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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
IR 1 Voorstel tot beslissing van raadslid Catherine Matthieu: Voorstel om 
een overleg te organiseren tussen de huisartsen van Kortrijk en AZ 
Groeninge om huisartsenwachtposten te organiseren.
IR 1 - Voorstel tot beslissing van raadslid Catherine Matthieu: Voorstel om een overleg te organiseren tussen de huisartsen van Kortrijk en AZ Groeninge om huisartsenwachtposten te organiseren.

Indiener(s):
Matthieu Catherine

Toelichting:
Een huisartsenwachtpost is er voor dringende gevallen die door een huisarts kunnen opgelost 
worden op een moment dat de eigen huisarts niet bereikbaar is (in het weekend en op feestdagen).

motivering :

Nu is de spoedienst in de Loofstraat, later zal de spoeddienst minder centraal gelegen zijn, namelijk 
in AZ Groeninge op hoog Kortrijk.

Om de bereikbaarheid van medische hulp te vergroten zou men net zoals in vele andere steden en 
gemeenten wachtposten kunnen organiseren, geografisch verspreid op het grondgebied Kortrijk.

Vanuit medisch oogpunt kan een groot deel van de patiënten op spoed even goed door een huisarts 
geholpen worden. Patiënten gaan om verschillende redenen naar de spoed in plaats van naar de 
huisarts, maar het staat vast dat ze een vraag hebben naar onmiddellijke medische hulp. Indien de 
huisartsenwachtpost goed bekend is bij de lokale bevolking en gemakkelijk te bereiken met een 
centraal nummer kan men spreken van een verhoogde dienstverlening.

Het is opvallend dat er voor onze stad nog geen huisartsenwachtposten zijn.

Vandaar het voorstel om een overleg te organiseren tussen de huisartsen van Kortrijk en AZ 
Groeninge om huisartsenwachtposten te organiseren.

 

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: De vraag tot 
uitbreiding van de firma Beaucarne en de onverzoenbaarheid met de 
openruimte-politiek in het zuiden van de stad.
IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: De vraag tot uitbreiding van de firma Beaucarne en de onverzoenbaarheid met de openruimte-politiek in het zuiden van de stad.

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
De firma Beaucarne wil een uitbreiding realiseren palend aan hun huidige site. Deze uitbreiding zou 
een verdere beschadiging inhouden van de open ruimte. De plannen roepen bij ons enkele vragen 
op:

1. Wil de stad Kortrijk vasthouden aan de afspraken vanuit Vlaanderen die stellen dat 
Beaucarne niet verder kan uitbreiden naar de achterzijde (vastgelegd bij regularisatie in 
2004). Of ziet de stad het anders? En wat is de argumentatie?
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2. Kan de stad(scoalitie) de keuze bevestigen om (in het zuiden van de stad) de open ruimte 
maximaal te behouden?

3. Klopt het dat de firma op vandaag al niet in regel is door het niet aan leggen van de wettelijk 
verplichte groenschermen? Wat zal de stad doen om de firma Beaucarne toch te bewegen 
om te voldoen aan die verplichting?

4. Is het een optie dat de stad  - indien de plannen van het bedrijf niet door zouden kunnen 
gaan – het bedrijf zou kunnen helpen in het vinden van een nieuwe passende locatie?

Groen is voor bedrijvigheid maar voor elke activiteit is er een juiste plaats. 

IR 3 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Toekomst 
Groothandelsmarkt
IR 3 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Toekomst Groothandelsmarkt

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Over de toekomst van de Groothandelsmarkt bestaat grote onduidelijkheid. Daarom volgende 
vragen voor Schepen Scherpereel:

1. Waarom is geen communicatie naar de handelaars / de eigenaars over de toekomstplannen van 
de site? En wanneer komt die er wel?

2. Waarom is er geen inspraak (geweest/voorzien) van de handelaars / eigenaars over toekomst van 
de site? Waarom is er geen inspraak over de toekomst van de markt? En wanneer komt die er wel?

3. Zal er door deze bestuursploeg nog een toekomstplan op tafel worden gelegd? Zo ja, wanneer?

4. Wanneer moeten de stadsdiensten weg uit het depot in Marke? Worden er ook alternatieven 
bekeken om dat depot naar toe te brengen? Of is de huidige Groothandelsmarkt de enige optie? 

5. Als de stad een nieuwe marktplaats zoekt voor de handelaars zonder vaste box en de handelaars in 
de boxen mogen blijven (= behoud van de huidige situatie), waarom zoekt de stad dan geen andere 
plek om het depot Marke onder te brengen? Is dat niet eenvoudiger? Logischer? goedkoper?


