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OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
1 2016_GR_00037 Raadscommissies - aanwijzen voorzitter 

tweede raadscommissie
1 - 2016_GR_00037 - Raadscommissies - aanwijzen voorzitter tweede raadscommissie

Inhoudelijk verantwoordelijke
Petra Verhenne

Beknopte samenvatting
Elke raadscommissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. Conform artikel 39 van het 
gemeentedecreet kunnen deze voorzitters geen lid zijn van het college van burgemeester en 
schepenen. In de gemeenteraadszitting van 4 februari 2013 werd mevrouw K. Detavernier verkozen 
als voorzitter van de tweede raadscommissie.
Ten gevolge van de schepenwissel, dringt een vervanging zich op van de voorzitter van de tweede 
raadscommissie.

Beschrijving
Aanleiding en context
Elke raadscommissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. Conform artikel 39 van het 
gemeentedecreet kunnen deze voorzitters geen lid zijn van het college van burgemeester en 
schepenen.

In de gemeenteraadszitting van 04 februari 2013 werd mevrouw K. Detavernier verkozen als 
voorzitter van de tweede raadscommissie.

In de gemeenteraadszitting van 25 januari 2016 werd mevrouw K. Detavernier verkozen verklaard als 
schepen in vervanging van mevrouw C. Waelkens en werd akte genomen van de eedaflegging als 
schepen.

 

Argumentatie
Gelet op haar aanstelling als schepen kan mevrouw K. Detavernier niet langer voorzitter zijn van de 
tweede raadscommissie. Er dient dus overgegaan te worden tot haar vervanging.

Artikel 5 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat de voorzitters 
aangewezen worden door de gemeenteraad op basis van kandidatuurstellingen door de fracties 
(apart of samen), ondertekend door de respectievelijke fractieleider(s) en waarover gestemd moet 
worden. De kandidaat die de meeste stemmen krijgt, is verkozen als voorzitter.

Aan de fractieleiders wordt gevraagd een kandidatuurstelling in te dienen.

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder titel II, hoofdstuk 
I, afdeling II 'De werking van de gemeenteraad'.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
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Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Besluit
Punt 1
Een raadslid te verkiezen als voorzitter van de tweede raadscommissie, in vervanging van mevrouw 
K. Detavernier.

2 2016_GR_00036 Juridische zaken - Verlenen van een 
wegvergunning tot het aanbrengen van een 
ondergrondse verbinding in de Michel 
Vandewielestraat en Koedreef te 8510 
KORTRIJK-MARKE - Goedkeuren

2 - 2016_GR_00036 - Juridische zaken - Verlenen van een wegvergunning tot het aanbrengen van een ondergrondse verbinding in de Michel Vandewielestraat en Koedreef te 8510 KORTRIJK-MARKE - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tatiana Simoens

Beknopte samenvatting
De NV Michel Van de Wiele diende een vergunningsaanvraag in tot het verkrijgen van toelating tot 
het uitvoeren van diverse ondergrondse boringen op het openbaar domein. Uit de 
vergunningsaanvraag blijkt dat het in totaal om vier ondergrondse innames van de openbare weg 
gaat, op 2 plaatsen in de Michel Vandewielestraat en op 2 plaatsen in de Koedreef te 8510 KORTRIJK-
MARKE. Voor deze ondergrondse innames van de openbare weg dient een wegvergunning afgesloten 
te worden. Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met het afsluiten van deze 
wegvergunning.

Beschrijving
Aanleiding en context
Met vergunningsaanvraag dd. 17.12.2015 werd door de NV Michel Van de Wiele een aanvraag 
ingediend om een aantal ondergrondse boringen uit te voeren onder de Michel Vandewielestraat en 
onder de Koedreef, beiden te 8510 KORTRIJK-MARKE. De NV Michel Van de Wiele wil middels deze 
ondergrondse boringen een verbinding tussen haar twee bedrijfssites realiseren en op die manier de 
nutsleidingen (elektriciteit, aardgas, perslucht, datanetwerk, ...) van beide bedrijfssites koppelen.
Het voorgestelde traject van de ondergrondse inname dwarst op twee afzonderlijke plaatsen de 
Michel Vandewielestraat en ook de Koedreef wordt op 2 afzonderlijke plaatsen gedwarst. Voor deze 
innames van de ondergrond van de openbare weg dient een overeenkomst tot wegvergunning 
afgesloten te worden.

Argumentatie
De directie Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling - team Beheer Openbaar Domein verleent 
positief advies voor de ondergrondse inname van het openbaar domein in de Michel 
Vandewielestraat en de Koedreef te 8510 MARKE-KORTRIJK.

Voor de ondergrondse inname van het openbaar domein via een wegvergunning is een jaarlijks 
indexeerbare vergoeding van 50,00 euro per jaar/per inname verschuldigd. Gezien het hier om vier 
innames gaat, twee in de Michel Vandewielestraat en twee in de Koedreef te 8510 MARKE-KORTRIJK, 
zal door de NV Michel Van de Wiele een jaarlijkse indexeerbare vergoeding van 200,00 euro aan de 
stad verschuldigd zijn.

De andere voorwaarden verbonden aan de wegvergunning zijn de volgende:
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 de wegvergunning wordt afgesloten voor een termijn van onbepaalde duur;

 de ondergrondse inname wordt verleend bij loutere gedoogzaamheid zonder afbreuk te 
doen aan enig recht van de stad als eigenaar en beheerder van het openbaar domein;

 de stad kan ten allen tijde, rekening houdend met een opzegtermijn van drie maanden, bij 
gewoon schrijven de toelating tot inname intrekken waarbij onmiddellijk de leidingen in het 
openbaar stadsdomein verwijderd dienen te worden door en op kosten van de NV Michel 
Van de Wiele en dit zonder recht op schadevergoeding;

 bij stopzetting van de activiteiten of bij het in onbruik raken van de leidingen of wanneer 
de NV Michel Van de Wiele een einde wenst te stellen aan de privatieve ingebruikname 
dienen de leidingen ook door de NV Michel Van de Wiele verwijderd te worden op haar 
kosten;

 de leidingen dienen via ondergrondse boring, waarbij de noodzakelijke boorputten zich op 
domein van de NV Michel Van de Wiele bevinden, in de ondergrond aangebracht te worden;

 de ondergrondse boringen in de Michel Van de Wielestraat dienen op een diepte van 3 
meter gerealiseerd te worden, die in de Koedreef op 2 meter diepte;

 de leidingen dienen gerealiseerd te worden door een gespecialiseerde aannemer die over de 
voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van de stad beschikt;

 voor de uitvoering van de werken dient een technisch plan inzake de uitvoering van de 
werken, ter goedkeuring voorgelegd te worden,

 voor de uitvoering van de werken dient de stad op de hoogte gebracht te worden van de 
exacte datum van uitvoering van de werken en van de identiteit van de werfleider,

 voor de uitvoering van de werken zullen alle nodige inlichtingen ingewonnen worden, onder 
meer nopens de ligging van de nutsleidingen (via KLIP) en de eventuele verkeershinder,

 na uitvoering van de werken zal een merkplan aan de stad bezorgd worden met exacte 
ligging van de leidingen in grondplan en diepte, zoals deze werkelijk zijn geplaatst,

 de NV Michel Van de Wiele is verantwoordelijk voor de bouw, het gebruik, de stevigheid en 
de duurzaamheid van de boringen en leidingen,

 de NV Michel Van de Wiele heeft de werken tot het realiseren van de boringen en de 
leidingen onder haar bewaring,

 de NV Michel Van de Wiele verbindt zich ertoe alle werkzaamheden, welke ook, van 
onderhoud en herstelling van de boringen en leidingen ten hare laste te nemen en ze op 
eigen initiatief uit te voeren,

 er wordt bij wijze van vrijwaringsbeding uitdrukkelijk bedongen dat de NV Michel Van de 
Wiele volledig aansprakelijk is voor alle schade, welke ook, aan personen en/of aan 
goederen, voortkomende uit de bouw, het bestaan en/of het gebruik van de boringen en 
leidingen en welke zijn rechtsgrond vindt in artikel 544 en/of 1382 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek,
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 nadeel opgelopen door de NV Michel Van de Wiele ingevolge enig welke beschadiging of 
storing van de boringen en leidingen kan onder geen beding het voorwerp uitmaken van een 
vergoeding door de stad. De stad wordt in dit verband dan ook volledig ontslagen van haar 
eigen aansprakelijkheid, sensu lato, tegenover de NV Michel Van de Wiele 
(bevrijdingsbeding),

 iedere tekortkoming vanwege de NV Michel Van de Wiele aan eender welke verplichting zal 
de tenietdoening van de wegvergunning ten gevolge hebben en dit zonder enige 
schadevergoeding,

 de toegestane privatieve ingebruikneming doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de 
noodzaak tot het bekomen van andere administratieve vergunningen.

Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de overeenkomst tot het verlenen van 
een wegvergunning aan de NV Michel Van de Wiele voor de ondergrondse inname van het openbaar 
domein ter hoogte van de Michel Vandewielestraat en de Koedreef te 8510 KORTRIJK-MARKE, zoals 
aangeduid in bijlage, in het kader van het realiseren van een verbinding tussen de twee bedrijfssites 
van de NV Michel Van de Wiele.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Voor de wegvergunning is een jaarlijks indexeerbaar bedrag van 200,00 euro verschuldigd door de 
NV Michel Van de Wiele.

Besluit
Punt 1
in te stemmen met het verlenen van een wegvergunning voor een ondergrondse inname van het 
openbaar domein in de Michel Van de Wielestraat en de Koedreef te 8510 MARKE-KORTRIJK aan de 
NV Michel Van de Wiele in het kader van het realiseren van een ondergrondse verbinding voor het 
koppelen van de nutsleidingen tussen twee bedrijfssites van de NV Michel Van de Wiele middels de 
overeenkomst tot wegvergunning in bijlage.

Bijlagen
- aanvraag.pdf
- plan ondegrondse innames + boringen.pdf
- advies BOD.pdf
- ontwerpovereenkomst.pdf
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3 2016_GR_00035 Immobiliën (immo 2003/033) - Campus 
Kortrijk Weide - Aankoop 194m² grond met 
garageboxen gelegen Magdalenastraat +50 
te 8500 Kortrijk. - Goedkeuren

3 - 2016_GR_00035 - Immobiliën (immo 2003/033) - Campus Kortrijk Weide - Aankoop 194m² grond met garageboxen gelegen Magdalenastraat +50 te 8500 Kortrijk. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
Om een comfortabelere toegang voor voetgangers en fietsers en een veiligere uitrit voor 
toelevering/bussen voor het toekomstige zwembad en fuifzaal naar de Magdalenstraat toe te 
realiseren, was het wenselijk om de 194m² grond met 4 garageboxen gelegen Magdalenastraat +50 
aan te kopen. In zitting van 17 november 2014 heeft het College van Burgemeester en Schepenen 
principieel ingestemd om deze grond aan te kopen en hiervoor de nodige gesprekken of 
onderhandelingen met de eigenaar op te starten. Met de eigenaar kon uiteindelijk een akkoord 
worden bereikt dat werd opgenomen in een akte aankoop d.d. 13 januari 2016, verleden door de 
afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, onder voorbehoud van goedkeuring door de 
gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid.

Beschrijving
Aanleiding en context
De stad opteert om een comfortabelere toegang voor voetgangers en fietsers, maar ook om een 
veiligere uitrit voor toelevering/bussen voor de gebouwen op de site Campus Kortrijk Weide (onder 
ander toekomstig zwembad, fuifzaal, ...) te realiseren. Hiervoor is het nodig om het perceel grond 
met eropstaande garageboxen gelegen Magdalenastraat +50 te 8500 Kortrijk aan te kopen. Het 
College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 17 november 2014, punt 26, principieel 
de aankoop van dit perceel goedgekeurd en beslist om de nodige gesprekken of onderhandelingen 
met de eigenaar op te starten.

Er kon met de eigenaar een akkoord worden bereikt om de 194m² grond aan te kopen voor een 
totale prijs van €116.400. Na de betaling van deze aankoopprijs zullen de huurovereenkomsten door 
de stad opgezegd kunnen worden. Er is een opzegtermijn van 3 maanden. In afwachting zal de 
huurprijs aan de stad moeten betaald worden. De huurwaarborg zal door de verkoper aan de 
huurders moeten terugbetaald worden.

Het met de eigenaar bekomen akkoord werd opgenomen in een akte aankoop verleden door de 
afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid op 13 januari 2016 onder voorbehoud van 
goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -vernietigng door de 
toezichthoudende overheid. Door de verkoper werd uitdrukkelijk gevraagd om alle persoonlijke 
gegevens zwart te maken in de akte.

Argumentatie
De goedkeuring van de aankoop van de 194m² grond met eropstaande garageboxen gelegen 
Magdalenastraat +50 te 8500 Kortrijk behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend
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Financiële informatie
Aankoop grond voor Campus Kortrijk Weide

€116.400

op budgetsleutel 2016/02.03.01/0600-00/2202000/IE-2

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de aankoop, om reden van openbaar nut, van 194m² grond met eropstaande 
garageboxen gelegen Magdalenastraat +50 te 8500 Kortrijk aan de heer en mevrouw M. Sagaert en 
dit conform de voorwaarden opgenomen in de akte verleden, onder voorbehoud van goedkeuring 
door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid, 
op 13 januari 2016 door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, waarvan de 
integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Bijlagen
- Opmetingsplan 22 sept 1971.pdf
- Beslissing CBS 17 nov 2014.pdf
- Schatting 24 maart 2009 en actualisatie 06 oktober 2015.pdf
- Akte aankoop 13 jan 2016.pdf
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4 2016_GR_00034 Immobiliën (immo 2003/033) - Campus 
Kortrijk Weide - Gebruik OCMWgronden 
gelegen Havenkaai-Weide-Meersstraat te 
8500 Kortrijk voor de realisatie van een 
stadspark. - Goedkeuren

4 - 2016_GR_00034 - Immobiliën (immo 2003/033) - Campus Kortrijk Weide - Gebruik OCMWgronden gelegen Havenkaai-Weide-Meersstraat te 8500 Kortrijk voor de realisatie van een stadspark. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
Het Plan Nieuw Kortrijk voorziet de realisatie van een nieuw stadspark op Campus Kortrijk Weide. 
Hiervoor is er naast stadsgrond, ook het gebruik van 12.368m² OCMWgrond, deels gerevindiceerd 
van het Vlaamse Gewest, vereist. Een ontwerp van gebruiksovereenkomst werd opgemaakt door 
Communicatie & Recht en wordt na goedkeuring ervan door de OCMWraad d.d. 21 januari 2016 aan 
de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
In engagement 2 van het Plan Nieuw Kortrijk staat ingeschreven dat de stadscoalitie op Campus 
Kortrijk Weide, een nieuw stadspark zal realiseren. Dit park gelegen vlakbij de Leie wordt een 
ecologisch park dat een integraal toegankelijke en dynamische publieke plek op de site moet 
worden. Er wordt ingezet op verspreide boomgroepen, een gevarieerde vegetatieve onderlaag en 
gradiënten van nat en droog. De parkweide wordt het hart van het park met aan de rand de 
boomgroepen waaronder er picknickbanken worden geplaatst. Er wordt een vlonder voorzien op de 
Leie; er is een vuurplaats; er is sprake van een watertuin, Blakon, Brugplein, Notenbos en het 
platform/de zandberg.

Het stadspark omvat niet enkel stadsgronden, maar ook 12.368m² OCMWgronden gelegen 
Havenkaai, Weide en Meersstraat. Een deel van deze gronden zijn gerevindiceerd van het Vlaamse 
Gewest.

Er kon met het OCMW een akkoord worden bekomen om de betreffende gronden te gebruiken in 
ruil voor de aanleg van een openbaar park en het verder groenonderhoud ervan.

Het OCMW heeft het ontwerp van gebuiksovereenkomst goedgekeurd in zitting van de OCMWraad 
d.d. 21 januari 2016, punt 13.

Argumentatie
Aangezien de gebruiksovereenkomst voor onbepaalde duur wordt afgesloten, behoort het tot de 
bevoegheid van de gemeenteraad om deze goed te keuren.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er wordt geen gebruiksvergoeding aangerekend. De stad kan de gronden gebruiken in ruil voor de 
aanleg en het onderhoud van het park.

Besluit
Punt 1
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In te stemmen met de ingebruikneming, om reden van openbaar nut, van 12.368m² grond jegens het 
OCMW Kortrijk gelegen Havenkaai-Weide-Meersstraat te Kortrijk voor de realisatie van een 
stadspark en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van gebruiksovereenkomst, 
waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Bijlagen
- Opmetingsplan gerevindiceerde gronden.pdf
- Overzicht site CKW.pdf
- Ontwerpplan aanleg park.pdf
- Ontwerp gebruiksovereenkomst.pdf
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5 2016_GR_00044 Immobiliën (immo 2016/002) - Gebruik 
brandweerkazernes groot-Kortrijk door 
Fluvia. - Goedkeuren

5 - 2016_GR_00044 - Immobiliën (immo 2016/002) - Gebruik brandweerkazernes groot-Kortrijk door Fluvia. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
Conform artikel 215 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid worden de 
kazernes die noodzakelijk zijn voor het onderbrengen van het administratief en operationeel 
personeel van de brandweer overgedragen of ter beschikking gesteld aan de zones. In de prezonale 
raad van december 2014 werd een ontwerp van gebruiksovereenkomst opgemaakt. Dit model werd 
aangepast aan de concrete situatie in groot-Kortrijk en wordt, na akkoord met de tekst door Fluvia, 
voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
Door Fluvia wordt er gevraagd om een gemeenteraadsbeslissing over te maken met betrekking tot 
de terbeschikkingstelling van roerende - en onroerende goederen en personeel.

Wat de onroerende goederen betreft, schrijft artikel 215 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de 
civiele veiligheid voor dat de kazernes noodzakelijk voor het onderbrengen van het administratief en 
operationeel personeel van de brandweer, overgedragen worden of ter beschikking worden gesteld 
door de gemeentes aan de zones. Voor de voorwaarden wordt verwezen naar het KB van 23 
augustus 2014 houdende vaststelling van de inventaris- en schattingsregels van de roerende en 
onroerende goederen van de gemeenten aangewend voor de uitvoering van de opdrachten van de 
brandweerzone. Ofwel is er een akkoord tussen de stad en zone; ofwel moet er een schattingsverslag 
worden opgemaakt door een schatter of een comité van maximaal 3 schatters.

Door Fluvia werd in de prezonale raad van december 2014 een voorstel van gebruiksovereenkomst 
opgemaakt waarin uitgegaan wordt van een kosteloze terbeschikkingstelling tot en met 2019. Dit 
model was niet direct bruikbaar voor groot-Kortrijk, aangezien 2 van de 3 gebouwen geen 
stadseigendom (meer) zijn.

Het gaat om de volgende gebouwen:

-gelegen Doorniksesteenweg 214/A te Kortrijk: stadseigendom; overeenkomst met NV Mobistar voor 
het plaatsen van een gsm-installatie op de brandweertoren; belettering aangebracht door de stad op 
de toren;

-gelegen Rekkemsestraat 52-58 te K-Marke: stadseigendom werd verkocht aan de firma Vandewiele 
met akte d.d. 21 december 2015; stad kan nog 3 jaar (tot 20/12/2018) gebruik maken mits betaling 
van €1 per jaar; indien de stad er het vierde jaar nog zit, zal de laatste schijf van €200.000 door de 
firma Vandewiele niet meer moeten betaald worden;

-gelegen Waterven 1/A te K-Heule: wordt gehuurd en huurovereenkomst loopt ten einde per 
30/06/2019; een verlenging is mogelijk, maar Fluvia zal hiervoor het nodige dienen te doen.

Het door Fluvia bezorgde ontwerp van gebruiksovereenkomst werd aangepast door Communicatie & 
Recht en voor goedkeuring overgemaakt aan Fluvia. Op 28 januari 2016 liet Fluvia mondeling weten 
akkoord te kunnen gaan met de tekst.
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Argumentatie
De gebruiksovereenkomst wordt afgesloten voor langer dan 1 jaar, waardoor de goedkeuring ervan 
behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Het betreft een kosteloze terbeschikkingstelling aan Fluvia.

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de ingebruikgeving van 3 brandweerkazernes op het grondgebied groot-Kortrijk 
aan Fluvia en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van gebruiksovereenkomst, 
waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Bijlagen
- Kadastrale gegevens brandweerkazernes.pdf
- Huurovereenkomst Waterven.pdf
- Ontwerp van gebruiksovereenkomst.pdf
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6 2016_GR_00043 Immobiliën (immo 2015/010) - Vestiging 
erfdienstbaarheid van door- en overgang op 
het stadseigendom gelegen 
Moorseelsestraat 102 (kant 
Vlasbloemstraat) te 8501 K.-Heule. - 
Goedkeuren

6 - 2016_GR_00043 - Immobiliën (immo 2015/010) - Vestiging erfdienstbaarheid van door- en overgang op het stadseigendom gelegen Moorseelsestraat 102 (kant Vlasbloemstraat) te 8501 K.-Heule. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
Naar aanleiding van een bouwaanvraag voor het bouwen van garages na het slopen van de 
bestaande bebouwing gelegen Moorseelsestraat te K.-Heule werd er door de aanvrager aan de stad 
gevraagd om uitweg te kunnen nemen over stadseigendom naar de Vlasbloemstraat. Deze uitweg is 
vereist gelet op de smalle doorgang naar de Moorseelsestraat toe en de verkeersintensiteit in deze 
straat. In overleg met Bedrijfsvoering werd naar een haalbare oplossing gezocht om het verder 
gebruik van het stadseigendom zo weinig mogelijk te hypotheceren. De erfdienstbaarheid van door- 
en overgang kan toegestaan worden mits de naleving van een aantal voorwaarden. Na het bekomen 
van de bouwvergunning heeft de aanvrager nog gronden kunnen verwerven zodat er geen 47 maar 
57 garages kunnen gebouwd worden, waardoor er een nieuwe bouwaanvraag werd ingediend. De 
voorwaarden voor het bekomen van de erfdienstbaarheid blijven behouden en aangezien 
betrokkene reeds wil overgaan tot de sloping van de bestaande gebouwen en de werken verbonden 
aan de erfdienstbaarheid wil kunnen uitvoeren, wordt het ontwerp van akte vestiging 
erfdienstbaarheid opgemaakt door notaris de Mûelenaere voor goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorgelegd.

Beschrijving
Aanleiding en context
Met een brief d.d. 18 juni 2015 laat notaris de Mûelenaere aan de stad weten dat hij gelast is met de 
opmaak van een basisakte voor een garagecomplex zich situerend op een perceel grond te Kortrijk, 
Moorseelsestraat 54-56 voor de vennootschap "KUBIEK." Gezien de smalle doorrit tussen de twee 
woningen in de Moorseelsestraat en de verkeersintensiteit in deze straat, is het aangewezen om de 
uitrit niet via deze straat, maar via de Vlasbloemstraat te organiseren. Dit betekent dat er over het 
stadseigendom (Kortrijk, 8ste afdeling, sectie C, nr. 613/D4) "Depot 102" uitweg moet worden 
genomen door middel van een erfdienstbaarheid van door- en overgang. Het was de bedoeling om 
deze erfdienstbaarheid op te nemen in de basisakte van het garagecomplex.

Communicatie en Recht heeft, rekening houdend met de bemerkingen van Bedrijfsvoering voor het 
verder gebruik van het stadseigendom, het volgend advies met betrekking tot de erfdienstbaarheid 
geformuleerd. De erfdientsbaarheid kan eeuwigdurend en kosteloos worden toegestaan, mits de 
volgende voorwaarden:

-de muur waarlangs doorgang zal worden genomen, zal door en op kosten van de aanvrager gesloopt 
worden;

-er mag geen afsluiting geplaatst worden op het stadsdomein (enkel overgang);

-er mag niet geparkeerd worden op het stadsdomein (enkel uitweg van de garages naar de openbare 
rijweg);
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-het aanwezige niveauverschil ter hoogte van het voetpad Vlasbloemstraat moet door en op kosten 
van de aanvrager worden weggewerkt in samenspraak met Bedrijfsvoering;

-ter compensatie wordt een verhard plateau gevraagd aan te leggen door en op kosten van de 
aanvrager op de groenzone rechts van de inkompoort van het depot kant Vlasbloemstraat en dit ter 
hoogte van deze inrijpoort met een breedte van 8 à 10 meter en een diepte van ongeveer 25 meter. 
De concrete uitvoering zal met Bedrijfsvoering besproken worden.

In het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 05 oktober 2015 werd de aanvraag voor het 
bouwdossier 2015/00456 voor het bouwen van 47 garages na het slopen van de bestaande 
bebouwing gunstig beslist onder bepaalde voorwaarden.

Na het bekomen van de vergunning, werden er echter nog een aantal akkoorden met aangelanden 
bekomen, zodat er nu 57 in plaats van 47 garages kunnen gebouwd worden. Een nieuwe aanvraag is 
ingediend, maar de aanvrager wil reeds overgaan tot de sloping van de bestaande bebouwing en de 
werken in het kader van de erfdienstbaarheid uitvoeren. Er werd afgesproken om de 
erfdienstbaarheid nu toch in een aparte akte te voorzien.

Het ontwerp van akte erfdienstbaarheid recht van door- en overgang opgemaakt door notaris de 
Mûelenaere wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Argumentatie
Gelet op de nauwe doorgang tussen de woningen gelegen Moorseelsestraat 54 en 56 te Kortrijk en 
de verkeersintensiteit in de Moorseelsestraat,  is het niet aangewezen om zowel in als uit te rijden 
langs de Moorseelsestraat. In de stedenbouwkundige vergunning werd dan ook opgenomen dat 
inrijden op de site dient te gebeuren via de Moorseelsestraat en het uitrijden via de Vlasbloemstraat. 
Dit laatste is enkel mogelijk indien er een doorgang komt over het stadseigendom "depot 102" door 
middel van een erfdienstbaarheid van door- en overgang.
De goedkeuring voor de toekenning van een eeuwigdurende erfdienstbaarheid op stadsgrond 
behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
De erfdienstbaarheid is eeuwigdurend en om niet. Ter compensatie wordt er wel een verhard 
plateau gegoten door de aanvrager zodat de verloren stapelplaats langs de andere kant kan 
opgevangen worden.

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de toekenning van een erfdienstbaarheid van door- en overgang op het 
stadseigendom gelegen Kortrijk, 8ste afdeling, sectie C, nr. 613/D4 als uitrit voor een nog te 
realiseren garagecomplex in de Moorseelsestraat en dit conform de voorwaarden opgenomen in het 
ontwerp van akte opgemaakt door notaris de Mûelenaere, waarvan de integrale tekst als bijlage bij 
dit besluit is opgenomen.

Bijlagen
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- Foto's.pdf
- Brief notaris 18juni2015.pdf
- Beslissing CBS 05oktober2015.pdf
- Plan bij nieuwe bouwaanvraag.pdf
- Plan aanduiding erfdienstbaarheid.pdf
- Ontwerp van akte erfdienstbaarheid.pdf
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Raadscommissie 2
Wout Maddens

Bouwen, Milieu en Wonen
7 2016_GR_00046 Bouwdossier 2015/00859 - Heraanleg 

boorden Oude Leie-arm ter hoogte van de 
Broelkaai en Verzetskaai - aanpassen 
openbaar domein - Goedkeuren

7 - 2016_GR_00046 - Bouwdossier 2015/00859 - Heraanleg boorden Oude Leie-arm ter hoogte van de Broelkaai en Verzetskaai - aanpassen openbaar domein - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
An Verstraeten

Beknopte samenvatting
De aanvraag betreft de heraanleg van de leieboorden ter hoogte van de Broelkaai en Verzetskaai. Op 
vandaag zijn deze kaaien nog te veel aan de auto voorbehouden. De Stad Kortrijk en Waterwegen en 
Zeekanalen willen deze kaaien omvormen tot aantrekkelijke verblijfsruimten.

De heraanleg van gronden die onderdeel uitmaken van het openbaar domein moeten worden 
goedgekeurd door de gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
1. GEGEVENS:

De aanvraag: 

De aanvraag betreft de heraanleg van de boorden van de oude Leie-arm ter hoogte van de 
Broelkaai en de Verzetskaai en de heraanleg van de Handboogstraat (parallel aan de 
Verzetskaai), de Konventstraat, de Guido Gezellestraat en het Guido Gezellepad. (zie bijlage 
1 voor het definitief ontwerp)

Omgeving

De aanvraag situeert zich in de historische Kortrijkse binnenstad, in het gezichtsveld van de 
Broeltorens. Het openbaar domein wordt begrensd door aangesloten bebouwing, waarvan 
verschillende gebouwen als monument beschermd zijn. De omgeving wordt gekenmerkt door 
een dichte verweving van binnenstedelijke functies.

Momenteel doen de Broelkaai en de Verzetskaai vooral dienst als parking en verkeersweg. 
De openbare ruimte nodigt niet uit tot verblijven. Aan de verzetskaai zijn meerdere horeca 
gelegenheden gevestigd waarvan enkele (in de zomermaanden) een terras hebben op een 
deel van de parking. Op de beide kaaien staan meerdere bomen waarvan de meeste 
platanen. (zie bijlage 2 voor foto's van de huidige situatie)

Beschrijving van het project

Met de heraanleg verdwijnt de huidige parkeerfunctie op de kaaien en verandert de 
verkeerssituatie in een meer autoluwe omgeving. Hierdoor ontstaat ruimte om de beide 
kaaien te verlagen en een openbare verblijfsruimte, vrij van geparkeerde auto’s, te creëren 
aan het water. Het hoogteverschil dat ontstaat wordt opgelost door twee grote trappartijen 
en hellingbanen (zodat de kaaien ook voor kinderwagens en mindervaliden toegankelijk zijn). 
De kaaien zullen verschillende zitelementen kennen. De Broelkaai zal zich lenen voor 
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tijdelijke activiteiten en evenementen op en aan het water. De Verzetskaai zal meer een 
terras- en verblijfsfunctie krijgen. Er worden 23 bomen (met name platanen) gerooid; één 
Linde blijft staan. In de plaats worden 21 nieuwe bomen met een transparante kroon 
geplant; 13 op de Verzetskaai en 8 op de Broelkaai. De gehele inrichting van de Leieboorden 
wordt voorgesteld in keien van 10 x 10 cm uit grijsblauw graniet. De stenen zijn aan de 
bovenkant gekloofd en aan de zijden gezaagd. De keermuren en muurtjes die het 
hoogteverschil oplossen zullen bestaan uit de bestaande Doornikse steen die vrij zal komen 
bij het afbreken van de kadewanden. 

De verkeerssituatie zal gewijzigd worden in een autoluwe omgeving. Alle straten worden 
eenrichtingsverkeer. De Broelkaai, de Handboogstraat en de Konventstraat worden als 
woonerf ingericht. Dit betekent dat de straten op gelijk niveau worden aangelegd, de 
rijbanen enkel met suggestiestroken worden aangeduid en parkeren niet mogelijk is 
(uitgezonderd laden en lossen). Het verlies aan parkeerplaatsen zal gecompenseerd worden 
in de nieuwe Budagarage (zie paragraaf 8 ‘Parkeerplaatsen en verkeerscirculatie en fietsers’)

 

2. OPENBAAR ONDERZOEK:

De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit 
betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning 
en verkavelingsaanvragen. 

Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 24.12.2015 tot 22.01.2016. Er werden 3 
(identieke) bezwaarschriften en/of opmerkingen ingediend. De bezwaarschriften werden 
ingediend binnen de gestelde termijn en zijn bijgevolg ontvankelijk. De bezwaarschriften zijn 
ongegrond verklaard. 

 

Bespreking van de bezwaarschriften:

1. De vraag of de kelders van Broelkaai 1, 2, 5 en 7 vrij blijven van waterinsijpeling.

De afwatering op de gehele site zal richting de Leie verlopen. De kelders rond de site zouden 
dus na de werken ook droog moeten blijven.

2. Nu zijn de woningen aan de Broelkaai 1, 2, 5 en 7 bereikbaar met de auto en kan men 
parkeren voor het huis. Wat wordt er voorzien om de bewoners te helpen? 

Het zal steeds mogelijk zijn om te laden en lossen ter hoogte van de huizen. Parkeren zal 
niet mogelijk zijn. Parko organiseert naast het Broelhotel een bewonersparking welke op 
loopafstand ligt van de woningen. Daarnaast zal naar verwachting voorafgaand aan de 
werken de publieke Buda-parkeergarage gereed zijn op loopafstand van de woningen.

3. Hoe blijft de parkeergarage van Broelkaai 5 bereikbaar met de auto en mag er een auto 
voor geparkeerd staan? 
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Er zal geen niveauverschil zijn tussen stoep en straat, waardoor de garage vlot bereikbaar 
blijft. Voor de garage zal parkeren niet toegestaan worden, tenzij het ook hier enkel over 
laden en lossen gaat.

4. In welke mate blijft de overlast van toekomstige evenementen aan de Broelkaai voor de 
woningen aan de Broelkaai 1, 2, 5 en 7 beperkt?

Het is niet de bedoeling dat er veel en grote evenementen doorgaan. De Sinksenfeesten 
blijven wel behouden in het stadscentrum, maar de Paasfoor zal moeten verhuizen omdat de 
aanleg van Broel- en Verzetskaai niet geschikt zal zijn om attracties op te plaatsen. Verder 
komt er op de site Kortrijk Weide een evenementenplein, die geschikt zal zijn voor tal van 
grote evenementen. 

3. VERENIGBAARHEID MET DE REGELGEVING

Ligging volgens plannen van aanleg:

Koninklijk besluit van 4 november 1977 houdende vaststelling van het Gewestplan Kortrijk. 
In deze gebieden gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het KB van 28.12.1972 
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 
gewestplannen. 

Zonering(en): woongebieden  Art. 5.1.0 – Woongebieden, art. 6.1.2.3 woongebied met 
culturele, historische en/of esthetische waarde.

 

4. ZAAK VAN DE WEGEN

In het kader van de stedenbouwkundige aanvraag tot het realiseren van de heraanleg van 
de oude leieboorden, moet het ontwerp van het openbaar domein goedgekeurd worden.

Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen advies uit te 
brengen over de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. Ruimte Vlaanderen is in dit 
dossier de vergunningverlenende overheid;

Het behoort tot de bevoegdheid van de Gemeenteraad een beslissing te nemen over de zaak 
van de wegen.
Argumentatie
5. TOETSING AAN DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING:

Uitgangspunten 2005 en 2014

De stad Kortrijk heeft in 2005 een aantal doelstellingen uitgesproken voor de herinrichting 
van de kaaien en het Buda-eiland. De doelstellingen zijn vooral: 

- het versterken van de attractiviteit van de rivier in de stad.

- het verhogen van het contact met het water.

- het creëren van aangename verblijfsruimten.
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- het creëren van een nieuw en waardevol stadslandschap.

- het zoeken naar een evenwicht tussen de verkeer- en parkeerfunctie enerzijds en de 
verblijfsfunctie anderzijds.

 

In 2014 heeft de stad een aantal nieuwe uitgangspunten en doelstellingen uitgesproken:

- het verankeren van het project ‘klimaatstad’ in het plangebied d.m.v. het integreren van 
(regen-) water 

- nadenken over inpassen en verrijken van de creatieve industrie van Kortrijk

- inpassen van een hellingbaan in de trappenpartij van de Broelkaai t.b.v. de 
toegankelijkheid van kinderwagens en mindervaliden

- het benutten van het hoogte verschil op de kaaien voor het inpassen van speelaanleidingen

 

Functie:

Met de heraanleg van de Leieboorden wordt een openbare ruimte, aan de noord-zuid as in 
het centrum van de stad, getransformeerd van een ruimte welke hoofdzakelijk dienst doet 
als parkeerruimte naar een kwaliteitsvolle verblijfsruimte aan de Leie. 

Door het verlagen van de boorden zal het contact met het water vergroten. Het water wordt 
namelijk zichtbaarder vanaf de kades en er ontstaat de mogelijkheid om aan te meren met 
boten. De platforms die zullen ontstaan door het verlagen van de kaaien zullen verschillende 
functies kennen. De Broelkaai zal dienst kunnen doen als ruimte voor tijdelijke activiteiten en 
evenementen op en aan het water en als verblijfsplek. De Verzetskaai zal meer een terras- 
en verblijfsfunctie krijgen. De ruimte wordt verder sober maar kwalitatief ingericht met 
grijsblauwe granietsteen (wat door de gekloofde structuur een warme uitstraling kent) en 
bomen met licht-doorlatende kronen. 

Inplanting: 

De verkeersituatie zal drastisch veranderen door de aanpassing naar een woonerfprincipe en 
het invoeren van eenrichtingverkeer. Hierdoor zal een verkeersluwe omgeving ontstaan met 
minder verkeersbewegingen en dus minder auto’s in het straatbeeld. Dit zal bijdragen aan 
een aangenamer verblijfsklimaat. 

Het maaiveld staat vanaf de gevels onder een lichte hoek naar de Leie toe. Hierdoor zal het 
regenwater rechtstreeks afwateren op de Leie. Er wordt geen bijkomende verharding 
gerealiseerd. Strikt genomen vallen de werken bijgevolg niet onder de toepassing van de 
bepalingen van de gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater. Toch worden 
in de mate van het haalbare maatregelen voor vertraagde afvoer van het hemelwater 
genomen (zie de toelichtende nota m.b.t. de watertoets van 02/10/2015).
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Verschijningsvorm: 

De verharding zal bestaan uit keien van grijsblauw graniet. Doordat de stenen aan de 
bovenkant zijn gekloofd en aan de zijden zijn gezaagd, zal de nieuwe inrichting goed 
aansluiten bij de rustieke en historische uitstraling van de bestaande omgeving waaronder 
de bestaande platines rondom de Broeltorens. De Konventstraat wordt ingericht volgens de 
principes van de O.L. Vrouwestraat door hier grotere graniettegels te leggen. Zo ontstaat 
een goede aansluiting van de Konventstraat met de bestaande O.L. Vrouwestraat. Ook wordt 
de openbare ruimte veel rustiger van karakter door de sobere inrichting en het vrijwaren van 
geparkeerde auto’s waardoor de omliggende monumentale gevels aan de Broelkaai en de 
Broeltorens prominenter aanwezig zullen zijn (beter tot hun recht komen) en daardoor 
bijdragen aan een kwaliteitsvol verblijfsklimaat.

Bovendien kennen de nieuwe keien een goed gebruikscomfort en een warme uitstraling wat 
tevens bijdraagt aan het verblijfsklimaat. 

De bestaande bomen worden, op één Lindeboom na, gerooid vanwege de werken. Deze 
bestonden voornamelijk uit Platanen. De nieuwe bomen die worden geplant bestaan uit 
Gleditia’s en Sophora’s. Dit zijn bomen met een transparante kroon en die dus veel licht 
doorlaten. Voor het hier heersende klimaat is dat een goede keuze. Het leidt tot een lichte 
openbare ruimte welke bijdraagt aan een prettig verblijfsklimaat. Ook zorgen deze 
boomsoorten voor een mooie seizoensbeleving van frisgroen in de zomer tot goudgeel 
kleurende bladeren in de herfst. 

Toegankelijkheid: 

Het ontwerp gaat uit van een voor publiek toegankelijk gedeelte. Dit betekent dat alle 
gemeenschappelijke delen dienen te voldoen aan de Vlaamse stedenbouwkundige 
verordening inzake toegankelijkheid.

Voor de maaiveld inrichting van de beide kaaien geldt een hellingspercentage van 2% haaks 
op de Leie (voor een goede afwatering). De hellingsbanen die toegang bieden tot de laagste 
platforms langs de Leie kennen een hellingpercentage van maximaal 4%. Dit voldoet aan de 
maximale eis van 5% (Art. 19).

De looplijnen langs de gevels zullen als blinde geleide markering voldoen. Daarnaast zullen 
er bij oversteek momenten blindegeleide markeringen worden aangebracht. Deze wordt 
geheel uitgevoerd in graniet, en bestaan uit keien van 10x10 cm met de zelfde markering 
gebruikt in de stad. 

Op de Verzetskaai is er alleen sprake van blindegeleide markering ter hoogte van de 
oversteekplaatsen en de Konventstraat. Op de Broelkaai loopt er een markering aan de 
‘noord’ zijde van de straat langs de opsluitband. 

 

Parkeerplaatsen en verkeerscirculatie en fietsers:

Momenteel zijn er 108 parkeerplaatsen op de Verzetskaai en 45 parkeerplaatsen op de 
Broelkaai. Het regime van deze parkeerplaatsen is kortparkeren. In het kader van de 
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heraanleg van de Verzetskaai en de Broelkaai verdwijnen deze parkeerplaatsen. De 
parkeerplaatsen worden gecompenseerd in de P Buda met een capaciteit van 230 ppl. 
(opening voorzien in september 2016). Op wandelafstand zijn ook de parking Houtmarkt 
(160 ppl) en de bovengrondse parkeercapaciteit in de Dolfijnkaai (kortparkeerregime) 
alternatieven voor bezoekers. Bewoners kunnen ook terecht in de buurtparking Dam 
(capaciteit 22 parkeerplaatsen). Op deze manier wordt in voldoende mate aan de 
parkeervraag voldaan.

Op grotere schaal worden de fiets- en voetgangersverbindingen versterkt langs de Oude Leie 
en in aansluiting op de Nieuwe Leie. Hierdoor ontstaat er een goede verbinding tussen het 
provinciaal fietsroutenetwerk en het stadscentrum van Kortrijk. 

 
Juridische grond
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)

 

TITEL IV. VERGUNNINGENBELEID

 

HOOFDSTUK 2. VERGUNNINGSPLICHT

AFDELING 2. BEPALINGEN, AAN ALLE VERGUNNINGEN GEMEEN

Onderafdeling 5. Zaak van de wegen

Art. 4.2.25.

Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de 
vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de 
wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de 
vergunningsaanvraag.

Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft genomen over de zaak 
van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of de Vlaamse Regering, 
de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en 
deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de 
provinciegouverneur

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)

Besluit
Punt 1
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Inzake de heraanleg van het openbaar domein
Het ontwerp van het openbaar domein te aanvaarden, zoals voorgesteld op de plannen, 
opgemaakt door de tijdelijke vereniging ARCADIS Belgium NV – JPLX – Michel Desvigne 
Paysagiste in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV.

Bijlagen
- Bijlage 1_Definitief Ontwerp.JPG

8 2016_GR_00038 2015/00700 - Zaak van de wegen: rooilijn 
en infrastructuurwerken bij de verkaveling 
MAR135 ter hoogte van de E. 
Vermeulenstraat en de K. 
Vandewoestijnestraat in Marke - 
Goedkeuren

8 - 2016_GR_00038 - 2015/00700 - Zaak van de wegen: rooilijn en infrastructuurwerken bij de verkaveling MAR135 ter hoogte van de E. Vermeulenstraat en de K. Vandewoestijnestraat in Marke - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Fien Vermeulen

Beknopte samenvatting
De N.V. Samarkand verkreeg op 26.01.2015 een verkavelingsvergunning voor het verkavelen 
van een stuk grond langsheen de Torkonjestraat in Marke, ter hoogte van de Edward 
Vermeulenstraat en de Karel Vandewoestijnestraat. Het stuk grond wordt verkaveld in 9 
loten voor eengezinswoningen, deels in gekoppelde en deels in vrijstaande bebouwing. 

Nu wordt een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor de infrastructuurwerken bij 
de verkaveling. Er wordt nieuwe wegenis voorzien en een fietsvoetpad. Het is de 
bevoegdheid van de gemeenteraad om de zaak van de wegen goed te keuren.

Beschrijving
Aanleiding en context
Beschrijving

 

Op 26.01.2015 werd een verkavelingsvergunning verleend aan de N.V. Samarkand voor het 
verkavelen van een stuk grond langsheen de Torkonjestraat in Marke. Het stuk grond wordt 
verkaveld in 9 loten voor eengezinswoningen. Vier loten palen rechtstreeks aan  de 
Torkonjestraat, de 5 andere loten bevinden zich in de wijk, ter hoogte van de Edward 
Vermeulenstraat en de Karel Vandewoestijnestraat.

 

In functie van de realisatie van de verkaveling worden de infrastructuurwerken aangevraagd. 
De werken omvatten:

 de aanleg van de betonweg met voetpad tussen de Edward Vermeulenstraat en de 
Karel Vandewoestijnestraat met een groenvoorziening in de hoek

 de aanleg van een fietsvoetpad in klinkers tussen de nieuwe betonweg en de Edward 
Vermeulenstraat
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 de aanleg van een gescheiden rioolstelsel onder de straat en een infiltratiegracht 
naast het fietspad

 de opbraak van een bestaande rioolverbinding en tijdelijk fietspad ter hoogte van de 
site.

 

De rooilijn werd reeds goedgekeurd bij het verlenen van de verkavelingsvergunning.

 

Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften:

 

Volgens het gewestplan Kortrijk ( KB 04.11.1977 en latere wijzigingen ), is de aanvraag 
gelegen in een woongebied. In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van 
artikel 5.1.0 van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing 
van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen. 

Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en 
kleinbedrijf voor zover deze taken van het bedrijf om reden van goede ruimtelijke ordening 
niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, 
voor sociaal - culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische 
voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen 
mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke 
omgeving.

Het voorgestelde ontwerp is in overeenstemming en verenigbaar met de zoneringen en 
bepalingen van het gewestplan.

 

De aanvraag is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan : Afbakening 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk, goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 
20.01.2006.

Voor dit perceel is geen specifieke bestemming in het uitvoeringsplan toegekend. Bijgevolg 
blijft de bestemming volgens het gewestplan Kortrijk (KB 04.11.1977 en latere wijzigingen) 
van kracht.

 

Het perceel is gelegen binnen de verkaveling MAR048, goedgekeurd op 19 februari 1965.

 

Adviezen
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Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 12.01.2016 en referentie 
2016-0624 is gunstig met voorwaarden 

Dit advies wordt gevolgd. 

 

Het advies van Communicatie en Recht met datum 18.11.2015 en referentie ST is gunstig 
met voorwaarden 

Dit advies wordt gevolgd. 

 

Het advies van Agentschap Wegen en Verkeer, Gewestwegendistrict 312 met datum 
03.12.2015 en referentie 312/B/BAV/2015/5317 is gunstig 

Dit advies wordt gevolgd. 
Argumentatie
Bespreking

 

De verkaveling MAR135 1222, ingediend door N.V. Samarkand, werd vergund op 
26.01.2015. De verkaveling voorziet het verkavelen van een stuk grond in 9 loten voor 
woningen in vrijstaande en gekoppelde bebouwing. Nu worden de infrastructuurwerken 
aangevraagd, met de inrichting van het openbaar domein. De gevraagde 
infrastructuurwerken kaderen binnen de realisatie van de vergunde verkaveling.

 

Inplanting:

 

De inplanting van de wegenis is volledig in overeenstemming met de verkaveling. Er wordt 
een verbinding voor gemotoriseerd verkeer gerealiseerd vanuit de Karel 
Vandewoestijnestraat naar de noordoostelijke tak van de Edward Vermeulenstraat. In de 
richting van de zuidwestelijke tak van de Edward Vermeulenstraat wordt een fietspad 
aangelegd, zodat een korte verbinding voor de zachte weggebruiker gegarandeerd wordt.

 

Mobiliteit:

 

Door de realisatie van de verkaveling wordt de bestaande wegenis (K. Vandewoestijnestraat 
en E. Vermeulenstraat) doorgetrokken. In de huidige situatie zijn dit 'onderbroken' straten. 
Door de verschillende straten met elkaar te verbinden is doorgaand verkeer op lokaal niveau 
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mogelijk. Op deze locatie moet geen sluipverkeer verwacht worden. De realisatie van de 
wegenis zal dus een positieve impact hebben op de mobiliteit in de buurt. 

Een aantal kavels palen aan de Torkonjestraat, een vlotte ontsluiting is hier gegarandeerd.

In functie van de verkeersveiligheid wordt geen doorgaand gemotoriseerd verkeer 
toegestaan in de richting van het andere deel van de E. Vermeulenstraat. Door de aanleg 
van het fietsvoetpad wordt een veilige en korte verbinding gerealiseerd voor de zachte 
weggebruiker. Dit pad wordt afgesloten door het plaatsen van paaltjes en de breedte van 
het pad is beperkt om de toegang met gemotoriseerd verkeer te vermijden.

 

Openbaar domein en groenvoorzieningen:

 

Het profiel en het materiaalgebruik van de wegenis worden volledig afgestemd op deze van 
de bestaande wegenis, zodat een harmonieus en leesbaar geheel verkregen wordt. De 
rijweg omvat twee rijvakken en wordt uitgevoerd in beton. Langs beide zijden wordt een 
voetpad in betonstraatstenen voorzien. De totale breedte van rijweg en voetpaden bedraagt 
12m. Voor het fietspad wordt een ander materiaalgebruik toegepast (betonklinkers) en 
worden paaltjes geplaatst, waardoor het onderscheid met de wegenis voor gemotoriseerd 
verkeer duidelijk is. De breedte van het fietspad bedraagt 2,80m. De waterbuffer wordt 
aangelegd als een langsgracht langsheen het fietspad. Er wordt een kleine groenzone 
voorzien met één boom. 

Alle wegenis en groenaanleg wordt opgenomen in het openbaar domein.

 

De onvolledige loten (lot 9 en het lot in de binnenhoek van de bocht, zuidoostelijk binnen de 
verkaveling) komen niet in aanmerking om bebouwd te worden maar blijven privaat domein. 
Dit betekent dat de verkavelaar instaat voor het beheer en het onderhoud ervan. Eventueel 
kan de ontwikkelaar op termijn trachten deze loten te verruimen met de gronden die buiten 
de verkaveling gelegen zijn, waardoor wel bebouwbare loten kunnen ontstaan.

 

Na het verlenen van de vergunning werd nog geen verkavelingsovereenkomst afgesloten 
tussen de aanvrager en de stad. Dit dient voor de aanvang van de werken te gebeuren. Ook 
de voorwaarden zoals gesteld in het advies van de dienst Planning en Openbaar Domein 
dienen in de overeenkomst opgenomen te worden.

 

Waterbuffering:
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In functie van het verkavelen van de site en de aanleg van de wegenis wordt een 
infiltratiegracht voorzien langsheen het fietsvoetpad. Deze is voldoende ruim om te voldoen 
aan de infiltratiebehoefte voor de verkaveling.

 
Juridische grond
- Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, TITEL IV. VERGUNNINGENBELEID, Hfdst. II. 
Vergunningsplicht, Afdeling 2 Bepalingen, aan alle vergunningen gemeen, Onderafdeling 5. 
Zaak van de wegen

Art. 4.2.25. Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de 
vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van 
de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de 
vergunningsaanvraag.

Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft genomen over 
de zaak van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of de 
Vlaamse Regering, de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de 
zaak van de wegen en deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf 
de samenroeping door de provinciegouverneur.

 

-Het gemeentedecreet.
Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing te 
nemen over de bouwaanvraag voor de infrastructuurwerken bij de verkaveling.

Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad een beslissing te nemen over het 
zaak van de wegen.

 

Besluit
Punt 1
- de zaak van de wegen goed te keuren, dit omvat de rooilijn en de aanleg en inrichting van 
de nieuw aan te leggen wegenis en het fietsvoetpad tussen de Edward Vermeulenstraat en 
de Karel Vandewoestijnestraat, zoals voorgesteld op de plannen, opgemaakt door het 
studiebureau BM engineering.
 

Punt 2
- De verkavelaar de verplichting op te leggen: 

Voor het starten der werken een overeenkomst te sluiten met de Stad Kortrijk tot regeling 
van onder andere volgende lasten en plichten:
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de kosteloze afstand van alle gronden die bestemd zijn om ingelijfd te worden bij het 
openbaar domein, zijnde de openbare wegenis en het openbaar groen ;

De uitvoering en betaling van alle opgelegde en ontbrekende infrastructuur, zoals wegenis- 
en rioleringswerken, elektriciteit, aardgas, waterleiding, openbare verlichting, T.V.- en F.M.-
distributie, vast basisnet voor telecommunicatie voor de inrichting van het openbaar domein;

De richtlijnen zoals opgelegd in het advies van de directie mobiliteit en infrastructuur zullen 
in deze overeenkomst worden vastgelegd;

Het stellen van een passende financiële waarborg tot zekerheid van de uitvoering/betaling 
van de opgelegde infrastructuur.

De vergunninghouder heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd 
door de distributienetbeheerder Gaselwest, strikt na te leven, met die bedenking dat het 
gemeenteraadsbesluit van 8 juli 2005, punt 1.5, hierbij als richtingaangevend aangezien 
moet worden voor wat betreft de toepassing op de reglementen. Kopie van de reglementen, 
voor zover ze toepasselijk zijn op de thans afgeleverde vergunning, en kopie van het 
gemeenteraadsbesluit, worden samen met huidige vergunning afgeleverd. Bovendien is de 
tekst van de reglementen op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij Gaselwest (gratis nummer 
078 35 35 35 en raadpleegbaar op de website via http://www.gaselwest.be)

 

Bijlagen
- advies Communicatie en Recht.pdf
- advies Planning en Openbaar Domein.pdf
- advies Wegen en Verkeer.pdf
- grondplan nieuwe toestand_doorsnedes_profielen.pdf

9 2016_GR_00039 Verkavelingswijziging 1252 - wijzigen van 
het lot58 van de verkaveling 'Oogststraat' 
met nieuw openbaar domein - Goedkeuren

9 - 2016_GR_00039 - Verkavelingswijziging 1252 - wijzigen van het lot58 van de verkaveling 'Oogststraat' met nieuw openbaar domein - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
An Verstraeten

Beknopte samenvatting
De NV. Groep Huyzentruyt heeft een aanvraag ingediend voor het wijzigen van het lot 58 van de 
verkaveling 'Oogststraat', de zone voor sociale huisvesting. Het lot 58 wordt ingedeeld in 12 kavels 
voor private woningbouw, met nieuwe wegenis. Er worden 12 rijwoningen voorzien langs de nieuwe 
doodlopende weg. De bestaande parkeerhaven wordt uitgebreid met 12 parkeerplaatsen.

Voor de realisatie van de verkaveling is nieuw openbaar domein nodig, nl. een straat in het verlengde 
van de bestaande wegenis. De bouwaanvraag wordt vergund door het College van Burgemeester en 
schepenen, het rooilijnplan en het tracé van de nieuwe weg moet worden goedgekeurd door de 
gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het studiebureau Cnockaert heeft, in opdracht van de NV. Groep Huyzentruyt het rooilijnplan en 
grondplan ontworpen toestand wegenis en riolering voor de verkaveling 'oogststraat' opgemaakt. Op 
de plannen zijn de ligging, de breedte en de dwarsprofielen van het openbaar domein aangeduid.

http://www.gaselwest.be/
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De wijziging van het lot 58, de zone voor sociale huisvesting: Het lot 58 wordt ingedeeld in 12 kavels 
voor private woningbouw, met nieuwe wegenis. Er worden 12 rijwoningen voorzien langs de nieuwe 
doodlopende weg.

Voor de realisatie van de verkaveling is nieuw openbaar domein nodig, nl. een doodlopende weg met 
pijpenkop in het verlengde van de bestaande wegenis.

Bouwplaats: 

De bouwplaats is gelegen tussen de Mellestraat en de Heulebosstraat. De bestaande verkaveling is 
gelegen tussen de Oogststraat en de Oude Ieperseweg. De verkaveling heeft een oppervlakte van 
3,15ha en voorziet een menging van 78 aaneengesloten en halfopen ééngezinswoningen en een 
zone voor sociale groepswoning-bouw. De verkaveling is reeds grotendeels gerealiseerd, nl. de 
aanleg van de wegenis (een doorgaande straat tussen de Oogststraat en de Oude Ieperseweg en 
twee pijpekoppen dwars op de Oude Ieperseweg), de zones voor gekoppelde ééngezinswoningen 
langs de pijpekoppen en de moduswoningen op de kop van het perceel. 

Omgeving:

De verkaveling bevindt zich nabij de kern van Heule en wordt omgeven door verkavelingen, die zowel 
residentieel als sociaal van aard zijn. De site wordt vanaf de R8 en de Oude Ieperseweg goed 
ontsloten. Het gebied situeert zich tussen de sociale woonwijk van de zuidwestvlaamse 
huisvestingsmaatschappij, de vrijstaande ééngezinswoningen langs de Oude Ieperseweg en de R8. 
Aansluitend op de R8 bevindt zich de ontsluitingsweg van de industriezone Waterven. De omgeving is 
in hoofdzaak een woonomgeving.

Historiek:

De aanvraag betreft de wijziging van de verkaveling HEU139 1036 ‘Oogststraat-Oude Ieperseweg', 
ref. ruimte en erfgoed 5.00/34022/2369.1, vergund op 09.12.2008. (zie dossier 08-95217).

De betreffende verkaveling werd reeds gewijzigd, verkavelingswijziging 1116 heu 139/1 (zie dossier 
11-237503). De aanvraag betrof de wijziging van het lot 57, een kavel voor meergezinswoningen. De 
wijziging beoogt een zone voor ééngezinswoningen. Er worden 22 aaneengesloten 
ééngezinswoningen met tuin voorzien in een groene structuur van paden en parkjes. Deze wijziging 
werd vergund in het college van burgemeester en schepenen van 20/07/2011.

Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften:

In het gemeentelijk structuurplan van Kortrijk (GR 8 november 2006) wordt het gebied aangeduid 
als centrumversterkend (zie GRS r81), een te ontwikkelen woongebied in de randstedelijke kern (zie 
GRS r87).

De aanvraag betreft de wijziging van de verkaveling HEU139 1036 ‘Oogststraat-Oude Ieperseweg', 
ref. ruimte en erfgoed 5.00/34022/2369.1, vergund op 09.12.2008. (zie dossier 08-95217)

De betreffende verkaveling werd reeds gewijzigd, verkavelingswijziging 1116 heu 139/1 (zie dossier 
11-237503). De aanvraag betrof de wijziging van het lot 57, een kavel voor meergezinswoningen. De 
wijziging beoogt een zone voor ééngezinswoningen. Er worden 22 aaneengesloten 
ééngezinswoningen met tuin voorzien in een groene structuur van paden en parkjes. Deze wijziging 
werd vergund in het cbs. van 20/07/2011.

De verkaveling is deels gelegen binnen de grenzen van het BPA nr. 10 'Kransvijver' (MB 
02.03.1972). 
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De verkaveling is gelegen binnen het GRUP "Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk" (MB 
16 januari 2006). Het gebied situeert zich binnen het stedelijk woongebied Peperstraat plan 7e en is 
begrensd door de Oogststraat, de Oude Ieperseweg en de R8. Het gebied is bestemd voor wonen, 
openbare groene en verharde ruimten en aan het wonen verwante voorzieningen.

Het GRUP vermeldt dat er eerst een inrichtingsstudie opgemaakt moet worden, vooraleer een 
stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning afgeleverd kan worden.

De inrichtingsstudie Oogststraat (zie dossier 08-91614), werd goedgekeurd in het college van 
burgemeester en schepenen van 25.03.2008.

Het inrichtingsplan beoogt een kwalitatieve stedelijke woonomgeving met aandacht voor de aanleg 
van het openbaar domein, integratie in de omgeving, fiets en voetgangers-verbindingen, voldoende 
kwalitatieve en toegankelijke open ruimte. De verkavelingswijziging is in overeenstemming met de 
bepalingen en richtlijnen van de inrichtingsstudie.

Het rooilijnplan (stratentracé) van de nieuw aan te leggen wegen, voor de verkaveling 1036 (Heu 139) 
Oogststraat-Oude Ieperseweg (dossier 08-96819), werd goedgekeurd door de Gemeenteraad in 
zitting van 14.04.2008 pt. 13. 

Verenigbaarheid met de regelgeving:

Het voorgestelde ontwerp is in overeenstemming en verenigbaar met de zoneringen en bepalingen 
van de plannen van aanleg.

Openbaar onderzoek:

De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende 
de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en 
verkavelingsaanvragen. Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 16.09.2015 tot 15.10.2015. 
Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

Adviezen:

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 13.10.2015 en referentie 2015-0556 is 
gunstig met voorwaarden. 

Het advies van team Beheer Openbaar Domein met datum 09.10.2015 en referentie 2015-0556 is 
gunstig met voorwaarden. 

Het advies van team Communicatie en Recht met datum 10.09.2015 en referentie 2015-0556 is 
gunstig met voorwaarden.

Argumentatie
De verkaveling wordt aangewend voor wonen, grondgebonden ééngezinswoningen met tuin. De 
wijziging beoogt de reorganisatie van het lot 58, de zone voor sociale huisvesting. Het lot 58 wordt 
ingedeeld in 12 kavels voor private woningbouw, met nieuwe wegenis. Er worden 12 rijwoningen 
voorzien langs de nieuwe doodlopende weg. De bestaande parkeerhaven wordt uitgebreid met 12 
parkeerplaatsen. De wijziging betekent geen toename van het aantal woongelegenheden. 

Het ontwerp sluit aan met de bestaande woontypologie in de Oude Ieperseweg en Oogststraat en de 
woontypologie van de oorspronkelijke verkaveling. De aanvraag beoogt een aanbod van betaalbare, 
grondgebonden ééngezinswoningen en ondersteunt bijgevolg het woonbeleid van de stad Kortrijk.

Openbaar domein:
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Om deze verkavelingswijziging te realiseren dient het openbaar domein in beperkte mate te worden 
gewijzigd. Het ontwerp voorziet een ontsluitingsweg in het verlengde van de weg van de aanpalende 
zone. De straat heeft een breedte van 12m. Binnen de rooilijnbreedte wordt een profiel met voetpaden 
van 1,5m, parkeerstroken van 2m en een rijweg van 5m voorzien. De weg wordt als een pijpenkop 
aangelegd, met een voldoende grote keerzone. De rooilijnbreedte laat een kwalitatieve inrichting van 
het openbaar domein toe.

De woningen worden voorzien langs de nieuwe ontsluitingsweg. Er wordt geen erfontsluiting langs de 
Oogststraat gerealiseerd. De straat is voldoende breed en er wordt voorzien in voldoende 
parkeermogelijkheden.

Mobiliteit: 

De voorziene wegenis is doodlopend enkel voor plaatselijk verkeer, met lage snelheid. De pijpenkop is 
groot genoeg om als keerzone te funcioneren.

Parkeerplaatsen:

De parkeerplaatsen worden voorzien in een zone voor carports, langs een nieuw aan te leggen 
garagestraat dwars op de nieuwe weg. De garagestraat heeft een breedte van 7m en is dus breed 
genoeg. Er wordt geen ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer gemaakt op de Oogststraat, enkel een 
doorgang voor fietsers en voetgangers. Hiervoor worden aan de zijde van de Oogststraat 3 
afzetpaaltjes geplaatst. De garagestraat wordt niet opgenomen in het openbaar domein.

Per woning is 1 garage/carport voorzien. De nieuw te realiseren straat is breed genoeg voor 
parkeerstroken langs beide zijden om het bezoekersparkeren te organiseren. Dit betekent 17pp voor 
12 woongelegenheden, 1.33pp/woning.

Algemene conclusie:

Het verkavelingsontwerp is aanvaardbaar:

De wijziging voorziet 12 aaneengesloten ééngezinswoningen langs een nieuwe weg in het verlengde 
van de bestaande straat, de nieuwe weg wordt op de dezelfde manier gerealiseerd als het bestaande 
gedeelte.

Het verkavelingsontwerp is in overeenstemming met de geest van de inrichtingsstudie en verenigbaar 
met het karakter van de bestaande woonomgeving.

Juridische grond
Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, TITEL IV. VERGUNNINGENBELEID, Hoofdstuk 2 
vergunningsplicht, Sectie 1. Vergunningsplichtige handelingen, Art. 4.2.1. en Afdeling 2. Bepalingen, 
aan alle vergunningen gemeen, onderafdeling 1. Voorwaarden en lasten, art. 4.2.19. en art. 4.2.20.

Art. 4.2.17. §2. Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de 
verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan neemt de gemeenteraad een 
beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een 
beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag.

De gemeenteraad beslist uiterlijk op de tweede raadszitting waarop de zaak van de wegen 
geagendeerd is, zoniet wordt de beslissing over de wegenis geacht ongunstig te zijn.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
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Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)

Besluit
Punt 1
- het tracé te aanvaarden van het nieuw aan te leggen openbaar domein, zoals voorgesteld 
op het plannr. 1  ‘Weg- en rioleringswerken op de verkaveling Oogststraat’, opgemaakt door 
het studiebureau Cnockaert;
Punt 2
- De verkavelaar de verplichting op te leggen: 

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 13.10.2015 en referentie 
2015-0556 stipt na te leven.  

Het advies van team Beheer Openbaar Domein met datum 09.10.2015 en referentie 2015-
0556 stipt na te leven.  

Het advies van team Communicatie en Recht met datum 10.09.2015 en referentie 2015-
0556 stipt na te leven. 

Een overeenkomst te sluiten met de Stad Kortrijk tot regeling van onder andere volgende 
lasten en plichten: 

De uitvoering en betaling van alle opgelegde infrastructuur, zoals wegenis- en 
rioleringswerken, elektriciteit, aardgas, waterleiding, openbare verlichting, T.V.- en F.M.-
distributie, vast basisnet voor telecommunicatie; 

De richtlijnen zoals opgelegd in het advies van de directie mobiliteit en infrastructuur zullen 
in deze overeenkomst worden vastgelegd; 

Het stellen van een passende financiële waarborg tot zekerheid van de uitvoering/betaling 
van de opgelegde infrastructuur. 

De vergunninghouder heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd 
door de distributienetbeheerder Gaselwest, strikt na te leven, met die bedenking dat het 
gemeenteraadsbesluit van 8 juli 2005, punt 1.5, hierbij als richtingaangevend aangezien 
moet worden voor wat betreft de toepassing op de reglementen. Kopie van de reglementen, 
voor zover ze toepasselijk zijn op de thans afgeleverde vergunning, en kopie van het 
gemeenteraadsbesluit, worden samen met huidige vergunning afgeleverd. Bovendien is de 
tekst van de reglementen op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij Gaselwest (gratis nummer 
078 35 35 35 en raadpleegbaar op de website via http://www.gaselwest.beOpmerkingen:

alle werken aan of onder het openbaar domein worden uitgevoerd door de zorgen van het 
Stadsbestuur, ten laste van de bouwheer;

elke inname van het openbaar domein (vb. plaatsen van stortcontainer, stellingen, enz...), 
dient vooraf aangevraagd aan het Stadsbestuur bij de directie Stadsplanning en –
ontwikkeling;
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Deze vergunning betekent niet dat er geen rekening dient gehouden te worden met eventueel 
andere bestaande wettelijke of contractuele verplichtingen (inzonderheid betreffende 
erfdienstbaarheden, muurovernames, zichten en lichten...);

Bijlagen
- verkavelingsplan nieuwe toestand.pdf

Bert Herrewyn

JC Tranzit
10 2016_GR_00045 Opdracht Kinderboerderij Van Clé - 

Samenwerkingsovereenkomst tussen 
stadsbestuur Kortrijk en Kinderboerderij 
Van Clé vzw - Goedkeuren

10 - 2016_GR_00045 - Opdracht Kinderboerderij Van Clé - Samenwerkingsovereenkomst tussen stadsbestuur Kortrijk en Kinderboerderij Van Clé vzw - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Femke Baptiste

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de overeenkomst tussen het stadsbestuur en Kinderboerderij Van Clé vzw voor de 
periode van 2014-2016 waarbij de betalingstermijnen voor het jaar 2016 aangepast werden op vraag 
van Kinderboerderij Van Clé. De overeenkomst bepaalt de samenwerking tussen beide door 
welomschreven doelstellingen in het kader van het Plan Nieuw Kortrijk zoals voorgesteld op de 
Gemeenteraad van 15.04.2014.

Beschrijving
Aanleiding en context
Deze nota regelt de overeenkomst tussen het stadsbestuur en Kinderboerderij Van Clé vzw voor de 
periode van 2014-2016 waarbij de betalingstermijnen voor het jaar 2016 aangepast werden op vraag 
van Kinderboerderij Van Clé. De overeenkomst bepaalt de samenwerking tussen beide door 
welomschreven doelstellingen in het kader van het Plan Nieuw Kortrijk zoals voorgesteld op de 
Gemeenteraad van 15.04.2014.

Concreet:

 Hoofdstuk 2: een stad die verjongt en vergroent. De stad wil zijn jongeren koesteren en wil 
deze jongeren ruimte geven om elkaar te ontmoeten.

 Hoofdstuk 6: een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's. De stadscoalitie 
investeert in oude en nieuwe groenzones. Zo vergroten we de leefbaarheid voor iedereen. 
Kortrijk wil ruimte geven aan de kinderen. Daarom maakt de stadscoalitie Kortrijk 
kindvriendelijker met meer speelpleintjes. We voorzien kwaliteitsvolle speelruimte in de stad 
en in het groen. Initiatieven zoals de kinderboerderij willen we behouden en versterken. De 
groep opa's en oma's krijgt ook veel ruimte: meer ontspanning op maat en kansen om in 
groep en vereniging mee te werken aan een sterke stad.

Aanleiding aanvraag tot wijziging betalingsmodaliteiten: op vraag van Kinderboerderij Van Clé om de 
betalingstermijnen aan te passen om de personeelskosten te kunnen overbruggen.
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Argumentatie
Algemene doelstellingen:

Uitbouw van een socioculturele ontmoetingsfunctie voor de gemeenschap, met een bijzondere focus 
op milieu- en natuureducatie voor kinderen en jongeren

Ondernemen van de nodige initiatieven om de afvalproductie van de bezoekende groepen te 
sorteren en tot een minimum te beperken.

 

Concrete doelstellingen:

Op vlak van de vrijetijdswerking Ontplooiing van een vrijetijdswerking op de kinderboerderij tijdens 
woensdagnamiddagen en schoolvakanties. Dit veronderstelt de organisatie van een gevarieerd 
aanbod van open activiteiten rond de thema's milieu & natuur, evenals de ondersteuning en 
uitbreiding van de vrijwilligerswerking die de activiteiten aanbiedt.

Doelstelling 1: aanbieden van een gevarieerd aanbod van open activiteiten op woensdagnamiddag 
rond de thema's milieu & natuur waardoor lagere school kinderen kennis kunnen maken met de 
kinderboerderij op een laagdrempelige manier.

Doelstelling 2: aanbieden van een gevarieerd aanbod tijdens de vakantieperiodes rond de thema's 
milieu & natuur waardoor kleuters & kinderen kennis kunnen maken met de kinderboerderij als 
lokale aanbieden op een laagdrempelige manier.

Doelstelling 3: organiseren van de jaarlijkse 'Hoevefeesten' door vzw de Vriendenkring, dit in kader 
van fondsenwerving en waardoor de buurt en Kortrijkzanen op een laagdrempelige manier kennis 
kunnen maken met de kinderboerderij

Doelstelling 4: organiseren van 4 'seizoensdagen' (kleine opendeurdagen) per jaar op vrijdagavond of 
zaterdagmiddag waardoor er op een laagdrempelige manier kennis kan gemaakt worden met de 
kinderboerderij

Doelstelling 5: uitwerken, aanbieden en continueren van een educatief programma voor kleuters en 
kinderen waarbij zij op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met het Molen- en 
Bakkerijmuseum

Doelstelling 6: aanbieden van boerderijkampen tijdens de vakantieperiodes waarbij kinderen op een 
laagdrempelige manier kunnen kennis maken met de kinderboerderij, de verblijfshoeve en hun 
educatief aanbod

Doelstelling 7: uitwerken van het programma 'composteren' in samenwerking met de Kortrijkse 
compostmeesters

Doelstelling 8: organiseren van de Boerenmarkt in samenwerking met de Cel Economie en Landbouw 
waarbij Markse handelaars hun producten kunnen tonen en verkopen
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Op vlak van educatieve programma's op schooldagen Ontplooiiing van educatieve programma's op 
de kinderboerderij op schooldagen. Dit veronderstelt de organisatie van een gevarieerd aanbod rond 
de thema's milieu & natuur

Doelstelling 1: in kaart brengen en wegwerken van mogelijke drempels waardoor er meer Kortrijkse 
scholen kennis kunnen maken met de kinderboerderij en waardoor meer Kortrijkse scholen deel 
kunnen nemen aan het educatieve aanbod van de kinderboerderij

Doelstelling 2: continueren van de regionale werking waarbij scholen uit de regio blijven deelnemen 
aan het educatieve aanbod van de kinderboerderij

Doelstelling 3: uitwerken van projecten rond milieu- en natuureducatie waarbij de 3de graad van de 
(Kortrijkse) basisscholen ook bereikt kunnen worden en waarbij zij kennis maken met het educatieve 
aanbod van de kinderboerderij. Momenteel wordt deze doelgroep met de bestaande programma's 
te weinig bereikt.

Doelstelling 4: uitwerken van kortingsmogelijkheden en andere programma's voor Kortrijkse scholen 
zodat ook zij in de kalmere maanden (oktober, november, december) kunnen deelnemen aan het 
educatieve aanbod van de kinderboerderij

Doelstelling 5: uitwerken en continueren van het project 'schooltuintjes' waarbij 30 'moestuin'bakken 
voor Markse scholen beschikbaar gesteld worden

Doelstelling 6: verbeteren en continueren van de samenwerking met de Markse scholen

Op vlak van de socioculturele functie van de kinderboerderij Uitbouw van een socioculturele 
ontmoetingsfunctie voor de gemeenschap

Doelstelling 1: verder uitwerken en continueren van het project 'volkstuintjes' waarbij 17 tuintjes 
beschikbaar gesteld worden aan Kortrijkse inwoners

Doelstelling 2: organiseren van werknamiddagen waarbij de buurt betrokken wordt bij de werking 
van de kinderboerderij

Op vlak van de exploitatie van de verblijfshoeve Uitbating van de verblijfshoeve in het kader van 
jeugdtoerisme

Doelstelling 1: continueren van de huidige bekendmakingsacties

Doelstelling 2: actieve exploitatie van de verblijfshoeve waarbij zoveel mogelijk groepen 
overnachten, dit in kader van fondsenwerving

Doelstelling 3: doorverwijzen naar andere verblijfcentra indien de vraag gesteld wordt

Doelstelling 4: meer Kortrijkse groepen bereiken waardoor het evenwicht tussen Kortrijkse groepen 
en groepen buiten Kortrijk hersteld wordt (meer gelijkmatig is)

Op vlak van het Molen- en Bakkerijmuseum Beheer en uitbating van het Molen- en Bakkerijmuseum

Doelstelling 1: uitwerken en aanbieden van een educatief programma voor kleuters en kinderen 
waarbij zij op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met het Molen- en Bakkerijmuseum
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Doelstelling 2: aanbieden van educatieve programma's waardoor het Molen- en Bakkerijmuseum een 
kindvriendelijker plekje in Marke wordt

Doelstelling 3: uitwerken van een systeem om meer bezoekers aan te trekken en waarbij vrijwilligers 
gevormd en ingeschakeld worden om de bezoekers rond te leiden

Op vlak van samenwerkingen Het opnemen van een relevante rol in het netwerk met stedelijke en 
andere partners. Dit in functie van de uitwisseling van kennis en ervaring en desgevallend de 
organisatie van nieuwe activiteiten of vormingsinitiatieven voor het personeel

Doelstelling 1: continueren van het samenwerkingsverband met Jeugdcentrum Tranzit, dit in kader 
van de organisatie van vrijetijdsactiviteiten

Doelstelling 2: continueren van het samenwerkingsverband met Team Bouwen, milieu en wonen van 
de stad Kortrijk, dit in kader van het uitwerken en aanbieden van een educatief aanbod rond bijen, 
vlinders, insecten,... en rond milieu- en natuureducatie in het algemeen

Doelstelling 3: continueren van het samenwerkingsverband met de Kortrijkse compostmeesters, dit 
in kader van het uitwerken en aanbieden van het educatief programma 'composteren'

Doelstelling 4: continueren van het samenwerkingsverband met Aura, waarbij de kinderboerderij zich 
aanbiedt als werkplaats voor alternatieve straffen

Doelstelling 5: continueren van het samenwerkingsverband met de Cel Economie en Landbouw, dit in 
kader van de organisatie van de Boerenmarkt

Doelstelling 6: continueren van het samenwerkingsverband met de Hogescholen, waarbij de 
kinderboerderij zich aanbiedt als stageplaats

Doelstelling 7: continueren van het samenwerkingsverband met de plaatselijke boeren voor het 
uitwerken en aanbieden van programma's rond landbouweducatie en voor bezoeken aan 
hedendaagse boerderijen

Doelstelling 8: verder uitbouwen en continueren van het samenwerkingsverband met de Markse 
scholen, dit in kader van het project 'schooltuintjes'

Doelstelling 9: verder uitbouwen en continueren van het overleg 'West-Vlaamse kinderboerderijen', 
dit in kader van uitwisseling van informatie en voor de organisatie van gezamenlijke activiteiten

Doelstelling 10: continueren van het samenwerkingsverband met de Federatie kinderboerderijen, dit 
in kader van internationale studiebezoeken en uitwisseling van informatie

 Op vlak van de molen in Aalbeke

Doelstelling 1: Verkennende gesprekken om na te gaan op welke manier de molen in Aalbeke kan 
draaien 
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Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
2016/06.01.01/0750-03/6493000/BESTUUR/CBS/IE-GEEN: nominatieve toelage van 82 248 euro per 
werkingsjaar, visum werd reeds goedgekeurd in precedent dossier
 

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en Kinderboerderij Van Clé vzw opgemaakt 
conform het model dat in de gemeenteraad werd goedgekeurd op 9.12.2013 (ID 13-339133) voor de 
periode 2014 tot en met 2016 met de aangepaste betalingstermijnen (januari & juli) voor het jaar 
2016 goed te keuren.

Punt 2
De directie Mens & Samenleving, Jeugdcentrum Tranzit opdracht te geven om de aangepaste 
overeenkomst door beide partijen te laten ondertekenen en daarna de directie Bedrijfsvoering-
 Team Kernadministratie te verwittigen.

Punt 3
De directie Bedrijfsvoering- Team Kernadministratie opdracht te geven om de in de overeenkomst 
voorziene toelage van 82 248 euro (in 2014, 2015 en 2016) volgens de in de overeenkomst 
afgesproken modaliteiten en aangepaste termijnen (januari & juli), uit te betalen op de rekening van 
Kinderboerderij Van Clé vzw met nummer BE49 7384 1807 4971.

Bijlagen
- Kinderboerderij Van Cle samenwerkingsovereenkomst 2014_2016.docx



69/97 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



70/97 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



71/97 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



72/97 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



73/97 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



74/97 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



75/97 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



76/97 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Axel Weydts

Planning en Openbaar Domein
11 2016_GR_00033 SAVE-charter - Ondertekening Save-charter 

Steden & Gemeenten en Actieplan 
verkeersveiligheid Kortrijk 2016  - 
Goedkeuren

11 - 2016_GR_00033 - SAVE-charter - Ondertekening Save-charter Steden & Gemeenten en Actieplan verkeersveiligheid Kortrijk 2016  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Carl Dewaele

Beknopte samenvatting
De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) stelt zich tot doel om in elke Belgische gemeente of 
stad een veiligheidscultuur te ontwikkelen en daardoor een meer verkeersveilige leefomgeving te 
creëren.

OVK wil de gemeentebesturen betrekken bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid via een 
specifiek SAVE-charter Steden & Gemeenten dat uit zeven doelstellingen bestaat.

Het is de bedoeling dat de stad, na ondertekening van het charter, een Actieplan Verkeersveiligheid 
2016 realiseert.

In deze nota wordt de goedkeuring gevraagd voor ondertekening van het SAVE-charter èn van het 
Actieplan Verkeersveiligheid 2016.

Beschrijving
Aanleiding en context
De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) stelt zich tot doel om in elke Belgische gemeente of 
stad een veiligheidscultuur te ontwikkelen en daardoor een meer verkeersveilige leefomgeving te 
creëren (informatiebrochure in bijlage 1).

OVK wil de gemeentebesturen betrekken bij haar strijd voor meer verkeersveiligheid via een 
specifiek SAVE-charter Steden & Gemeenten dat uit zeven doelstellingen bestaat (model in bijlage 2).

De stad Kortrijk wil hieraan deelnemen door het charter te ondertekenen en een actieplan 
verkeersveiligheid 2016 te realiseren (actieplan in bijlage 3).

Argumentatie
Via de zeven doelstellingen van het SAVE-charter, wenst OVK de lokale besturen blijvend aan te 
sporen om een (nog) beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren, in het bijzonder op plaatsen waar 
kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen, opdat er geen (jonge) verkeersslachtoffers 
zouden vallen.

Het volledige project bestaat uit een stappenproces dat de stad moet doorlopen indien zij zich 
engageert.

De eerste stap is de officiële ondertekening van het charter waarbij de stad zich engageert om één of 
meer doelstellingen van het SAVE-charter uit te werken in specifieke acties.

Met de ondertekening van het charter geeft de stad een signaal aan de buitenwereld dat ze een 
actieve bijdrage wil leveren aan het verkeersveiligheidsbeleid, gedurende minstens één jaar.
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De stad wordt ondersteund en begeleid door de SAVE-coördinator bij OVK.

Wij stellen voor om de ondertekening van het SAVE-charter goed te keuren. Er wordt een 
ondertekeningsmoment vastgelegd in de maand februari of maart. 

Er wordt een bescheiden jaarlijkse bijdrage tot het project gevraagd van 0,01 euro per inwoner. Voor 
onze stad komt dit dan neer op een bedrag van 752,19 euro (vrij van BTW). 

In overleg met de SAVE-coördinator, dienst preventie en politie werd alvast een Actieplan 
Verkeersveiligheid Kortrijk 2016 opgesteld dat een concrete invulling geeft aan de doelstellingen die 
een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder. 
Dit Actieplan betreft geen inventaris of totaalplan van wat de stad allemaal doet op het vlak van 
verkeersveiligheid, maar het vermeldt enkel de nieuwe acties voor 2016.

Het gaat om volgende doelstellingen :

1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse

2. De implementatie van het STOP-principe

3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren

4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau

5. De voorbeeldfunctie van de gemeente en haar beleidsverantwoordelijken

6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren

7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.

Naast de goedkeuring van de ondertekening van het charter, stellen wij voor om meteen ook het 
bijgevoegd Actieplan Verkeersveiligheid Kortrijk 2016 goed te keuren.

 

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
Er wordt een jaarlijkse bijdrage tot het project gevraagd van 0,01 euro per inwoner. Voor Kortrijk 
komt dit neer op een bedrag van 752,19 euro (vrij van BTW).
Budgetsleutel betaling lidgeld: 2016/IE-gn/GBB-CBS/0200-00/6150006.

Besluit
Punt 1
De ondertekening van het SAVE-charter Steden & Gemeenten goed te keuren, zoals opgenomen in 
bijlage 2.

Punt 2
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Een jaarlijkse bijdrage te voorzien van 0,01 euro per inwoner, zijnde een bedrag van 752,19 euro (vrij 
van BTW). 
Budgetsleutel betaling lidgeld: 2016/IE-gn/GBB-CBS/0200-00/6150006.

Punt 3
Het Actieplan Verkeersveiligheid Kortrijk 2016 goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage 3.

Punt 4
Afschrift van dit besluit te bezorgen aan vzw Ouders van Verongelukte Kinderen tav mevr. Hannah 
Gevers, Léon Theodorstraat 85, 1090 Jette.

Bijlagen
- Bijlage 2_SAVE-charter Steden & Gemeenten -A4-draft.pdf
- Bijlage 3_Actieplan verkeersveiligheid SAVE .doc
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Raadscommissie 3
Koen Byttebier

Projecten
12 2016_GR_00032 2014/895 - Stabiliteitswerken in de Kreun 

i.f.v. ontwikkeling openbare ruimte - 
Goedkeuren verrekening

12 - 2016_GR_00032 - 2014/895 - Stabiliteitswerken in de Kreun i.f.v. ontwikkeling openbare ruimte - Goedkeuren verrekening

Inhoudelijk verantwoordelijke
Robert Couckuyt

Beknopte samenvatting
Dit dossier legt de verrekening voor, van de uitvoering van de dringende schoringswerken door de 
firma Stabil, wegens het verlengen van de termijn.

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 16 december 2013 besliste het College van Burgemeester en Schepenen de afbraak van de Kreun 
in het kader van het masterplan Bissegem, ontwikkeling van openbare ruimte, te gunnen aan de 
firma Lavaert.

Op 4 september 2014 werd vastgesteld dat na een flinke regenval, er zich een scheurvorming had 
voor gedaan in de aanpalende muur met de buur, eigendom van dhr. Patrick Blondeel, 
Torkonjestraat 13 te 8510 Kortrijk.

Door de directie Bedrijfsvoering werden onmiddelijk getuigen geplaatst en de situatie 
verder opgevolgd.

Argumentatie
Omwille van de veiligheid van de inwoners van het aangrenzende pand, eigendom Blondeel en 
omwille van het vrijwaren van de stabiliteit van de oude inkokering van de Neerbeek, werd een 
dringend plaatsbezoek met de firma Stabil uit de Astridlaan 17 te 8760 Meulebeke geregeld en een 
offerte opgevraagd en opgemaakt voor het bedrag van 16.456,00 € btw 21%inclusief, zijnde 
13.600,00 € zonder btw.

Op 17 november 2014 besliste het College van Burgemeester en Schepenen akkoord te gaan, wegens 
hoogdringendheid, met de uitvoering van de dringende schoringswerken door de firma Stabil uit de 
Astridlaan 17 te 8760 Meulebeke voor het bedrag van de offerte zijnde 16.456,00 € btw 21% 
inclusief, zijnde 13.600,00 € zonder btw op de budgetsleutels IE-12 / GBB-CBS / 0119-01 / 2210007 - 
9.795,52 euro en IE-12 /GBB-CBS / 0119-01 / 2210000 - 6.660,48 euro.

De uitvoering tot op heden bedroeg 16.461,40 € incl. btw

Er waren bijkomende werken noodzakelijk gedurende het verloop van de werf. Gedurende de 
vernieuwing van de Neerbeekkoker moesten de schoringen enkele malen worden verplaatst om deze 
werken doorgang te verlenen. Deze laatste werken konden niet vooraf ingecalculeerd worden. Dit 
resulteerde in een bijkomende factuur van 4.983,99 € incl. btw. De factuur omvat ook de meerkost 
voor de langere duur van de werf.  De totale som van de werken bedraagt 21.445,39 euro incl.btw.

Totaalprijs van de meeruitgave is 4.123,46 euro excl. btw, zijnde 4989,00 euro incl. btw, dit betekent 
een meerprijs van 30,32  % t.o.v. het oorspronkelijke bedrag.
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Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
Budgetsleutel 2016/GBB-CBS/0119-01/6150200/IE-geen voor het bedrag van 4.123,46 euro excl. 
btw, zijnde 4989,00 incl. 21% btw.

 

 

Besluit
Punt 1
akkoord te gaan met de meeruitgave, door de firma Stabil uit de Astridlaan 17 te 8760 Meulebeke 
voor het bedrag van 4.123,46 euro excl. btw, zijnde 4.989,00  euro incl. btw.

Bijlagen
- Factuur Stabil.pdf

An Vandersteene

Musea en Erfgoed
13 2016_GR_00040 Straatnaamgeving - Vlaskaai en uitbreiding 

Noordstraat - Goedkeuren
13 - 2016_GR_00040 - Straatnaamgeving - Vlaskaai en uitbreiding Noordstraat - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Bernard  Pauwels

Beknopte samenvatting
Voor het nieuwe project aan de Nijverheidskaai tussen de Noordstraat en de Gasstraat is er een 
probleem van huisnummering. Daarom is een verandering van straatnaam voorgesteld. Er werd 
voorgesteld en principieel aangenomen om het gedeelte van de Nijverheidskaai tussen de Vlaskaai 
en de Gasstraat te herbenoemen als Vlaskaai.  Na openbaar onderzoek en advies van de cultuurraad 
kunnen deze namen definitief goedgekeurd worden.
Voor de verbindingsweg tussen de Noordstraat en de  (uitgebreide) Vlaskaai, stelde de commissie 
voor : Vlashoek. Na intern overleg is echter gebleken dat deze weg na heraanleg geen hoek zal 
vormen zodat deze naam niet opportuun lijkt. De verbindingsweg kan beschouwd worden als een 
uitbreiding van de Noordstraat. Daarom wordt voorgesteld geen nieuwe naam toe te kennen maar 
dit gedeelte te integreren bij de Noordstraat.

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor een nieuw bouwproject aan de Nijverheidskaai tussen de Noordstraat en de Gasstraat stelt zich 
een probleem van huisnummering. De oplossing bestaat erin aan dit gedeelte van de Nijverheidskaai 
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een nieuwe naam toe te kennen. Tevens dient het stuk verbindingsweg tussen de Noordstraat en de 
Nijverheidskaai een naam te krijgen, om dezelfde reden.  

De commissie stelde voor dit stuk van  de Nijverheidskaai te herbenoemen en de naam "Vlaskaai" te 
geven.

De gemeenteraad gaf op 20 april 2015 zijn principiële goedkeuring.

Daarnaast werd ook gevraagd een naam te voorzien voor de verbindingsweg tussen de Noordstraat 
en de huidige Nijverheidskaai. Hiervoor stelde de commissie de naam "Vlashoek" voor. Intussen 
werden de plannen echter hertekend waardoor van een hoek geen sprake is. De  nieuwe weg 
kan beschouwd worden als een uitbreiding van de Noordstraat.

 

Argumentatie
De naam Vlaskaai kan zonder problemen verlengd worden tot aan de Gasstraat. Dit lost het 
probleem van huisnummering op en er moet geen nieuwe naam gezocht worden voor dit relatief 
korte stuk weg.

Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing 
nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen en advies gevraagd moet worden aan de 
culturele raad. Daarna kan de gemeenteraad definitief de naam vastleggen.

Het openbaar onderzoek liep van 4 mei 2015 tot 3 juni 2015 en leverde geen bezwaren op. Het 
advies van de cultuurraad is gunstig. 
De straatnaam kan nu definitief goedgekeurd worden.

Voor de verbindingsweg tussen de Noordstraat en de huidige Nijverheidskaai stelde de commissie de 
naam Vlashoek voor. Na herziening van de plannen lijkt het echter logioscher om dit weggedeelte als 
uitbreiding van de Noordstraat te beschouwen.

We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, 
zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
Definitief, het deel van de Nijverheidskaai vanaf de Vlaskaai tot aan de Gasstraat te herbenoemen als 
Vlaskaai.
 

Punt 2
Definitief, de nieuwe weg tussen de Noordstraat en de Nijverheidskaai/Vlaskaai : geen nieuwe naam 
toe te kennen maar te beschouwen als uitbreiding van de Noordstraat.
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Bijlagen
- 20150202 verslag commissie straatnaamgeving.docx
- Vlaskaai + Vlashoek.docx
- advies cultuurraad
- Openbaar onderzoek.pdf

Philippe De Coene

Welzijn
14 2016_GR_00042 Spelotheek De Speelvogel Kortrijk - 

Samenwerkingsovereenkomst en 
projectmatige ondersteuning 5000 euro - 
Goedkeuren

14 - 2016_GR_00042 - Spelotheek De Speelvogel Kortrijk - Samenwerkingsovereenkomst en projectmatige ondersteuning 5000 euro - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Kaat Carrette

Beknopte samenvatting
De spelotheek, genaamd de Speelvogel, werd vroeger georganiseerd binnen de werking van de 
bibliotheek. Deze werking werd daar stopgezet, waarna vzw De Stroom en vzw Groep Ubuntu zich 
engageerden om de werking van de spelotheek over te nemen en nieuw leven in te blazen. Om dit 
mogelijk te maken werd door vzw de Speelvogel een impulsdossier ingediend bij de provincie, waarin 
een cofinanciering vanuit de Stad opgenomen is. Er werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten 
tussen Stad Kortrijk, OCMW Kortrijk en de spelotheek, waarin deze cofinanciering beschreven werd. 
In opstartfase (projectjaar 1: mei 2014 - april 2015) kreeg vzw De Speelvogel een toelage van 10 000 
euro vanuit projectsubsidies Toegankelijk Kortrijk. Voor projectjaren 2 en 3, zijnde mei 2015 - april 
2016 en mei 2016 - april 2017, werd een toelage van telkens 5000 euro voorzien vanuit 
werkingssubsidies opvoedingsondersteuning.

Door de cofinanciering van 20 000 euro over 3 jaar ondersteunt de Stad de uitbouw van de 
spelotheek als belangrijke speler binnen het preventieve luik opvoedingsondersteuning. De 
Speelvogel richt zich op het uitlenen van spelmateriaal voor een breed publiek, met extra aandacht 
voor kansengroepen en mensen met een beperking. Binnen de spelotheek wordt ook een mobiele 
werking opgezet. De opvolging van de samenwerkingsovereenkomst wordt bewerkstelligd door 
vertegenwoordiging vanuit de Stad in de stuurgroep Speelvogel.  Naast goedkeuring van de 
toekenning van werkingssubsidie opvoedingsondersteuning, ligt nu ook de 
samenwerkingsovereenkomst voor.  

Beschrijving
Aanleiding en context
De spelotheek Speelvogel werd vroeger georganiseerd binnen de werking van de bibliotheek. De 
nadruk lag toen vooral op spellen uitlenen aan mensen met een beperking. Vzw De Stroom en vzw 
Groep Ubuntu engageerden zich om de werking van De Speelvogel nieuw leven in te blazen en te 
gaan voor een eigentijdse, participatieve en inclusieve spelotheekwerking. 
Er werd een subsidiedossier opgesteld voor een provinciale impulspremie voor 3 projectjaren. 
Hiervoor werd een cofinanciering voorzien vanuit de Stad. Het eerste projectjaar (mei 2014 - april 
2015) werden middelen vanuit de stad voorzien binnen projectsubsidies Toegankelijk Kortrijk. Voor 
de 2 projectjaren daarna voorzien we vanuit werkingssubsidies opvoedingsondersteuning telkens 
5000 euro. In totaal bedraagt de cofinanciering dus 20 000 euro over 3 jaar. We willen hiermee de 
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spelotheek de Speelvogel ondersteunen en stimuleren om hun werking verder uit te bouwen. De 
samenwerkingsovereenkomst, die deze cofinanciering beschrijft, werd omwille van omstandigheden 
destijds niet voorgelegd. Dit wordt nu rechtgezet.

Argumentatie
De samenwerkingsovereenkomst wordt opgevolgd door vertegenwoordiging vanuit de Stad in de 
stuurgroep. De Speelvogel heeft als doel spelmateriaal uit te lenen, om zo tegemoet te komen aan 
ontwikkelingsbehoeften bij kinderen, jongeren en volwassenen, met of zonder beperking. Daarnaast 
kunnen ook organisaties een beroep doen op de Speelvogel om spelmateriaal te ontlenen. Men wil 
tevens ontmoeting creëren en zo sociale cohesie bevorderen. 
Er wordt extra aandacht gegeven aan kansengroepen door een aangepast reglement voor personen 
met verhoogde tegemoetkoming en een vereenvoudigd reglement voor mensen met een beperkte 
kennis Nederlands (taalachterstand door beperking of door andere moedertaal), de uitrol van een 
mobiele werking, samenwerkingen met de brugfiguren onderwijs & buurtwerk, inclusie van 
vrijwilligers met diverse achtergronden, etc. 

Juridische grond
- Aanvraagdossier projectsubsidie impulsreglement met samenwerkingsovereenkomst tussen 
Stad/OCMW Kortrijk en De Speelvogel vzw

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
2016/GBB-CBS/0944-00/6493000/IE-GEEN  uitgave 5.000 euro

Besluit
Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Kortrijk, OCMW Kortrijk en De Speelvogel vzw, zoals 
opgenomen in bijlage, goed te keuren. 

Punt 2
team kernadministratie de opdracht te geven €5000 uit te betalen : 
vernieuwingsproject 'De Speelvogel', 5000 euro op rek. nr. BE18 9796 2824 5965

Bijlagen
- Samenwerkingsovereenkomst vzw de speelvogel - Stad Kortrijk - OCMW Kortrijk.docx
- Dossierimpulspremiedespeelvogel.pdf
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15 2016_GR_00041 Pedagogisch advies Ouders Steunen in 
Opvoeden (OSiO) - Samenwerking OCMW 
vereniging ons tehuis in het kader van 
opvoedingsondersteuning en brugfiguren 
onderwijs - Goedkeuren

15 - 2016_GR_00041 - Pedagogisch advies Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO) - Samenwerking OCMW vereniging ons tehuis in het kader van opvoedingsondersteuning en brugfiguren onderwijs - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Kaat Carrette

Beknopte samenvatting
Het strategisch meerjarenplan omschrijft de ambitie om opvoedingsondersteuning te brengen daar 
waar gezinnen en kinderen aanwezig zijn. Binnen dit kader wordt ten eerste een aanbod gratis 
pedagogisch adviesgesprekken door Vereniging Ons Tehuis (VOT) voorzien. Ouders kunnen vragen 
rond opvoeding stellen, waarna een gesprek kan worden ingepland in de buurt (kinderdagverblijf, 
school of een gespreksruimte via lokalenwegwijzer). Ten tweede worden ook vormingen gegeven 
door VOT. Deze worden georganiseerd ism brugfiguren onderwijs en gaan door in scholen. 

De Stad wil inzetten op pedagogische begeleiding voor ouders. OCMW Kortrijk krijgt 60 punten om 
gratis pedagogisch adviesgesprekken en vorming te laten doorgaan in Kortrijk. Per adviesgesprek 
rekent VOT 0,6 punten, per vorming 4 punten. Indien het gratis aantal punten van VOT uitgeput zou 
zijn, zal de Stad de vergoeding voor pedagogisch adviesgesprekken ten laste nemen. Hiervoor wordt 
een budget van maximaal 2500 euro voorzien. Daarnaast kan de VOT gratis gebruik maken van een 
aantal lokalen van Stad en OCMW (via lokalenwegwijzer) voor de pedagogisch adviesgesprekken. Op 
die manier kunnen deze gesprekken doorgaan in de woonomgeving of op locaties die ouders reeds 
kennen. 

 

 

Beschrijving
Aanleiding en context
In het strategisch meerjarenplan staat dat we opvoedingsondersteuning willen brengen daar waar 
gezinnen en kinderen aanwezig zijn. Ouders, grootouders en andere opvoedingsverantwoordelijken 
kunnen binnen dit kader beroep doen op Vereniging Ons Tehuis (VOT) voor pedagogische 
begeleiding. Vragen rond opvoedingsthema's zoals straffen en belonen, slaapmoeilijkheden, 
computergebruik en veilig op het internet, gezond eten, grenzen stellen, leven in een nieuw 
samengesteld gezin, zakgeld en zo veel meer kunnen ouders stellen aan VOT. Er wordt dan een 
adviesgesprek ingepland, dat doorgaat in een kinderdagverblijf, een school of ergens in de buurt (via 
lokalenwegwijzer). Daarnaast biedt VOT een vormingsaanbod voor groepen (werken aan sociale 
vaardigheden, teambuilding, etc..). Deze vormingen gaan door in de scholen en worden 
georganiseerd ism brugfiguren. 

Het OCMW van Kortrijk is lid van de OCMW-Vereniging Ons Tehuis. Voor 2016 krijgt OCMW Kortrijk 
het aanbod om voor 60 punten gratis gebruik te maken van hun expertise inzake pedagogische 
adviesgesprekken en vorming. Per pedagogisch adviesgesprek worden 0,6 punten gerekend, per 
vorming 4 punten. Wanneer de punten opgebruikt zijn, is het aanbod niet langer gratis en zal de stad 
de rest van de pedagogisch adviesgesprekken ten laste nemen. Hiervoor wordt een budget van 
maximaal 2500 euro voorzien.
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Daarnaast kan de Vereniging Ons Tehuis gratis gebruik maken van een aantal lokalen van Stad en 
OCMW (via lokalenwegwijzer) voor de pedagogisch adviesgesprekken. Op die manier kunnen deze 
gesprekken doorgaan in de woonomgeving of op locaties die ouders reeds kennen. 

 

Argumentatie
We willen ouders ondersteunen in het opvoeden van hun kinderen. We doen dit op plaatsen waar 
ouders en gezinnen reeds komen. Het aanbod pedagogisch adviesgesprekken van Vereniging Ons 
Tehuis vult deze nood in. Ouders met vragen rond bepaalde opvoedingsthema's kunnen een 
adviesgesprek vragen in hun buurt. 

Na overleg in september 2015 met Vereniging Ons Tehuis werd volgende vooropgesteld om uit te 
werken:

- 28 punten van de 60 worden gereserveerd voor vormingsaanbod in scholen bij de brugfiguren, naar 
kinderen maar ook leraars (focus op teambuilding, sociale vaardigheden, etc. ). Het programma (7 

vormingen) wordt opgemaakt in samenspraak met de scholen en focus op 3e graad in het lager. 

- De overige 32 punten worden ingezet voor pedagogische adviesgesprekken. Deze zijn volledig op 
vraag van ouders. Er kan dus moeilijk ingeschat worden hoeveel gebruik hiervan gemaakt zal worden. 
VOT engageert zich om op verplaatsing te gaan, maar het advies kan ook telefonisch ingewonnen 
worden. Dit aanbod is interessant gekoppeld aan de ombuiging van de opvoedingswinkel en de 
ambitie om opvoedingsondersteuning aan te bieden daar waar gezinnen en kinderen aanwezig zijn. 

Bij overschrijding van de 32 punten kan geput worden uit de werkingsmiddelen 
opvoedingsondersteuning, voorzien in de stedelijke meerjarenbegroting. Ook voorzien we de 
mogelijkheid tot gratis gebruik van locaties te vinden via de lokalenwegwijzer. Hiervoor wordt 
afgeweken van het bestaande retributiereglement. Vereniging Ons tehuis neemt in dit geval telkens 
contact op met de locatie zelf om beschikbaarheid te bevragen en de ruimte te reserveren. Het gaat 
concreet om de locaties van het type ontmoetingsruimte en vergaderlokalen in Kortrijk en 
deelgemeenten: 

OC Aalbeke (cafetaria, grote en kleine zaal, vergaderzaal 1 en 2); 

OC de Wervel Bellegem (cafetaria, grote zaal, 't Kruiske, Molendam, Paling, Watervalle, 
Ooievaarsnest);

OC Bissegem de Troubadour (Minnestreel, Muze, Speelman, grote zaal, cafetaria); 

OC Heule (foyer, grote zaal, zeshoekige zaal, , Braam Kasteel), 

kasteel Heule (Berk, Wilg, Eik, Klimop, Els, Meidoorn, Es, Vlier, Hazelaar); 

OC Molenheem grote zaal: 

OC Kooigem (zaal en kleine zaal); 

Groeningeheem lokaal 1, 2,5, 14 16; 

Sint-Paulus kleine zaal,
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OC Marke (kleine cafetaria, grote cafetaria, bovenzaal bibliotheek, grote zaal, schuur; vergaderzaal 3 
en 4, wagenkot); 

OC Rollegem (grote en kleine vergaderzaal, grote zaal, parochiezaal), 

Buurthuis ’t Senter (foyer en vergaderzaal)

 

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
Budgetsleutel 2016/GBB-CBS/0944-00/6493000/IE-GEEN

Maximaal bedrag: 2500 euro, te betalen na facturatie

Advies
Nicolas Vanlerberghe
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
akkoord te gaan met samenwerking met Vereniging Ons Tehuis in functie van pedagogisch advies en 
vormingsaanbod op diverse locaties, en zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst in 
bijlage.

Punt 2
akkoord te gaan met een afwijking op het retributiereglement, in de zin van een vrijstelling, voor 
gebruik van schouwburgcomplex - muziekcentrum - ontmoetingscentra - buurthuizen - musea - 
streekbezoekerscentrum - Groeningeheem, type ontmoetingsruimte en vergaderlokalen in functie 
van pedagogisch adviesgesprekken.

Bijlagen
- 20160113 SWO Pedagogisch advies.docx
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