invalswegen aan

De grote invalswegen zijn voor heel wat mensen het 
eerste wat ze zien als ze Kortrijk binnenrijden. En net 
langs die invalswegen is er vaak nog werk aan de winkel, 
zowel op vlak van woonkwaliteit en als de aanpak van de 
leegstand. Daarom gaan we gericht op zoek naar 
leegstaande en verwaarloosde woningen langs die banen. 
Onze stadsmedewerkers gingen al op stap in onder meer 
de Stasegemsestraat, Izegemsestraat, 
Doorniksewijk en de Oudenaardsesteenweg en 
vonden er 67 verwaarloosde woningen. De eigenaars, 
die hierdoor een leegstandsheffing riskeren, zullen 
aangemaand worden om de verschillende mogelijkheden 
op het vlak van renovatie en onder meer het aanbod via 
het stedelijk verhuurkantoor (zie actiepunt 17) te 
overwegen. Ook de andere invalswegen zullen binnenkort 
onderzocht worden.



De Zwevegemsetraat is één van de belangrijkste poorten 
naar het Kortrijkse winkelwandelgebied. Maar deze straat 
en omgeving zijn dringend aan een opknapbeurt toe. Dat 
doen we onder meer door openbaar groen te creëren in 
de omgeving en door het omvormen van commerciële 
ruimte naar woningen. In overleg met de bewoners komt 
er bovendien een tuin van, voor en door de buurt. 
Rondom een centrale plek komen de eerste moestuintjes 
bestemd voor scholen, iets verder  komen tuintjes voor 
de omwonenden. In de tuin komen nog een aantal 
fruitbomen. Speeltoestellen voor jonge kinderen en 
banken in natuurlijke materialen moeten het geheel 
vervolledigen. 

Op de Kop van Prado komt er een eco-woonproject voor 
co-housing. Dat is een woonvorm met woningen van 
kleinere oppervlakte maar met een gedeelde 
gemeenschappelijke ruimte. Dit komt de sociale cohesie 
in de buurt ten goede. De werken in de 
Zwevegemsestraat gaan van start in maart 2016.

Actiepunt 10
Een facelift voor de Zwevegemsestraat



Ook sociale woningen worden in Kortrijk grondig 
gerenoveerd. Op vraag van de stad zijn de sociale 
huisvestingmaatschappijen bezig met de uitvoering van 
een ambitieus renovatieprogramma. De stad wil de te 
grote leegstand in de sociale huurwoningen drastisch 
terugdringen en de woonkwaliteit opkrikken door een 
ambitieus renovatieprogramma. 

Denk maar aan de facelift voor de appartementsblokken 
van de Drie Hofsteden die nu in uitvoering is. Of de 
afgeronde nieuwbouw en renovatie van de wijk De 
Venning die geprezen wordt als Europees voorbeeld van 
een CO2-neutrale wijk. Een ander voorbeeld is de huidige 
aanpak van de wijk De Knok in Bissegem, waarvan de 
werken tegen 2018 afgerond zullen zijn. Voor de wijken 
Nieuw Kortrijk (omgeving Olmenlaan) en de Lange 
Munte worden plannen voor een grondige renovatie en 
nieuwbouw gemaakt.

Actiepunt 11
We renoveren de sociale woningen



Actiepunt 12
Ook de deelgemeenten renoveren

De acties blijven niet beperkt tot het centrum van Kortrijk. 
Ook voor de deelgemeenten hebben we aandacht. Zoals 
gezegd komen de renovatiebegeleiders vanaf deze zomer 
met het 1777-busje ook naar de Kortrijkse 
deelgemeenten. In bepaalde wijken in de deelgemeenten 
zullen we ook campagnes op poten zetten om iedereen 
aan het renoveren te krijgen. 

Op Overleie sluiten we dit jaar de succesvolle campagne 
af van de Nu-of-Nooit-Premie. Het heeft voor een 
investeringsgolf gezorgd in deze wijk. Meer dan 200 
huizen werden er gerenoveerd met steun van de stad. We 
onderzoeken de mogelijkheid om deze premie in de 
toekomst gericht in te zetten in een aantal 
deelgemeenten. Zo denken we onder meer aan het 
centrum van Bissegem.



3. We renoveren samen met 
de bedrijven

In Kortrijk en omgeving zijn 
heel wat bedrijven bezig met 

renovatie. De stad wil 
samenwerken met die spelers 

om nieuwe producten alle 
kansen te geven. 



Actiepunt 13
Bijna EnergieNeutraal renoveren

De Bijna EnergieNeutrale (BEN) woningen zijn de huizen 
van de toekomst. Zoals de naam het zegt zijn dit huizen 
die zeer weinig energie verbruiken en voorzien zijn van de 
nieuwste groene technologieën. Vanaf 2021 wordt dit de 
verplichte standaard voor alle nieuwbouwwoningen in 
Vlaanderen en tegen 2050 moeten alle Vlaamse woningen 
aan deze norm voldoen. 

De stad wil nu al de nodige expertise opbouwen op dit 
vlak door samen met topbedrijven in deze sector een 
aantal huizen te renoveren volgens deze principes. Dit 
doen we samen met onder meer Bostoen, Renson, 
Saint Gobain Isover, ctc benelux, Inhome Energy 
Care en Sax en in samenwerking met de UGent. 
Momenteel worden al een tiental huurwoningen onder 
handen genomen worden. 

Op objectieve wijze wordt vastgelegd hoe de 
renovatiekosten opwegen tegen de winst op de 
energiefactuur, om dit dan correct te herverdelen tussen 
de huurder en de verhuurder. Als jij in een huurwoning 
woont en hier in interesse hebt, dan kun je, in overleg 
met de eigenaar, een aanvraag indienen om hiervoor in 
aanmerking te komen. Stuur hiervoor een mail naar 
renovatie@kortrijk.be. 

mailto:renovatie@kortrijk.be


We werken samen met Wienerberger en Unilin rond 
bouwschilrenovatie. Door de buitenmuren en het dak te 
renoveren kan tot 80 procent van het energieverlies 
gereduceerd worden. Wienerberger gaat daarvoor met de 
bewoner op zoek naar de beste materialen in haar 
aanbod voor een uitgebreide gevelrenovatie en een 
nieuwe dakbedekking. De isolatiematerialen worden door 
Unilin aangeboden. Momenteel worden reeds een aantal 
huizen in Kortrijk onder handen genomen. Het materiaal 
wordt hierbij gratis geleverd door Wienerberger en Unilin.

Actiepunt 14
Bouwschilrenovatie met Wienerberger en Unilin

Actiepunt 15
Groepsaankoop van renovatiemateriaal

De aankoop van hoogwaardig renovatiemateriaal is vaak 
een grote kostenpost. Daarom kan het interessant zijn om 
samen met andere renoveerders een groepsaankoop te 
doen. De stad wil daarin helpen. We onderzoeken de 
mogelijkheid om een groepsaankoop te organiseren voor 
zaken zoals dakisolatie. Net zoals we al meewerken aan 
groepsaankopen voor aardgas, groene energie en 
zonnepanelen. Wil je meer weten over de 
groepsaankopen, mail dan naar 1777@kortrijk.be. 

mailto:1777@kortrijk.be


4. Verbeteren van de 
huurmarkt

We vergeten ook de huurders 
niet. Als u huurt of van plan 

bent te huren in Kortrijk, dan 
hebben we ook acties die voor 

u van toepassing zijn. 



We voorzien ook een premie voor huurwoningen wanneer 
de renovatie de basiskwaliteit van private huurwoningen 
voor de huurder verbetert. Dat gaat dan over renovaties 
die de veiligheid, het comfort of de 
energiezuinigheid verbeteren. 

Een breed gamma aan uiteenlopende verbeteringen 
vallen onder deze noemer, denk maar aan een renovatie 
van de keuken of het sanitair, hoogrendementsglas of een 
nieuwe verwarming. Daarvoor kun je tot 5000 euro
premie krijgen. Wil je hier meer over weten, ga dan naar 
www.kortrijk.be/premies-bouwen-en-verbouwen of mail 
naar renovatie@kortrijk.be. 

Een huurwoning kan ook in aanmerking komen voor een 
BEN-renovatie (zie actiepunt 13).

Actiepunt 16
Stedelijke renovatiepremie voor huurwoningen

http://www.kortrijk.be/premies-bouwen-en-verbouwen
mailto:renovatie@kortrijk.be


Actiepunt 17
Stedelijk verhuurkantoor verbreedt de huurmarkt

Heel wat jonge gezinnen die op een of andere manier net 
iets te veel inkomen hebben om kans te maken op een 
sociale woning, hebben het moeilijk om een geschikte 
woning te vinden. Zij zoeken dan hun heil in de 
koopmarkt van goedkope oude woningen, maar hebben 
geen budget meer om de woning te renoveren. 

Het stedelijk verhuurkantoor wil hier een oplossing 
voor bieden. Het kantoor gaat actief op zoek naar 
leegstaande woningen en biedt de eigenaar de 
mogelijkheid aan om dit te renoveren in samenwerking 
met de renovatiebegeleiders. Het verhuurkantoor zal deze 
woningen dan huren van de eigenaars en verder verhuren 
aan haar klanten. Zo kan de eigenaar vast verhuren 
zonder zelf op zoek gaan naar verhuurders en kan het 
verhuurkantoor een nieuw segment van gerenoveerde en 
betaalbare huurwoningen aanbieden aan hun cliënteel. 
Het stedelijk verhuurkantoor wordt geopend in mei 
2016. 

Dit initiatief ligt in de lijn van de goede bestaande 
samenwerking van de stad met het sociaal 
verhuurkantoor De Poort. Deze samenwerking wordt 
ook in de toekomst verdergezet. In tegenstelling tot het 
sociaal verhuurkantoor zal het stedelijk verhuurkantoor 
geen sociale huurtarieven hanteren.



Actiepunt 18
Kotsterren voor de beste studentenkoten

Ook de studenten zijn belangrijke huurders in Kortrijk. 
Sinds 2011 is de stad begonnen met de systematische 
controle van de studentenhuizen. Door de gerichte 
controles zijn er de voorbije jaren al 61 studentenhuizen 
uit het aanbod verdwenen. Er werden 223 
studentenhuizen gecontroleerd, goed voor 2539 
studenten in 2216 studentenkamers. Uiteindelijk werden 
in 2015 twee studentenkoten gesloten, omdat de 
eigenaars in gebreke bleven. 

De stad reikte ook kwaliteitslabels uit aan de 
studentenkoten op basis van de conformiteit met de 
Vlaamse wooncode, met de stedenbouwkundige 
verordeningen en het aanwezig zijn van extra leefcomfort. 
Dat gebeurde met de kotsterren. Zo werden er in 2014 al 
90 panden gequoteerd. 32 daarvan kregen drie sterren, 
56 panden kregen twee sterren en twee panden kregen 
slechts één ster.

We manen de verhuurders aan om te investeren in hun 
studentenkoten om zo recht te hebben op een hoger 
aantal sterren. Want als de studenten comfortabel op kot 
kunnen zitten in Kortrijk, zijn ze meer geneigd om hier na 
hun studies te blijven wonen.



5. We tonen de Kortrijkse 
renovaties

De Kortrijkse renoveerders 
verrichten prachtig werk. En 
dat mag wel eens in de kijker 

gezet worden. Daarom hebben 
we acties voorzien die 

enerzijds uw renovatiewerk 
tonen en belonen en anderzijds 

als inspiratie kunnen dienen 
voor toekomstige 

renoveerders. 



Daarom organiseren we ook dit jaar weer een 
Woningwandeling langs de mooist gerenoveerde 
Kortrijkse huizen. Zo kunnen we ook inspiratie bieden aan 
wie wil beginnen renoveren. De Woningwandeling vindt 
plaats op zondag 2 oktober.

In april 2016 zal bovendien het boek Kortrijk Heritage 
voorgesteld worden. Dit is een boek dat een selectie 
maakt van leuke renovaties van Kortrijkse gebouwen. 

Actiepunt 19
Renovaties in de kijker: Woningwandeling 

en boek Kortrijk Heritage

Actiepunt 20
Verkiezing van de renovatie van het jaar: 

‘Werf in de verf’

Om de beste renoveerder van Kortrijk een extra steun te 
geven organiseren we een verkiezing van de renovatie 
van het jaar, onder de noemer ‘Werf in de verf’. In 
samenwerking met private partners gaan we in het najaar 
op zoek naar de mooiste renovatie in Kortrijk. De winnaar 
ontvangt een mooie prijs. Wil jij je kandidaat stellen dan 
kan dat door een mailtje te sturen naar 
renovatie@kortrijk.be. 

mailto:renovatie@kortrijk.be

