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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
IR 1 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Je aankopen thuis 
bezorgd?
IR 1 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Je aankopen thuis bezorgd?

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Het versterken van de binnenstad als handelskern, het is een ambitie waarover in onze 
Gemeenteraad consensus bestaat. De Kortrijkzaan heeft het uitrollen van een fietsbeleid zelf naar 
voor geschoven als dé prioriteit voor deze legislatuur. Daarnaast is het van het grootste belang dat 
we de leefkwaliteit van de binnenstad kunnen verhogen. Met dit voorstel willen we vanuit Groen 
deze drie ambities samen brengen in één voorstel. Hoe meer mensen we kunnen overtuigen om naar 
het centrum te komen (om te shoppen)met de fiets, hoe beter.  

Wil je als bezoeker geen tijd verliezen met het zoeken naar een parkeerplek en gratis parkeren voor 
de deur van de winkel? Dan is zeker bij droog weer winkelen in de (binnen)stad extra aantrekkelijk 
als fietsende Kortrijkzaan.

Wanneer de aankopen niet al te groot zijn krijg je ze vlot mee met de fiets maar soms is dat niet 
mogelijk. Zeker wie ook nog eens (een deel van) zijn/haar kroost mee heeft gebracht moet soms 
noodgedwongen met de wagen komen om de ‘grote’ aankopen terug thuis te krijgen.

Om de Kortrijkzanen die met de fiets komen winkelen in de binnenstad te belonen, om de 
handelaars die een zaak hebben in het stadscentrum te ondersteunen en om de leefkwaliteit van de 
binnenstad te vergroten zou de stad samen met de handelaars een thuisleveringsdienst moeten 
kunnen ontwikkelen.

Om een kostenefficiënt systeem te ontwikkelen moet er naast de bijdrage van de shopper ook een 
opleg komen door handelaars en de stad, dat zijn de 2 andere winnaars bij dit systeem. Een exact 
kostenefficiënt voorstel uitwerken moet niet hier gebeuren maar kan best gebeuren door stad en 
handelaars samen. Één van de mogelijke oplossingen zou kunnen zijn dat een deel van de 
opbrengsten van PARKO hiervoor gebruikt zouden worden. Één euro door de handelaar, één euro 
door de stad, één euro door PARKO en de rest door de klant. De leveringen zouden indien mogelijk 
zo veel mogelijk thuisgebracht worden door fietskoeriers.

Op die manier kunnen we goedkope thuisleveringen aanbieden voor mensen die in de binnenstad 
komen shoppen met de fiets (of te voet). Dat is goed voor de shoppers, de handelaars en de stad. 

Daarom volgende vragen:

1. Wil de stadscoalitie dit voorstel verder bestuderen en een overleg opstarten met de handelaars 
hierover?

2. Wat denkt de stadscoalitie van een derde-betalers-rol voor Parko om het systeem betaalbaar te 
krijgen?



3/9 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

IR 2 Interpellatie van raadsleden Roel Deseyn, Carol Leleu: 
Eénrichtingsverkeer in de Bellegemkerkdreef Bellegem voor een veiligere 
schoolomgeving
IR 2 - Interpellatie van raadsleden Roel Deseyn, Carol Leleu: Eénrichtingsverkeer in de Bellegemkerkdreef Bellegem voor een veiligere schoolomgeving

Indiener(s):
Deseyn RoelLeleu Carol

Toelichting:
Mijnheer de voorzitter, beste collega's,

 

Op de gemeenteraad van 8 september 2014 diende ik een voorstel in om éénrichtingsverkeer in te 
voeren tijdens spitsuren (voor en na school) bij schoolomgevingen om zo een veiligere situatie te 
scheppen voor schoolgaande kinderen.

Op 20 januari 2016 lezen we in de krant dat de ouderraad van Bellegem aandringt op een 
éénrichtingsverkeer in de Bellegemkerkdreef om zo een veilige schoolomgeving te creëren voor hun 
leerlingen. Dankzij de inspanningen van vele vrijwilligers, slagen ze erin deels deze straat als 
éénrichting te gebruiken voor en na de schooluren (door wegdekmarkering, uitdelen neuzen, …)!

Maar op lange termijn zal dit waarschijnlijk niet standhouden als de stad geen maatregelen zal 
treffen!

 

Mijn vraag:

Wetend dat, op termijn heel wat nieuwe projecten op komst zijn , er een mobiliteitsstudie voor 
Bellegem moet komen, wil ik hier toch aandringen, om in afwachting van die studie, de omgeving van 
de basisschool in Bellegem te beveiligen door de Bellegemkerkdreef tijdens de spitsuren officieel 
éénrichting te maken!

De school, de ouderraad en vooral de kinderen verdienen dit.

 

Dank u!

  

Carol Leleu en Roel Deseyn.

IR 3 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Parkeergelegenheden voor 
nieuwbouwwoningen in de Rekollettenstraat
IR 3 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Parkeergelegenheden voor nieuwbouwwoningen in de Rekollettenstraat

Indiener(s):
Leleu Carol



4/9 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Toelichting:
In de Rekollettenstraat start de opbouw van enkele nieuwbouwwoningen (19). Hierbij merk ik op dat 
deze woningen niet voorzien zijn van een garage!

1. Klopt dit?

2. Hebben deze bewoners, net zoals de andere buren in de omliggende straten recht op een 
gratis bewonerskaart voor bovengronds parkeren in hun omgeving?

IR 4 Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: Vraag om bij 
overwegen een velo-baar te plaatsen.
IR 4 - Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: Vraag om bij overwegen een velo-baar te plaatsen.

Indiener(s):
Matthieu Catherine

Toelichting:
 

In het kader van Kortrijk fietst en met het doel het comfort van de fietsers te verhogen stellen wij 
voor om aan de overwegen velo-baar (stang, leuning) te plaatsen. Dit is een zeer slim idee dat 
fietsers een extra steuntje – letterlijk en figuurlijk – geeft.

Concreet, een velobaar is een lange hand- en voetsteun waarop je als fietser even kan uitblazen en 
veilig kan wachten aan de gesloten overweg totdat de trein gepasseerd is. (Foto in bijlage: Stad 
Turnhout)

Het idee komt uit Kopenhagen, waar Groen tijdens een werkbezoek inspiratie ging opdoen. Het 
zouden twee vliegen in een klap zijn moest men kiezen om deze velobaar met de lokale (sociale) 
economie te realiseren. We bevorderen het comfort van de fiets en we steunen de lokale economie.

 

IR 5 Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: Actie in het kader van 
Earth-Hour en Kortrijk klimaatstad
IR 5 - Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: Actie in het kader van Earth-Hour en Kortrijk klimaatstad

Indiener(s):
Matthieu Catherine

Toelichting:
Earth Hour gaat door op 19 maart van 20u30 tot 21u30.

Kortrijk levert al serieuze inspanningen om zuinig om te gaan met de openbare verlichting o.a. bij 
monumenten en in de parken... Er zijn momenteel studies om te kijken of we nog meer openbare 
verlichting kunnen doven.

Reeds tien jaar wordt gevraagd aan de burgers en de openbare besturen om tijdens Earth Hour 
symbolisch de verlichting te doven. Naast een oproep om de lichten zoveel mogelijk te doven,  is zo’n 
actie een aanleiding om te mobiliseren rond de bescherming van het klimaat en de planeet.



5/9 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

De mobilisatie kan niet alleen via de stadskrant gebeuren maar ook via de stedelijke facebookpagina. 
Half februari zal WWF op zijn eigen facebookpagina acties publiceren die mensen kunnen 
ondernemen voor het klimaat. Door mee te doen met Earth Hour vragen wij om ook deze officiële 
WWF-campagne te promoten.

Verder zou ik ook willen vragen om ondernemers, schoolbesturen en privé-instanties te motiveren 
om hun lichten elke nacht, niet alleen op earth hour, maar elke nacht, te doven tussen 23u en 06u. Ik 
heb hier een paar voorbeelden van nachtelijke energieverspilling en lichtvervuiling. Het kan 
inspirerend werken om actie te ondernemen.

IR 6 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Doortocht N43 
Aalbeke Plaats
IR 6 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Doortocht N43 Aalbeke Plaats

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
De Plaats van Aalbeke werd mooi heraangelegd in het verleden. Helaas is die zelfde Plaats nog steeds 
het toneel van onnodig veel zwaar verkeer en is er een kluwen aan snelheidswijzigingen van en naar 
het centrum van Aalbeke. Bovendien ligt er één van de kortste zones dertig van het land (amper 100 
meter). Dat is onduidelijk voor de chauffeurs en komt de leefbaarheid van de Plaats absoluut niet ten 
goede. Daarnaast is er heel wat straatmeubilair (paaltjes en fietsrekken) gesneuveld door o.a. 
wildparkerende chauffeurs. Sommige (vrachtwagen/bestelwagen) chauffeurs parkeren schaamteloos 
op voet- en fietspaden. Er wordt heel zelden opgetreden tegen deze overtredingen.

Daarom vraagt Groen dat de stad de nodige stappen zet om (in overleg met de Vlaamse 
wegbeheerder en de lokale politie):

-          Het onnodige zwaar verkeer te bannen (met duidelijke signalisatie + controle).

-          De zone 30 uit te breiden vanaf de Lijsterstraat tot de Sterrestraat (met duidelijke signalisatie 
en controle).

-          Op te treden tegen de wildparkeerders die vaak fietspad en voetpad gebruiken, zelfs bij begin 
en einde van de schooldag (controle).

-          Het gesneuvelde straatmeubilair te vernieuwen.

Daarom volgende vragen:

1. Is de stad het eens met de probleemstelling?

2. Is de stad overtuigd van onze antwoorden of heeft ze zelf andere voorstellen om de 
problemen aan te pakken? Zo ja, welke?

3. Op welke termijn wil de stad overgaan tot actie.
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IR 7 Interpellatie van raadslid Wouter Allijns: Invoeren 
eenrichtingsverkeer Bellegemkerkdreef in kader van veilige 
schoolomgeving.
IR 7 - Interpellatie van raadslid Wouter Allijns: Invoeren eenrichtingsverkeer Bellegemkerkdreef in kader van veilige schoolomgeving.

Indiener(s):
Allijns Wouter

Toelichting:
Geachte heer voorzitter van de gemeenteraad

Geachte heer schepen van mobiliteit en openbare werken,
Geachte collega-raadsleden,
 
Met de kandidaten van Open VLD hadden wij vanuit Bellegem al in onze campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 van de veiligheid in de schoolomgeving van VBS 
Bellegem een verkiezingspunt gemaakt voor deze legislatuur.

Deze was tweeledig: 

- De aanleg van een voetpad aan de kant van de school, samen met het aanbrengen van een 
zebrapad ter hoogte van de school.

- Invoering van eenrichtingsverkeer voor een gedeelte van de Bellegemkerkdreef.

Deel 1 van dit verkiezingspunt, aanleg voetpad én zebrapad werd, na eerder jarenlange vraag 
vanuit de schooldirectie en ouderraad, in de 1ste helft van deze legislatuur gerealiseerd.  Wij zijn 
daarvoor uw voorganger Marc Lemaitre dankbaar.

Deel 2 van het verkiezingspunt moet nog gerealiseerd worden. Ook daar spelen de school en zeker 
de ouderraad goed hun rol! Zo was er 20 januari jongstleden een actie van de ouderraad van VBS 
Bellegem, met de nodige terechte persaandacht. Onder het motto 'Neuze-neuzen in dezelfde 
richting' willen ze de mensen aansporen vrijwillig eenrichtingsverkeer aan te houden.

Ook het overgrote deel van de buurtbewoners zijn te vinden om eenrichtingsverkeer in de 
Bellegemkerkdreef in te voeren.

In de toekomst komt naast de school een woonzorgcentrum en is er een mobiliteitsstudie voorzien.

Echter, gezien het zeer brede draagvlak en het aandringen door de school, ouderraad en de kinderen 
zelf vraag ik u dan ook om snel definitief eenrichtingsverkeer in de Bellegemkerkdreef, minimum 
vanaf de grens met de Kloosterdreef(bergop), in te voeren.

Onze fractie, de school, de ouderraad en bovenal onze schoolgaande kinderen danken u alvast om 
dit ter harte te nemen.

Vriendelijke groeten,

Wouter Allijns

raadslid
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IR 8 Interpellatie van raadslid Steve Vanneste: Wegtrekken bevoegdheid 
budget bij schepen van financiën
IR 8 - Interpellatie van raadslid Steve Vanneste: Wegtrekken bevoegdheid budget bij schepen van financiën

Indiener(s):
Vanneste Steve

Toelichting:
Geacht college,

Beste collega's

Op de CBS-zitting van 25 januari 2016 werd een nieuwe verdeling van bevoegdheden van de 
schepenen goedgekeurd, de zoveelste al.

Weeral is er een verschuiving van bevoegdheden bij de N-VA-schepen, en deze keer is er zelfs een 
verlies van bevoegdheden.

De bevoegdheid budget, die al sinds oudsher bij de schepen van financiën ligt, is verschoven naar de 
burgemeester.

-Wat is de reden van deze verschuiving? 

-Wat houdt de bevoegheid financiën dan nog concreet in?

Dank bij voorbaat voor een duidelijk en beargumenteerd antwoord op deze vragen.

mvg

Steve Vanneste

IR 9 Interpellatie van raadslid Steve Vanneste: Relatie tussen stad Kortrijk 
en K in Kortrijk
IR 9 - Interpellatie van raadslid Steve Vanneste: Relatie tussen stad Kortrijk en K in Kortrijk

Indiener(s):
Vanneste Steve

Toelichting:
Geacht college,

Beste collega's

De recente krantenartikels doen uitschijnen dat de relatie tussen stad Kortrijk en K in Kortrijk uiterst 
problematisch is. Vooral de persoonlijke relatie tussen de schepen van economie en de manager van 
het winkelcomplex lijkt vertroebeld. Stad Kortrijk zou volgens die manager te weinig doen om 
shoppers naar Kortrijk te lokken en de koopzondagen kunnen allerminst een succes genoemd 
worden. 

-Wat zijn de bezoekerscijfers van de koopzondagen tot nu toe? 

-Hoe zijn deze in vergelijking met gelijkaardige steden waar ook koopzondagen zijn?
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-Hoe verloopt het overleg tussen stad Kortrijk en de winkeliers? Wat zijn de reacties van zowel 
winkelhouders als werknemers mbt tot de koopzondagen en het algemeen shoppingbeleid van de 
stad?

-Welke impulsen zullen er ondernomen worden om de relatie tussen de schepen van economie en 
de manager te verbeteren teneinde de relatie tussen stadsbestuur en K in Kortrijk te verbeteren?

-Doet Kortrijk te weinig om shoppers naar Kortrijk te lokken? Is er te weinig randanimatie voorzien?

-Kunnen de koopzondagen volgens het stadsbestuur als een succes beschouwd worden?

Dank voor uw antwoorden

mvg

Steve Vanneste

IR 10 Interpellatie van raadslid Steve Vanneste: Relatie tussen stad 
Kortrijk en VZW stedelijke musea
IR 10 - Interpellatie van raadslid Steve Vanneste: Relatie tussen stad Kortrijk en VZW stedelijke musea

Indiener(s):
Vanneste Steve

Toelichting:
Geacht college,

Beste collega's

De relatie tussen stad Kortrijk, meer bepaald de schepen van cultuur, en de VZW Stedelijke Musea is 
de laatste jaren uiterst "fragiel".

De VZW werd amper geconsulteerd over heel belangrijke beslissingen op museaal vlak en de schepen 
was op publieke gelegenheden vaak neerbuigend over de VZW.

-Hoe ziet de schepen de verdere relatie met de VZW Stedelijke Musea?

-Wat is de rol van de VZW in de context van de oude en nieuwe musea in Kortrijk?

Bedankt voor uw antwoord

mvg

Steve Vanneste

IR 11 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Broelsite
IR 11 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Broelsite

Indiener(s):
De Clerck Stefaan

Toelichting:
Broel
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Het Hotel Broel is een magische plaats geweest in Kortrijk gedurende de laatste 40 jaar. Nu is het 
faillissement uitgesproken.
Zovele gezellige en professionele ontmoetingen hebben de streek er vormgegeven. Het is een 
verarming voor de stad.
Nieuwe initiatieven zullen de rol moeten overnemen. Zoals nu reeds het geval is voor de Orangerie.

Maar de achterliggende zorg is te weten wat er globaal met de omgeving zal gebeuren?

De Leieboorden worden verlaagd. Aan de beide zijden. Zonder museum maar ook zonder 
parkeermogelijkheden?
Naast de Broeltorens, kant stad , wordt dezer dagen wellicht beslist over de bouwvergunning voor 
een groot project op de vroegere site van de Zusters Paulinen. Zonder publieke 
parkeermogelijkheden? Hoe groot? Advies Gecoro?
Daarnaast moet hopelijk binnenkort een visie ontwikkeld worden voor de campus St Vincentius. Is er 
al een idee? Met publieke parkeercapaciteit? Welke verbindingen met de historische omgeving?
En nu komt de site van het hotel Broel ook in beeld. Wat wordt er toegestaan en met welk gabariet ? 
Blijft de Horeca?
Aansluitend komt de vraag of er nog plannen zijn met de Budaparking ?

Het is belangrijk dat een totaalvisie wordt gemaakt.
Allemaal appartementen? Horeca? Parkeercapaciteit? Woningen? Zichten?
Welke gabarieten worden gehanteerd ?
Wat is de visie van Monumenten en Landschappen?
Hoe zal men vanuit de schelpvormige Leieboorden aankijken tegen de komende hoogbouw?

Misschien kan eens een globaal debat gevoerd worden eerder dan achteraf geconfronteerd te 
worden met voldongen feiten.
Graag algemene toelichting.


