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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
IR 1 Voorstel tot beslissing van raadslid Hannelore Vanhoenacker: De 
komst van Ikea
IR 1 - Voorstel tot beslissing van raadslid Hannelore Vanhoenacker: De komst van Ikea

Indiener(s):
Vanhoenacker Hannelore

Toelichting:
Er was al een hele tijd buzz rond een Ikea in de buurt. Roeselare werd vermeld, maar de voorkeur 
van Ikea zou naar Wevelgem gaan.

Het spreekt voor zich dat het aan Wevelgem is om te beslissen of ze voorkeur geven aan de 
opportuniteit van zo'n grote investering op hun grondgebied. Vorige week heeft de raad van bestuur 
van KvK zich evenwel gemengd in het debat door te stellen dat een nieuw stadion wordt overwogen 
en dat een vestiging in Wevelgem in de omgeving van IKEA diende onderzocht te worden.

Daardoor is ook de stad Kortrijk betrokken partij en spreken we eigenlijk van een regionaal dossier. 
Ook de ligging in de omgeving van de Kortrijkse ring, de spoorweg en de regionale luchthaven toont 
het regionaal karakter. Globaal gaat het over een gebied dat potentieel 100ha groot is waar de 
huidige bewoning en de huidige landbouwactivieiten ook in overweging moeten worden genomen.

Dit gebied werd door Leiedal al weerhouden in het kader van de oproep naar regionale "complexe 
dossiers". Vanuit Kortrijk is het evident dat voor alles Wevelgem de keuze moet maken in overleg 
met het Vlaamse Gewest.

Dit gaat om een groot gebied, dat kwalitatief afgewerkt moet worden. Daarvoor is er ook maar 1 
kans.

Als de Ikea -investering overwogen wordt is het van belang de mogelijkheden te onderzoeken voor 
aanvullende afwerking van de aansluitende ruimte.

Zijn er andere functies die daar kunnen worden ingeplant? Heeft de regio andere noden? Zijn er 
opportuniteiten voor de opwaardering van het spoor of de luchthaven? Is er ruimte voor sport en 
recreatie? Dit gaat om een groot gebied, dat kwalitatief afgewerkt moet worden. Daarvoor is er ook 
maar 1 kans.

Hoe kan bijkomende retail beperkt blijven? Hoe moet de mobiliteit volgen? Kan KVK daar investeren? 
Bestaat er complementariteit tussen IKEA en andere mogelijke functies?

Vele vragen die best op streekniveau onderzocht worden? Leiedal volgt al langer het dossier.

Vandaar volgend voorstel dat alleen voorwerp heeft in de mate Wevelgem wel degelijk de inplanting 
van een IKEA-vestiging gunstig adviseert:

Beslist de gemeenteraad van Kortrijk:

Opdracht te geven aan de intercommunale Leiedal een visienota te maken over de mogelijkheden 
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om een regionaal relevante invulling te voorzien voor de gronden die gelegen zijn te Wevelgem 
,aansluitend op de mogelijke komst van Ikea aldaar.

Desgevallend onder de vorm van een RUP deze visie te doen aansluiten op de Ikea-ontwikkeling en 
het RUP dat voor hen wordt gemaakt.

Rekening te houden met mogelijke regionale vragen zoals voldoende groenontwikkeling, recreatieve 
mogelijkheden, sportaccomodaties (KVK?), lokale kmo-ontwikkeling etc...

Geen bijkomende retailmogelijkheden te weerhouden om het regionale retail-landschap niet verder 
te belasten.

Na te gaan welke effecten deze ontwikkelingen hebben op het vlak van de mobiliteit.
Desgevallend dit project als "complex dossier" verder te laten begeleiden door de Vlaamse Regering.

Regionaal overleg te organiseren over dit dossier met terugkoppeling naar de geïnteresseerde 
gemeenteraden.

IR 2 Voorstel tot beslissing van raadslid Steve Vanneste: Nederlandstalige 
communicatie met de burger
IR 2 - Voorstel tot beslissing van raadslid Steve Vanneste: Nederlandstalige communicatie met de burger

Indiener(s):
Vanneste Steve

Toelichting:
Geacht college,

 

Met verbijstering heb ik vernomen dat er een brochure circuleert die een regelrechte aanfluiting 
is van het Plan Nieuw Kortrijk.

Het betreft een brochure van het OCMW, uit 2011, in het Nederlands, met een éénduidige Arabische 
vertaling. Op de voorkant wordt tevens een oudere moslim afgebeeld. Los van het feit dat het 
vreemd is dat een brochure, gericht naar alle ouderen, een Arabische vertaling heeft, is het vooral 
een aanfluiting van de taalwet en een bijzonder fout signaal naar de allochtone gemeenschap. 

Ondanks de beloftes in het Plan Nieuw Kortrijk is het bijzonder spijtig dat een dergelijke brochure, 5 
jaar later, nog altijd circuleert. 

Om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden, wens ik volgend voorstel in te dienen.

 

Elke mondelinge en schriftelijke communicatie van het stadsbestuur met de burger dient éénduidig in 
het Nederlands te gebeuren. Dit geldt zowel voor stad Kortrijk als voor de dochterbedrijven (agb's, 
stedelijke vzw's).



4/6 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

mvg

 

Steve Vanneste

IR 3 Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: vraag rond Kerkenplan 
IR 3 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: vraag rond Kerkenplan 

Indiener(s):
Depuydt Christine

Toelichting:
Bij de start van deze legislatuur werd beslist om de dotatie aan de kerkfabriek niet te indexeren. 
Terwijl de kosten stijgen stuurt het stadsbestuur aan op grote besparingen op de onderhouds-en 
investeringsuitgaven aan de kerkgebouwen. Het stadsbestuur bestelde een studie rond de staat van 
de kerken en de mogelijke scenario’s voor de toekomst.

De burgers, waaronder toch een heel aantal reguliere kerkgangers maar ook veel occasionele 
kerkgangers, hebben het recht om te weten welke toekomstige scenario’s er leven rond de 
kerkgebouwen.

Vandaar volgende vragen aan de schepen van Kerkfabrieken:

Welke zijn de scenario’s die voorliggen rond de toekomst van de kerken in Kortrijk en in de 
deelgemeenten?

Wie zal daarover beslissen en wat zijn de criteria om deze beslissingen te nemen?

Hoe zal men de ruime  gemeenschap betrekken bij deze beslissingen?

Christine Depuydt

Gemeenteraadslid CD&V

IR 4 Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: vraag rond het weggaan 
van topambtenaren bij cultuur 
IR 4 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: vraag rond het weggaan van topambtenaren bij cultuur 

Indiener(s):
Depuydt Christine

Toelichting:
Naast de natuurlijke afvloeiing van een aantal ambtenaren in cultuur is nu bekend dat twee 
topambtenaren uit de cultuur de stad verlaten. Beiden hebben op hun cultureel domein heel veel 
gerealiseerd, maar zij gaan op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dit betekent dat zij in Kortrijk niet 
verder uitgedaagd werden om zich te ontplooien. Bijgevolg is de culturele staf die overblijft erg 
uitgedund.

1. Hoe verklaart u het feit dat veel sterke ambtenaren hun heil elders zoeken?

2. Hoe plant u dit verlies op te vangen? Is er een open sollicitatieprocedure voor alle vacante 
betrekkingen? Is deze al op gang getrokken?
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3. Hoe zal u er in de toekomst voor zorgen dat ambtenaren in cultuur wel uitgedaagd worden?

IR 5 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Betaalbaar wonen via 
erfpacht/CLT voor grondoverdracht, ook in Kortrijk?
IR 5 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Betaalbaar wonen via erfpacht/CLT voor grondoverdracht, ook in Kortrijk?

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
De stadscoalitie voert betaalbaar wonen hoog in het vaandel, terecht trouwens. Een 
veelvoorkomend struikelblok voor inwoners met plannen is de hoge grondkost. Grondoverdracht kan 
in principe op verschillende manieren: Via verkoop, met opstalrecht, via een erfpacht of via een 
Community Land Trust (CLT). Volgens de Groen fractie kunnen die laatste 2 opties een belangrijke 
hefboom vormen om tot betaalbaar wonen te komen in de (binnen)stad. Daarom deze vragen:

1. Ziet de stad een rol voor het concept van grondoverdracht via erfpacht of CLT om de ambitie 
betaalbaar wonen mee te realiseren? 

2. Nu er bij cohousing op de kop van Prado geen sprake meer is van CLT stelt zich de vraag of de stad 
(zelf of via SOK, OCMW, één van de sociale huisvestingsmaatschappijen, ...) een nieuwe 'kans' wil 
creëren voor dit concept. Zo ja, welke?

3. Wat denkt de stad van het oprichten van een GrondFonds waar stad, AGB en eventueel andere 
partners in participeren (SOK/ocmw/sociale huisvestingsmaatschappijen/... zouden bvb 
grond/patrimonium kunnen inbrengen) als werkinstrument om via erfpacht/CLT een sturende rol te 
spelen in het oplossen van de problematiek van betaalbaar wonen. 

4. Ziet de stad andere dan de hier voorgestelde partners: stad, SOK, OCMW en Sociale 
huisvestingsmaatschappijen? Zo ja welke?

5. Wie neemt de lead in dit verhaal? En welke timing is er voorzien voor een eerste concrete stap?

IR 6 Interpellatie van raadslid Steve Vanneste: Moraliteitsverslag politie 
bij aanwerving stadspersoneel
IR 6 - Interpellatie van raadslid Steve Vanneste: Moraliteitsverslag politie bij aanwerving stadspersoneel

Indiener(s):
Vanneste Steve

Toelichting:
Geacht college,

 

Bij sollicitaties van vaste aanwervingen vraagt het stadsbestuur steevast een uittreksel uit het 
strafregister. Zo kan men nagaan of de sollicitant al dan niet zaken op de kerfstok heeft die een 
mogelijke aanwerving in de weg staan.

Het is algemeen geweten dat vonnissen niet altijd onmiddelijk uitgesproken worden vanwege 
gerechtelijke achterstand of vanwege andere redenen. Personen wiens zaak nog in behandeling is, 
ondanks het onomstotelijk bewezen is dat ze misdrijven gepleegd hebben, ontspringen zo de dans. 



6/6 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Ze kunnen zonder probleem solliciteren bij stad Kortrijk of één van de dochterbedrijven (agb's, 
stedelijke vzw's). Een recent zwaarwichtig voorval met een stadsmedewerker is een bijzonder spijtig 
voorbeeld van een dergelijke aanwerving.

 

Mijns inziens is het aangewezen om zo'n situaties te vermijden door bij elke sollicitatie een 
moraliteitsverslag van de sollicitant op te vragen bij de politie. Dit om de medewerkers van de stad te 
beschermen, maar zeker ook de Kortrijkzanen zelf.

 

-Kan het college zich vinden in dit voorstel tot opvraging moraliteitsverslag?

-Wordt het uittreksel uit het strafregister ook opgevraagd bij tijdelijke aanwervingen?

 

mvg

 

Steve Vanneste


