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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 
schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen 
Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer 
Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, 
raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer 
Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester

11 april 2016 19:06 - De voorzitter opent de openbare zitting

11 april 2016 19:07 - Catherine Matthieu, raadslid verlaat de zitting

11 april 2016 19:08 - Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

11 april 2016 19:08 - Franceska Verhenne, raadslid verlaat de zitting

11 april 2016 19:09 - Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting

11 april 2016 19:09 - Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting

MEDEDELINGEN

Inleiding
- Mededeling
De voorzitter feliciteert schepen Bert Herrewyn met de geboorte van zijn zoontje Daan.

- Aanvullende punten
Volgende aanvullende punten zijn ingediend:
IR1 – 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.
IR2 – 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.
IR3 – Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Toekomst Groothandelsmarkt.

- Activiteiten
De volgende activiteiten staan gepland:
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17/4 rommelmarkt op Sint-Jan
24/4 Tuinmarkt Marke
27/4 50 jaar KULAK
01/5 mayday mayday
03/5 lentefeest voor gepensioneerden vriendenkring
07/5 jaarlijkse herdenking S.A.S en S.O.E

-Stukken ter tafel
° bulletin van vragen en antwoorden
° uitnodiging Kortrijkse Revue 2016
° Flyer tweede editie van ‘Press this Button’ op 28 april, georganiseerd door de Perskring Kortrijk in 
samenwerking met de studenten eventmanagement van Vives

- Goedkeuring verslag
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 14 maart 2016. De 
notulen van de gemeenteraadszitting van 14 maart 2016 zijn derhalve goedgekeurd.
OPENBARE ZITTING

Raadscommissie 1

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht

1 - 2016_GR_00092 - OCMW - Ontslag OCMW-raadslid en eedaflegging opvolger - Aktename

1 2016_GR_00092 OCMW - Ontslag OCMW-raadslid en 
eedaflegging opvolger - Aktename
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 
schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen 
Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer 
Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de 
heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis 
Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; 
mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; 
de heer Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Geert Hillaert, 
stadssecretaris

Afwezig:
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de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
Tijdens de gemeenteraadszitting van 02 januari 2013, punt 7 werden de OCMW-raadsleden 
verkozen, waaronder mevrouw Stefanie Demeyer. Als opvolgers van mevrouw Stefanie 
Demeyer werden verkozen: 1. Katrien Deleu 2. Jan Allaert 3. Greta Vandevelde.
Tijdens deze installatiegemeenteraad werden de geloofsbrieven van zowel de werkende leden als de 
opvolgers onderzocht en goedgekeurd.

Argumentatie
Mevrouw Stefanie Demeyer diende haar ontslag in als OCMW-raadslid bij de voorzitter van de 
gemeenteraad en dit met ingang van 1 april 2016. Mevrouw Katrien Deleu is als eerste opvolger 
bereid om het mandaat van mevrouw Stefanie Demeyer op te nemen.
De geloofsbrieven werden conform artikel 16 §4 van het OCMW-decreet voorgelegd aan de 
voorzitter van de gemeenteraad, die ze onderzocht en goedgekeurd heeft.

Op 8 april 2016 legt mevrouw Katrien Deleu in handen van de voorzitter van de gemeenteraad en in 
aanwezigheid van de waarnemend stadssecretaris de eed af. Er wordt daarvan een proces-verbaal 
van eedaflegging opgemaakt.

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het OCMW-decreet, in het bijzonder de artikels 10, 16, 
17 en 26.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Akte te nemen van het ontslag van mevrouw Stefanie Demeyer als OCMW-raadslid en van het 
proces-verbaal van eedaflegging van mevrouw Katrien Deleu als OCMW-raadslid, in vervanging van 
mevrouw Stefanie Demeyer.

Bijlagen
 aanvaarding mandaat door Katrien Deleu.msg
 geloofsbrieven Katrien Deleu.pdf
 pv van eedaflegging Katrien Deleu.pdf
 gemeenteraadsbeslissing van 02.01.2013, punt 7.pdf
 ontslagbrief Stefanie Demeyer, d.d. 8 maart 2016.pdf
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19:14 Catherine Matthieu, raadslid betreedt de zitting
2 - 2016_GR_00088 - Gaselwest en Eandis Assets. Algemene vergadering van 29 april 2016. - Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger.

2 2016_GR_00088 Gaselwest en Eandis Assets. Algemene 
vergadering van 29 april 2016. - 
Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat 
vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 
schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen 
Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer 
Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de 
heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, 
raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer 
Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 11 maart 2016 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene 
vergaderingen van Gaselwest en Eandis Assets op 29 april 2016.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest), opgericht op 8 juli 1975.
Hierbij is Gaselwest per 1 januari 2015 omgevormd tot opdrachthoudende vereniging, beheerst door 
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van Gaselwest is het distributiebeheer, in de zin van de regelgeving met betrekking tot het 
distributiebeheer elektriciteit en gas.

In de loop van december 2015 beslisten de buitengewone algemene vergaderingen van de 7 
distributienetbeheerders met Eandis als werkmaatschappij, nl. Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, 
Iveka, Iverlek en Sibelgas, tot een fusie door overneming vanaf 1 januari 2016 binnen de 
opdrachthoudende vereniging ‘Eandis Assets’.
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Zoals toen aangegeven in de begeleidende documentatie m.b.t. deze fusieoperatie werd melding 
gemaakt van een aantal opschortende voorwaarden, waaronder de goedkeuring door het vlaams 
parlement van het ontwerp van wijziging van het decreet houdende de intergemeenteljke 
samenwerking, de lopende toezichtprocedure bij de Vlaamse overheid en de erkenning van Eandis 
Assets als distributienetbeheerder door de VREG.

Op de datum van oproeping van deze algemene vergadering(en) is de realisatie van deze 
opschortende voorwaarden nog niet voltooid.
Daarom wordt voor de jaarrekening en de kwijting m.b.t. het boekjaar 2015, die in principe 
overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek door de algemene vergadering van de 
gefuseerde vennootschap goedgekeurd worden, toch nog een oproeping, agendering en goedkeuring 
op een algemene vergadering per ex-distributienetbeheerder (ex-DNB) voorzien.

De agenda van de algemene vergadering van Gaselwest werd door de Raad van Bestuur van 
Gaselwest op 9 maart 2016 als volgt samengesteld:
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2015
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 (balans, resultatenrekening, 
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités 
en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2015
4. Statutaire benoemingen
5. Statutaire mededelingen.

De agenda van de algemene vergadering van Eandis Assets werd door de Raad van Bestuur van 
Eandis Assets op 9 maart 2016 als volgt samengesteld:
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen over het boekjaar 2015 van de 
gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, 
Iverlek en Sibelgas
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest 
(Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas afgesloten op 31 december 2015 
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 
overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités 
en de commissarissen met betrekking tot het boekjaar 2015 van de gefusioneerde distributie-
netbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas
4. Voorstel tot aanvaarding toetreding financieringsintercommunales als deelnemers van Eandis 
Assets (onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van artikel 10 van het voorliggend 
ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de intergemeentelijke samenwerking)
5. Statutaire benoemingen
6. Statutaire mededelingen.

De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda's van deze algemene vergaderingen 
en bepaalt het mandaat van de vertegenwoordiger.

De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2013 de heer Wouter Allijns aan te duiden als 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Gaselwest en mevrouw Marie Claire 
Vandenbulcke aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering 
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van Gaselwest voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing 
van de gemeenteraad in 2019.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest d.d. 29 april 2016:
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2015
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2015 (balans, resultaten-rekening, 
winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels)
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurs-comités 
en de commissaris met betrekking tot het boekjaar 2015
4. Statutaire benoemingen
5. Statutaire mededelingen.

Punt 2
zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets d.d. 29 april 2016:
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissarissen over het boekjaar 2015 van de 
gefusioneerde distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Inter-gem, Iveka, 
Iverlek en Sibelgas. 
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen van de gefusioneerde distributienetbeheerders Gas-elwest 
(Eandis Assets), IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas afgesloten op 31 december 2015 
(balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige be-slui--ten en waarderingsregels) 
overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappen-wetboek.
3. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités 
en de commissarissen met betrekking tot het boekjaar 2015 van de gefusioneerde 
distributienetbeheerders Gaselwest (Eandis Assets), IMEA, Imewo, Inter-gem, Iveka, Iverlek en 
Sibelgas.
4. Voorstel tot aanvaarding toetreding financieringsintercommunales als deelnemers van Eandis 
Assets (onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van artikel 10 van het voorliggend 
ontwerp van het wijzigingsdecreet houdende de intergemeentelijke samenwerking).
5. Statutaire benoemingen.
6. Statutaire mededelingen.

Punt 3
de aangeduide vertegenwoordiger aan de algemene vergaderingen van de opdrachthoudende 
verenigingen Gaselwest en Eandis Assets op 29 april 2016, op te dragen de op de agenda geplaatste 
punten van deze algemene vergaderingen, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te 
keuren.

Bijlagen
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 GLW Statuten 2014-12-10 -  Gecoordineerde versie.pdf
 GR 04-02-2013 - Gaselwest.pdf
 Eandis Assets - voorl gecoord  statuten - BAV 17-12-2015 - laatste versie met plans ex-

IMEA.pdf
 G01-Gaselwest - AV 2016-04-29 - oproeping gemeenten.pdf
 G02-Gaselwest - Activiteitenverslag 2015.pdf
 G03-Gaselwest - Financieel verslag 2015.pdf
 E01-Eandis Assets AV 2016-04-29 Oproeping 224 Vlaamse gemeenten.pdf
 E07-Eandis Assets AV 2016-04-29 Voorafgaande toelichtingsnota.pdf
 E02-Eandis Assets AV 2016-04-29 Agp. 1 en 2 - Jaarverslag - jaarrekening.pdf
 E03-Eandis Assets AV 2016-04-29 Agp. 3 - Kwijting.pdf
 E04-Eandis Assets AV 2016-04-29 Agp. 4 - Toetreding financieringsintercommunales.pdf
 E05-Eandis Assets AV 2016-04-29 Agp. 5 - Statutaire benoemingen.pdf
 E06-Eandis Assets AV 2016-04-29 Agp. 6 - Statutaire mededelingen.pdf

3 - 2016_GR_00086 - Imog. Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen. - Algemene vergadering van 17 mei 2016. Goedkeuren agenda en bepalen mandaat.

3 2016_GR_00086 Imog. Intergemeentelijke Maatschappij 
voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-
Vlaanderen. - Algemene vergadering van 
17 mei 2016. Goedkeuren agenda en 
bepalen mandaat.
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 
schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen 
Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer 
Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de 
heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, 
raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer 
Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester

Beschrijving



11/141 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Aanleiding en context
Per mail van 18 maart 2016 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene 
vergadering van Imog op 17 mei 2016.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in 
Zuid-West-Vlaanderen (Imog), opgericht op 27 september 1969. 
De laatste statutenwijziging dateert van 20 mei 2014. 
Imog is een opdrachthoudende vereniging, onderworpen aan het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001. 
Doel van de vereniging is o.a. de studie, de oprichting en de uitbating van bedrijven voor het 
verwijderen, verbranden met energierecuperatie, valoriseren, recycleren, sorteren en/of verwerken 
van afval, ingezameld of opgehaald in de deelnemende gemeenten.

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 
dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd 
aangeduid, vast te stellen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2015
3. Verslag van de Commissaris
4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2015
5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris
6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat
7. Verlenging mandaat Commissaris
8. Statutaire benoemingen
9. Huldiging medewerker met 25 jaar dienst
10. Toelichting activiteiten 2015
11. Varia – voorleggen financieel beleid

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 de heren Patrick Jolie en Sliman You-Ala 
als vertegenwoordigers en mevrouw Phyllis Roosen als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te 
duiden voor de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare 
Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (Imog) voor een periode die eindigt na de algemene 
vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Artikel 42 van de statuten van Imog bepaalt dat de gemeenteraad het aantal stemmen bepaalt 
waarover iedere afgevaardigde beschikt, zonder dat het totale aantal stemmen waarover de 
gemeente statutair beschikt (voor Kortrijk momenteel 7522), overschreden kan worden en dat de 
gemeenteraad voor iedere algemene vergadering opnieuw het aantal stemmen toewijst per 
vertegenwoordiger.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

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

Besluit
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Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van Intergemeentelijke 
Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen van 17 mei 2016.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de 
algemene vergadering van Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-
West-Vlaanderen van 17 mei 2016, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Punt 3
De heren Patrick Jolie en Sliman You-Ala elk 3761 stemmen toe te wijzen.

Bijlagen
 Samenvattend doc financiele werkgroep  met conclusies en voorstellen.pdf
 Ontwerp activiteitenverslag 2015.pdf
 Gecoordineerde tekst Imog-statuten 20 05 14.pdf
 uitnodiging.pdf
 Jaarverslag 2015 ontwerp.pdf

19:21 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
4 - 2016_GR_00080 - AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk - Vervanging van een lid van de raad van bestuur - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

4 2016_GR_00080 AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk - 
Vervanging van een lid van de raad van 
bestuur - Aanduiden vertegenwoordigers 
vanuit de gemeenteraad
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 
schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen 
Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer 
Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
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mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 7 maart 2016 geeft de fractie N-VA aan mevrouw Catherine Waelkens te willen 
vervangen door mevrouw Ines Vandewoestijne als lid van de raad van bestuur van AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk.
Dit aangezien mevrouw Catherine Waelkens niet langer lid is van de N-VA fractie.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 mevrouw Catherine Waelkens te 
benoemen als lid van de raad van bestuur van AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, ter vervanging 
van mevrouw Els Feys.

Artikel 11 van de statuten van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk bepaalt dat de gemeenteraad de 
leden van de raad van bestuur benoemt, en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 236 van 
het Gemeentedecreet.

Artikel 23 van de statuten bepaalt dat de leden van de raad van bestuur te allen tijde door de 
gemeenteraad kunnen worden ontslagen.

Thans ligt de vervanging van mevrouw Catherine Waelkens door mevrouw Ines Vandewoestijne voor.

De raad hoort de tussenkomst van raadslid Hannelore Vanhoenacker waarbij ze raadslid Catherine 
Waelkens bedankt voor haar kritische inbreng en bezorgdheid m.b.t. de financiële belangen.

Juridische grond
art. 236 §2 van het gemeentedecreet 

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

Besluit
Stemresultaten
De raad keurt met eenparigheid van stemmen punt 1 van het besluit goed.

De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting over punt 2 van het besluit, waaraan 
35 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Vandewoestijne Ines : 21 ja-stemmen, 13 onthoudingen en 1 neen-stem.

De Gemeenteraad keurt volgende besluit goed.

Punt 1
Mevrouw Catherine Waelkens te ontslaan als lid van de raad van bestuur van AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk.

Punt 2
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Mevrouw Ines Vandewoestijne te benoemen als lid van de raad van bestuur van AGB 
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, ter vervanging van mevrouw Catherine Waelkens.

Bijlagen
 mail Liesbet Maddens 09-03-2016.pdf
 agb_sok_statuten_2013_def.pdf
 mail Liesbet Maddens 07-03-2016.pdf

5 - 2016_GR_00097 - Parko AGB - Vervanging van een lid van de raad van bestuur - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

5 2016_GR_00097 Parko AGB - Vervanging van een lid van de 
raad van bestuur - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 
schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen 
Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer 
Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
Bij gemeenteraadsbesluit van 4 februari 2013 werd de heer Mattias Vandemaele benoemd als lid van 
de raad van bestuur van Parko AGB namens Groen.

 

Argumentatie
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Per e-mail van 24 maart 2016 deelt de heer Mattias Vandemaele mee ontslag te nemen als 
bestuurder van Parko AGB namens Groen.

Conform  artikel 11 van de statuten van Parko AGB  benoemt de gemeenteraad tijdens zijn 
eerstvolgende vergadering een opvolger wanneer een mandaat voortijdig eindigt. De nieuw 
benoemde bestuurder voltooit het mandaat van diegene die hij opvolgt.

Per e-mail van 29 maart 2016 liet mevrouw Catherine Matthieu als fractieleider weten de heer 
Mattias Vandemaele te willen vervangen door mevrouw Alexandra Gjurova.
Thans ligt de vervanging van de heer Mattias Vandemaele door de persoon voorgedragen door 
de Groen-fractie voor.

Juridische grond
art. 236 §2 van het gemeentedecreet 

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

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 37 raadsleden deelnemen 
en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Gjurova Alexandra , 37 ja-stemmen.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Mevrouw Alexandra Gjurova te benoemen als lid van de raad van bestuur van Parko AGB, ter 
vervanging van de heer Mattias Vandemaele.

Bijlagen
 GRbesluit van 04.02.2013, punt 5 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van 

Parko AGB.pdf
 Vervanging van M. Vandemaele door A. Gjurova in RvB AGB Parko.msg
 statuten Parko.pdf
 Ontslag van M. Vandemaele als lid van raad van bestuur van Parko AGB.msg

6 - 2016_GR_00081 - vzw De Warande Kortrijk - Vervanging van twee leden van de raad van bestuur - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

6 2016_GR_00081 vzw De Warande Kortrijk - Vervanging van 
twee leden van de raad van bestuur - 
Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
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de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 
schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen 
Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer 
Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 7 maart 2016 geeft de fractie N-VA aan de heer Marniek De Bruyne te willen 
vervangen door mevrouw Ines Vandewoestijne en mevrouw Leen Anne te willen vervangen door de 
heer Filip D'Huyvetter als leden van de raad van bestuur van vzw De Warande Kortrijk.
Voor wat betreft de heer Marniek De Bruyne aangezien deze niet langer lid is van de N-VA en voor 
wat betreft mevrouw Leen Anne wegens persoonlijke redenen.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2013 o.a. de heer Marniek De Bruyne en mevrouw Leen 
Anne als bestuurders voor de raad van bestuur van vzw De Warande Kortrijk voor te dragen.

Artikel 23 van de statuten bepaalt:
"...
De raad van bestuur bestaat uit maximum zeventien leden en is als volgt samengesteld:
§1. Bestuurders voorgedragen door de stad Kortrijk:
De gemeenteraad draagt maximum elf bestuurders voor zoals bedoeld in artikel 246, §1 van het 
Gemeentedecreet, waaronder minstens één gemeenteraadslid.
..."

Thans liggen de vervangingen voor van de heer Marniek De Bruyne door mevrouw Ines 
Vandewoestijne en van mevrouw Leen Anne door de heer Filip D'Huyvetter.

Juridische grond
art. 246 §3 van het gemeentedecreet

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

Besluit
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Stemresultaten
De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting over punt 1 van het besluit, waaraan 
37 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Vandewoestijne Ines : 33 ja-stemmen, 4 onthoudingen.

De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting over punt 2 van het besluit, waaraan 
36 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:

D'Huyvetter Filip : 35 ja-stemmen, 1 neen-stem.

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1
Mevrouw Ines Vandewoestijne voor te dragen, namens N-VA, als lid van de raad van bestuur van vzw 
De Warande Kortrijk, ter vervanging van de heer Marniek De Bruyne.

Punt 2
De heer Filip D'Huyvetter voor te dragen, namens N-VA, als lid van de raad van bestuur van vzw De 
Warande Kortrijk, ter vervanging van mevrouw Leen Anne.

Bijlagen
 mail Liesbet Maddens 09-03-2016.pdf
 mail Liesbet Maddens 07-03-2016.pdf
 statuten vzw de warande 2013.pdf

7 - 2016_GR_00084 - vzw AjKo - Vervanging van een bestuurder en een lid van de algemene vergadering - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

7 2016_GR_00084 vzw AjKo - Vervanging van een bestuurder 
en een lid van de algemene vergadering - 
Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 
schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen 
Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer 
Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
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Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 7 maart 2016 geeft de fractie N-VA aan mevrouw Catherine Waelkens te willen 
vervangen als lid van de raad van bestuur en als lid van de algemene vergadering van vzw AjKo.
Dit aangezien mevrouw Catherine Waelkens niet langer lid is van de N-VA fractie.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 10 juni 2014 o.a. mevrouw Catherine Waelkens voor de raad 
van bestuur van VZW Maatschappelijke Kwetsbare Kinderen en Jongeren (het tegenwoordige VZW 
AjKo) voor te dragen.

Thans ligt de vervanging van mevrouw Catherine Waelkens door de heer Wouter Verreydt voor.

Artikel 23 van de statuten bepaalt:
“……
De raad van bestuur bestaat uit maximum zeventien leden en is als volgt samengesteld:
§1. Bestuurders voorgedragen door de stad Kortrijk:
De gemeenteraad draagt elf bestuurders voor zoals bedoeld in artikel 246, §1 van het 
Gemeentedecreet, waaronder minstens één gemeenteraadslid.
......"

De gemeenteraad besliste in zitting van 10 juni 2014 o.a. mevrouw Catherine Waelkens af te 
vaardigen als vertegenwoordiger van de stad Kortrijk in de algemene vergadering van VZW 
Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren (het tegenwoordige VZW AjKo).

Artikel 10 van de statuten bepaalt:
"Het mandaat van de vertegenwoordigers van de stad Kortrijk eindigt door:
...
- een beslissing van de gemeenteraad die in hun vervanging voorziet.

De gemeenteraad van de stad Kortrijk kan altijd beslissen om de aanwijzingen te herroepen. In 
voorkomend geval zijn de betrokken vertegenwoordigers van rechtswege ontslagnemend."

Thans ligt de vervanging van mevrouw Catherine Waelkens door mevrouw Liesbet Maddens voor.

Artikel 8 van de statuten bepaalt: “§1. Voor de afvaardiging van de vertegenwoordigers van de stad 
Kortrijk gelden volgende regels:
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De vertegenwoordigers van de stad Kortrijk in de algemene vergadering worden door de 
gemeenteraad uit haar leden gekozen. Zij handelen overeenkomstig de instructies van de 
gemeenteraad.

De kandidaat-vertegenwoordigers moeten schriftelijk hun kandidatuur indienen bij de fractieleider 
van hun politieke fractie. De aanstelling gebeurt in de gemeenteraad op basis van een 
voordrachtsakte vanuit elke politieke fractie, ondertekend door de meerderheid van de 
gemeenteraadsleden van deze politieke fractie.”

De voordrachtsakte werd ondetekend door 4 fractieleden en is toegevoegd als bijlage.

Juridische grond
art. 246 §3 van het gemeentedecreet

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

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting over punt 1 van het besluit, waaraan 
33 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Verreydt Wouter : 28 ja-stemmen, 5 onthoudingen.

De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting over punt 2 van het besluit, waaraan 
34 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Maddens Liesbet : 31 ja-stemmen, 3 onthoudingen.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De heer Wouter Verreydt voor te dragen, namens N-VA, als bestuurder van vzw AjKo, ter vervanging 
van mevrouw Catherine Waelkens.

Punt 2
Mevrouw Liesbet Maddens af te vaardigen, namens N-VA, als lid van de algemene vergadering van 
vzw Ajko, ter vervanging van mevrouw Catherine Waelkens.

Bijlagen
 voordrachtsakte N-VA.pdf
 mail Liesbet Maddens 09-03-2016.pdf
 mail Liesbet Maddens 09-03-2016.pdf
 Statuten vzw AjKo.pdf

8 - 2016_GR_00083 - vzw Ontmoetingscentra Kortrijk - Vervanging van een lid van het beheerscomité van ontmoetingscentrum De Wervel Bellegem - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

8 2016_GR_00083 vzw Ontmoetingscentra Kortrijk - 
Vervanging van een lid van het 



20/141 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

beheerscomité van ontmoetingscentrum 
De Wervel Bellegem - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 
schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen 
Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer 
Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 7 maart 2016 geeft de fractie N-VA aan de heer Philippe Bevernayge (overleden) te 
willen vervangen door de heer Stijn Parmentier als lid van het beheerscomité van 
ontmoetingscentrum De Wervel Bellegem.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2013 o.a. de heer Philippe Bevernayge af te vaardigen 
als vertegenwoordiger van de stad Kortrijk in het beheerscomité van ontmoetingscentrum De Wervel 
Bellegem.

Inmiddels is de heer Philippe Bevernayge overleden.
Thans ligt de vervanging van de heer Philippe Bevernayge door de heer Stijn Parmentier voor.

Juridische grond
art. 246 §3 van het gemeentedecreet

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

Besluit
Stemresultaten
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De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting waaraan 36 raadsleden deelnemen 
en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Parmentier Stijn : 34 ja-stemmen, 2 onthoudingen.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De heer Stijn Parmentier af te vaardigen, namens N-VA, als vertegenwoordiger van de stad Kortrijk in 
het beheerscomité van ontmoetingscentrum De Wervel Bellegem, ter vervanging van de heer 
Philippe Bevernayge (overleden).

Bijlagen
 mail Liesbet Maddens 07-03-2016.pdf
 statuten vzw Ontmoetingscentra Kortijk - GR april 2015.doc

9 - 2016_GR_00082 - vzw Ontmoetingscentra Kortrijk - Vervanging van een lid van het beheerscomité van ontmoetingscentrum De Vonke Heule - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

9 2016_GR_00082 vzw Ontmoetingscentra Kortrijk - 
Vervanging van een lid van het 
beheerscomité van ontmoetingscentrum 
De Vonke Heule - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 
schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen 
Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer 
Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid

Verontschuldigd:
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de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 7 maart 2016 geeft de fractie N-VA aan mevrouw Leen Anne wegens persoonlijke 
redenen te willen vervangen door de heer Frederik Benoit als lid van het beheerscomité van 
ontmoetingscentrum De Vonke Heule.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2013 o.a. mevrouw Leen Anne af te vaardigen als 
vertegenwoordiger van de stad Kortrijk in het beheerscomité van ontmoetingscentrum De Vonke 
Heule.

Thans ligt de vervanging van mevrouw Leen Anne door de heer Frederik Benoit voor.

Juridische grond
art. 246 §3 van het gemeentedecreet

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

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 36 raadsleden deelnemen 
en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Benoit Frederik 36 ja-stemmen.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De heer Frederik Benoit af te vaardigen, namens N-VA, als vertegenwoordiger van de stad Kortrijk in 
het beheerscomité van ontmoetingscentrum De Vonke Heule, ter vervanging van mevrouw Leen 
Anne.

Bijlagen
 mail Liesbet Maddens 07-03-2016.pdf
 statuten vzw Ontmoetingscentra Kortijk - GR april 2015.doc
 mail Liesbet Maddens 09-03-2016.pdf

10 - 2016_GR_00089 - Stadsschouwburg. Concessie van de uitbating van het café - Nog lopende rechtsprocedure tegen de BVBA Soval, in staat van faillissement. Dading met de curatele - Goedkeuren

10 2016_GR_00089 Stadsschouwburg. Concessie van de 
uitbating van het café - Nog lopende 
rechtsprocedure tegen de BVBA Soval, in 
staat van faillissement. Dading met de 
curatele - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
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Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 
schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen 
Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer 
Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
Blijkens de overeenkomst van 06 januari 1994,met verscheidene aanhangsels,werd de concessie van 
het café "De Komedie" (Thans"Souffleur") in de stadsschouwburg toevertrouwd aan de BVBA Soval 
uit Kortrijk. Als gevolg van contractuele wanprestaties van deze BVBA besliste het college van 
burgemeester en schepenen in zitting van 10 november 2014 een rechtsprocedure op te starten. 
Deze rechtsprocedure had als voorwerp de ontbinding van de concessie-overeenkomst ten laste van 
de BVBA Soval en een provisionele schadevergoeding van 22.752,22 euro, te vermeerderen met de 
gerechtelijke rente. Inmiddels is de BVBA Soval in staat van faillissement en werd de concessie 
overgedragen aan de N.V.Horeca Logistics Services (HLS) West uit Deerlijk. De curator ging niet 
akkoord met alle ten laste gelegde feitelijkheden en ermede gepaard gaande schadeposten. Er 
werd, om verdere proceskosten te vermijden en wetende dat er maar een beperkt actief zal 
zijn, onderhandeld met de curator teneinde tot een overeenkomst te komen die het karakter heeft 
van een dadingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

Argumentatie
Blijkens de overeenkomst van 06 januari 1994, met verschillende aanhangsels, werd de concessie van 
het café "De Komedie" in de stadsschouwburg toevertrouwd aan de B.V.B.A Soval uit Kortrijk. Artikel 
19 van de concessieovereenkomst stelt het volgende:"In functie van de uitbating van het cafetaria 
mag de concessiehoudster zich, volledig op eigen risico, laten bijstaan door aangestelden. Deze 
aangestelden dienen evenwel vooraf aanvaard te worden door de concessieverlenende overheid, 
zijnde in casu het college van burgemeester en schepenen. Vooraleer deze aangestelden betrokken 
worden bij de effectieve uitbating van het cafetaria, dienen ze een bewijs van goed zedelijk gedrag 
voor te leggen".
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Begin 2010 stelde de BVBA zonder voorafgaande goedkeuring van het college van burgemeester en 
schepenen een aangestelde aan die na onderzoek onaanvaardbaar bleek te zijn voor de stad. Er was 
dus sprake van contractbreuk.

Als gevolg hiervan besliste het college in zitting van 20 april 2011 om een rechtsprocedure op te 
starten tegen de BVBA Soval wegens ernstige contractuele tekortkoming en dit na herhaalde 
aanmaningen naar de BVBA Soval toe om een nieuwe aangestelde te gelasten met de uitbating. Het 
voorwerp van de rechtsvordering was de ontbinding van de concessieovereenkomst ten laste van de 
BVBA en het betalen door de BVBA van de contractueel vastgelegde schadevergoeding die ongeveer 
34.000 euro bedraagt, te verhogen met renten.

Hierop ging de BVBA Soval uiteindelijk toch over tot het aanstellen van een nieuwe aangestelde, 
welke door het college aanvaard werd in zitting van 01 februari 2012.

Uiteindelijk werd de BVBA Soval bereid gevonden om een dadingsovereenkomst te sluiten op basis 
van navolgende krachtlijnen:

-uit hoofde van imagoschade wordt tot slot van alle rekeningen een bedrag van 7.000 euro betaald 
aan de stad, te verhogen met de dagvaardingskosten (234,40 euro) en de rechtsplegingsvergoeding 
(1.210 euro) of in totaal 8.444,40 euro.

-de stad ziet uitdrukkelijk af van de vordering tot ontbinding van de overeenkomst en de 
overeenkomst loopt dus verder tot de contractueel bepaalde einddatum, 31 augustus 2022, 
behoudens enige nieuwe contractuele wanprestatie in hoofde van de BVBA Soval.

-de lopende rechtsprocedure wordt niet opgeschort maar wordt effectief beëindigd en de stad 
behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een nieuwe procedure op te starten indien mocht 
blijken dat de BVBA Soval zich opnieuw bezondigt aan een contractuele wanprestatie. In dit verband 
voorziet de dadingsovereenkomst expliciet het volgende: "Soval verbindt er zich toe de contractuele 
bepalingen van de concessie-overeenkomst , inzonderheid artikel 6 (garanderen van de continuïteit 
van de uitbating) en artikel 19 (voorafgaande goedkeuring uitbater en diens aangestelden door stad 
Kortrijk onder voorlegging van attest van goed gedrag en zeden) gedurende de verdere uitvoering 
van de concessie-overeenkomst stipt na te leven."

De dadingsovereenkomst werd door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 15 april 2013.

Inmiddels verkocht de nieuwe zaakvoerder van de BVBA de meerderheid van zijn aandelen aan twee 
nieuwe mede-vennoten die vastbesloten bleken te zijn een nieuwe "drive" te geven aan deze 
uitbating. Zij stelden in mei 2014 nog maar eens nieuwe aangestelden voor die aanvaard werden 
door het college in zitting van 26 mei 2014. Hieraan voorafgaand was er door de stad weeral een 
nieuwe aangetekende ingebrekestelling verstuurd op 04 april 2014, waarna er een overleg werd 
georganiseerd met een van de nieuwe zaakvoerders, die beterschap beloofde.

Vastgesteld werd evenwel dat De Komedie gesloten was in het weekend van 20-21 september 2014, 
terwijl er op zaterdag een voorstelling was in de stadsschouwburg. Ook op zaterdag 22 september 
was de zaak gesloten. Daarbij werden nog maar eens nieuwe mensen gelast  met de uitbating, 
mensen die andermaal niet vooraf aanvaard werden door de stad op de contractueel 
voorgeschreven wijze. De stijl van uitbaten liet bovendien te wensen over.
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Met aangetekende én met gewone zending van 03 oktober 2014 werd de BVBA Soval dan ook in 
gebreke gesteld met verzoek om binnen de 10 kalenderdagen te willen reageren op de 
ingebrekestelling. Er kwam geen reactie en de aangetekende brief werd niet afgehaald.

Hierop besliste het college in zitting van 10 november 2014 een rechtsprocedure op te starten tegen 
de BVBA Soval wegens nieuwe contractuele inbreuken op de concessieovereenkomst van 06 januari 
1994, met verscheidene aanhangsels en inbreuken op de dadingsovereenkomst van 12 juni 2013.

Lopende de procedure liet advocaat Pieter Dewaele weten dat de BVBA in staat van faillissement was 
en dat hij aangesteld was als curator. De curator vroeg ook aan de stad of er akkoord kon gegaan 
worden met de overdracht van de uitbating aan een geïnteresseerde.

In zitting van 26 oktober 2015 besliste het college ermede in te stemmen dat de concessie wordt 
overgedragen aan de N.V. Horeca Logistics Services (HLS) West uit Deerlijk. Er werd bij toepassing 
van artikel 19 van de concessie-overeenkomst ook mede ingestemd dat de nieuwe 
concessiehoudster de voorgestelde uitbaatster betrekt bij de uitbating van het café. De curator van 
het faillissement van de BVBA Soval werd er echter ook attent op gemaakt dat de stad instemde met 
de voorgestelde overdracht van concessie zonder enige nadelige erkenning en met voorbehoud van 
alle mogelijke rechten ten aanzien van de nog lopende rechtsprocedure.

Recent is nu dus gebleken dat er eventueel een beperkt dividend zal zijn bij de sluiting van dit 
faillissement voor de gewone schuldeisers, waaronder de stad. De curator stelde voor dat de stad 
een voorstel zou doen op basis van een beperkter bedrag dan gevorderd, teneinde verdere 
betwisting en procedure te vermijden (Met een aantal zaken die voorwerp waren van de 
ingebrekestellingen ging en gaat hij niet akkoord). De curator zou akkoord kunnen gaan met een 
bedrag van 7.000 euro (waarbij hij verwijst naar de eerdere dadingsovereenkomst met de BVBA 
Soval), te verhogen met een bedrag van 1.633,79 euro (zijnde de kosten van dagvaarding en 
rolstelling en basisbedrag rechtsplegingsvergoeding).

Aangezien er hoe dan ook maar een beperkt actief zal zijn bij de sluiting van het faillissement, zodat 
verder procedurekosten maken eigenlijk onverantwoord is, stemde het college er in zitting van 29 
februari 2016 principieel, dit is onder de opschortende voorwaarde van instemming door de 
gemeenteraad, mede in de lopende rechtsprocedure te beëindigen op basis van een overeenkomst 
die als dading kan aanzien worden, waarbij de stad een bedrag van 8.633,79 euro inbrengt in het 
gewoon passief van het faillissement. Deze overeenkomst is onderworpen aan goedkeuring door de 
gemeenteraad.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
dadingsovereenkomst: aangifte in het passief van het faillissement van een bedrag van 8.633,79 
euro.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
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In te stemmen met de voorgelegde ontwerptekst van overeenkomst, die te aanzien is als een 
dadingsovereenkomst met de curator van het faillissement van de BVBA Soval.

Bijlagen
 De Komedie, ontwerp van dadingsovereenkomst.pdf
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11 2016_GR_00091 Juridische zaken - Verkaveling Peperstraat 
te 8501 KORTRIJK- HEULE. 
Verkavelingsakte. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 
schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen 
Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer 
Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepen machtigde in zitting van 18.07.2012 de intercommunale 
Leiedal om voor haar gronden in de Peperstraat te KORTRIJK-HEULE, een verkavelingsaanvraag in te 
dienen.

Door de intercommunale Leiedal werd een verkavelingsaanvraag voor zowel de gronden in haar 
eigendom als de gronden eigendom van de stad Kortrijk ingediend. Het college van burgemeester en 
schepenen verleende in zitting van 18.02.2013 vergunning voor het verkavelen van gronden gelegen 
in de Peperstraat te 8501 KORTRIJK-HEULE, kadastraal gekend of gekend geweest 08e afdeling, sectie 
C, perceelnummers 939A, 939/02A, 881C, 882S2, 888, 890, 891, 892A, 894, 895C, 897B, 900F, 900G, 
921T, 882H, 882V, 889, 893, 896 en 920E.  Het vergunde ontwerp van de verkaveling voorziet 51 
kavels, een projectzone meergezinswoningen en een projectzone voor sociale woningen (met aanleg 
wegenis).

De verleende vergunning stelt als voorwaarde dat een overeenkomst tussen de verkavelaar en de 
stad Kortrijk, tot regeling van een aantal lasten en plichten, gesloten dient te worden. In uitvoering 
van de verkavelingsvergunning werd een overeenkomst dd. 03.06.2014, strekkende tot het uitvoeren 



30/141 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

en de betaling van de wegenis-en rioleringswerken en de algehele uitrusting van de netten van de 
nutsmaatschappijen, tussen de intercommunale Leiedal en de stad gesloten. In navolging van deze 
overeenkomst werd de nodige financiële waarborg gesteld en werd dan ook een 
verkoopbaarheidsattest door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 25.01.2016 
afgeleverd.

Argumentatie
Op heden wenst de intercommunale Leiedal over te gaan tot het verkopen van enkele loten uit de 
vergunde verkaveling. Voordat loten uit een verkaveling verkocht kunnen worden dient er eerst een 
verkavelingsakte verleden te worden. In deze verkavelingsakte dienen alle eigenaren van percelen 
binnen de verkaveling te verschijnen. Gezien de stad eigenaar is van een deel van de gronden waarop 
de verkaveling gerealiseerd zal worden en daarenboven de ontsluiting van de verkaveling op gronden 
van de stad gerealiseerd wordt dient de stad te verschijnen in de verkavelingsakte.

De intercommunale Leiedal stelde Notaris Christian Lambrecht aan voor de opmaak van de 
verkavelingsakte.

De belangrijkste bepalingen van de verkavelingsakte zijn de volgende:

 de akte voorziet in een verbetering van de akte verleden op 21.12.2015 tussen de 
intercommunale Leiedal en de intercommunale Gaselwest (Stad Kortrijk was geen partij in 
deze akte) inzake de verkoop van een perceel grond met het oog op de oprichting van een 
districbutiecabine. De verkochte grond werd echter verkeerd omschreven, dit wordt nu 
rechtgezet. Deze bepaling heeft geen invloed op de belangen van de stad;

 vermelding van de verschillende eigendomstitels;

Belangrijk is wel dat voor wat betreft de voormalige woning Peperstraat 84 (het betreft huidig lot 22 
binnen de verkaveling, conform het plan dd. 20.01.2016 van Landmeter Ivan Wyseur) de stad slechts 
voor 3/4 volle eigenaar van het perceel grond is. Het resterend 1/4 eigendom was eigendom van de 
heer Gilbert Verbrugghe, na zijn overlijden verviel zijn eigendomsrecht in zijn nalatenschap. Het is 
echter zo dat de enige en wettige erfgename van de heer Gilbert Verbrugghe de nalatenschap 
verworpen heeft en de dochter van deze erfgename (aan wie de erfenis dan toekomt) geen enkele 
actie omtrent deze nalatenschap heeft genomen of van zinnens te nemen is. Er zijn op heden dan 
ook geen aanvaardende erfgenamen gekend. Mocht om welke reden dan ook toch een 
belanghebbende partij opduiken zal de stad Kortrijk de procedure tot onteigening tegen de 
onbeheerde nalatenschap dienen verder te zetten. Het is wenselijk dat voor een eventuele verkoop 
van deze grond de stad het volledig eigendomsrecht van dit perceel verwerft, dit zal echter niet op 
korte termijn mogelijk zijn gezien dit reeds in het verleden meermaals, zonder resultaat, gepoogd 
werd.

 vermelding en omschrijving  van de verschillende loten binnen de verkaveling;

 verwijzing naar de voorwaarden van de verkaveling en verkavelingsvoorschriften;

 bepalingen omtrent de onverdeeldheid van de verschillende carportzones;

Er worden 4 zones voor het realiseren van een gemeenschappelijke carport voorzien. De carport-
constructie zal een bijzaak in mede-eigendom vomen, de hoofdzaak wordt gevormd door de gronden 
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waarop deze gemeenschappelijk carport gerealiseerd zal worden. De hoofdzaken (de effectieve 
gronden) vallen niet in mede-eigendom.

 bepalingen omtrent de onverdeeldheid van een private bedieningsweg achter de loten 14 tot 
en met 18;

Deze bedieningsweg zal niet opgenomen worden in het openbaar domein daar het hier om een 
doodlopende bedieningsweg, enkel nuttig voor de langsgelegen loten, gaat. De eigenaars van de 
loten 14 tot en met 18 zullen elk voor 1/5 mede-eigenaar van deze bedieningsweg zijn. De 
onderhouds- en herstelplicht rust dan ook bij deze mede-eigenaars.

 bepaling dat het lot W-2 op eenvoudig verzoek van de stad kosteloos afgestaan zal worden;

Bij een toekomstige verkavelingswijziging zal deze zone als openbare wegenis ingekleurd worden 
(aanpassing rooilijnplan). Indien deze wegenis ingevolge een verkavelingswijziging niet langer 
doodlopend zou zijn zal de stad bereid zijn om de gronden over te nemen. Zolang de wegenis echter 
doodlopend is, is de stad niet bereid tot overname van deze gronden. Er wordt voorzien dat het 
momenteel om een privatieve eigendom gaat, doch die op eenvoudig verzoek van de stad afgestaan 
dient te worden. Zolang de stad niet om een overdracht verzoekt blijven de gronden privatief.

 verwijzing naar de afgeleverde bodemattesten;

Voor alle betrokken percelen werd een gelijkaardig bodemattest afgeleverd waarbij vermeld werd 
dat OVAM niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit voor de betrokken 
gronden beschikt.

 de kosten verbonden aan de verkavelingsakte zullen door intercommunale Leiedal ten laste 
genomen worden, intercommunale Leiedal kan deze kosten wel terugvorderen van de 
respectievelijke kopers.

Na goedkeuring van de ontwerpakte door de gemeenteraad en het verstrijken van de schorsings- en 
vernietigingstermijn van de toezichthoudende overheid kan de verkavelingsakte door de notaris 
verleden worden. Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de akte, zoals in 
bijlage, en het verlijden van deze akte.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
artikel 4.2.16 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt het volgende:
" Een kavel uit een vergunde verkaveling of verkavelingsfase kan enkel verkocht worden, verhuurd 
worden voor méér dan negen jaar, of bezwaard worden met een recht van erfpacht of opstal, nadat 
de verkavelingsakte door de instrumenterende ambtenaar is verleden.".

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 37 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:
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35 ja-stemmen : W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, S. Demeyer, A. Vandendriessche, W. 
Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, L. 
Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, S. Bral, L. Lybeer, 
F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. 
Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete, C. Waelkens

2 neen-stemmen : C. Matthieu, M. Vandemaele

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
in te stemmen met het ontwerp van verkavelingsakte  inzake de verkaveling HEU 155, gelegen te 
8501 KORTRIJK-HEULE, Peperstraat - Krakeelhoek, zoals in bijlage. De akte zal verleden worden na 
het verstrijken van de schorsings- en vernietigingstermijn van de toezichthoudende overheid.

Bijlagen
 ontwerp verkavelingsakte definitief.pdf
 verkavelingsvergunning dd. 18.02.2013.pdf
 verkavelingsovereenkomst dd. 03.06.2014.pdf
 bankwaarborg dd. 11.01.2016.pdf
 opmetingsplan dd. 20.01.2016.pdf
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12 2016_GR_00090 Immobiliën (immo 2011/015) - Kosteloze 
overname 2.842,03m² grond gelegen 
President Kennedylaan 4 en Marionetten 
(kant Bruyningpad) te K.-Marke. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 
schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen 
Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer 
Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
De inplanting van het nieuwe ziekenhuis "AZ Groeninge" langsheen de President Kennedylaan heeft 
een aantal ingrijpende aanpassingen in deze omgeving tot gevolg. Door de sterk verhoogde 
verkeersstroom van en naar het nieuwe ziekenhuis is een heraanleg van de President Kennedylaan 
noodzakelijk. Voor de ontsluiting van de spoeddiensten van het ziekenhuis is de aanleg van een 
verbindingsweg van de President Kennedylaan naar de autosnelweg E17 vereist. De vzw AZ 
Groeninge zal als belanghebbende projectontwikkelaar participeren.

Tussen de vzw AZ Groeninge en de stad Kortrijk werd hiervoor een overeenkomst afgesloten d.d. 30 
maart 2011. Deze overeenkomst werd in zitting van de gemeenteraad d.d. 09 mei 2011, punt 23, 
goedgekeurd. In artikel 5 van deze overeenkomst is een kosteloze overdracht van gronden, in functie 
van de uitvoering van de werken, door vzw AZ Groeninge aan de stad Kortrijk voorzien.

De gronden gelegen langsheen de President Kennedylaan vanaf de rotonde ter hoogte van de 
Munkendoornstraat tot aan de Marionetten en aangeduid als de innemingen 7 en 9 op het 
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onteigeningsplan, werden aan de stad overgedragen met een akte verleden op 09 oktober 2014 
onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad en van niet-schorsen en/of -vernietigen 
van de toezichthoudende overheid. Deze akte werd goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 
17 november 2014, punt 21.

Thans kunnen ook de gronden vereist voor de aanleg van de verbindingsweg President Kennedylaan - 
autosnelweg E17, eigendom van AZ Groeninge en aangeduid als innemingen 16, 17 en 18 op het 
onteigeningsplan, worden overgedragen aan de stad. Het betreft 2.842,03m² grond gelegen 
langsheen het Bruyningpad en te nemen uit 3 kadastrale percelen, namelijk Kortrijk, 6de afdeling, 
sectie A, nrs. 631/B, 629/D en 626/B.

Argumentatie
De kosteloze overdracht van de gronden langsheen het Bruyningpad en eigendom van AZ Groeninge, 
vereist voor de aanleg van een verbindingsweg President Kennedylaan - autosnelweg E17, is voorzien 
in artikel 5 van de overeenkomst d.d. 30 maart 2011 tussen vzw AZ Groeninge en de stad.

Deze overdracht, die een daad van beschikking uitmaakt, werd opgenomen in een ontwerp van akte, 
opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid. Dit ontwerp van akte 
wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

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

Financiële informatie
Financiële informatie
Kosteloze ovedracht van gronden van AZ Groeninge naar de stad Kortrijk.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 37 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

35 ja-stemmen : W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, S. Demeyer, A. Vandendriessche, W. 
Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, L. 
Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, S. Bral, L. Lybeer, 
F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. 
Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete, C. Waelkens

2 onthoudingen : C. Matthieu, M. Vandemaele

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de kosteloze overname van 2.842,03m² grond jegens vzw AZ Groeninge, om 
reden van openbaar nut en meer in het bijzonder voor de aanleg van een verbindingsweg President 
Kennedylaan - autosnelweg E17 en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte 
opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, waarvan de integrale 
tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Punt 2
De Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid wordt namens de stad gemachtigd om de 
authentieke akte te verlijden en de stad te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de akte.
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Bijlagen
 Kadastrale gegevens.pdf
 OV 30 maart 2011.pdf
 Beslissing gemeenteraad 09 mei 2011.pdf
 Akte 09 oktober 2014 .pdf
 Beslissing gemeenteraad 17 november 2014.pdf
 OnteigeningsplanBruyningpad.pdf
 Ontwerp van akte.pdf
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13 - 2016_GR_00078 - Gemeentelijke administratieve sancties - Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de gemeenten Kuurne en Lendelede - Goedkeuren

13 2016_GR_00078 Gemeentelijke administratieve sancties - 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de 
stad Kortrijk en de gemeenten Kuurne en 
Lendelede - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 
schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen 
Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer 
Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
Sinds 2009 behandelt het GAS-team van de stad Kortrijk de GAS-dossiers van Kuurne en 
Lendelede. De oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomsten met Kuurne en Lendelede 
werden goedgekeurd in de gemeenteraad van respectievelijk 11-05-2009 en 12-01-2009.

De bestaande samenwerkingsovereenkomsten werden geactualiseerd en aangepast ifv de 
bepalingen van de GAS-wet van 24-06-2013. De belangrijkste wijziging betreft het opnemen van de 
parkeerinbreuken waardoor het mogelijk wordt om ook deze inbreuken met GAS af handelen. Er 
werd eveneens een clausule voorzien met betrekking tot de privacy van de gegevens. De 
samenwerkingsovereenkomst is identitiek voor beide gemeenten en zal ook gebruikt worden voor de 
andere gemeenten die op het GAS-team van de stad Kortrijk een beroep doen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst met 
zowel Kuurne als Lendelede goed te keuren. De nieuwe overeenkomst werd reeds goedgekeurd in de 
gemeenteraad van Kuurne op 18-02-2016 en in Lendelede op 25-02-2016.
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Argumentatie
De samenwerkingsovereenkomst regelt de volgende punten:

 het doel van de samenwerking, m.n. de afhandeling van de GAS-dossiers van de gemeente X;

 de inhoud van de samenwerking:
- artikel 2.1. somt de soorten inbreuken op: voortaan worden ook de parkeerinbreuken (c) 
vermeld.  
- artikel 2.2. geeft een overzicht van de taken van de sanctionerende ambtenaar

 de financiering: voor de gewone GAS-dossiers op basis van het aantal behandelde dossiers 
en voor parkeerinbreuken een fortaitaire kost van 30 euro per dossier.

 gegevensuitwisseling en -bescherming (nieuw)

 register van de gemeentelijke administratieve sancties

 duur en opzeg van de overeenkomst

 slotbepalingen

 

Juridische grond
Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24-06-2013

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administratieve sancties met de 
gemeente Kuurne, conform het model als bijlage, goed te keuren.
 

Punt 2
De samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administratieve sancties met de 
gemeente Lendelede, conform het model als bijlage, goed te keuren.

Bijlagen
 samenwerkingsovereenkomst GAS.docx
 uittreksel goedkeuring samenwerkingsovereenkomst GR 18-02-2016 Kuurne.pdf
 uittreksel samenwerkingsovereenkomst GR 25-02-2016 Lendelede.pdf
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Rudolf Scherpereel

Communicatie en Recht

19:54 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting

19:55 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
14 - 2016_GR_00077 - Vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk - Budget 2016. Jaaractieplan 2016. - Goedkeuren

14 2016_GR_00077 Vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk - 
Budget 2016. Jaaractieplan 2016. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 
schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen 
Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer 
Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer 
Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 
raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis 
Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; 
mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
De Algemene Vergadering van vzw Toerisme Kortrijk (na publicatie in het Staatsblad, vzw 
Citymarketing en Toerisme Kortrijk) keurde op 16 februari 2016 het aangepaste budget 2016 goed.

De Algemene Vergadering van vzw Toerisme Kortrijk (na publicatie in het Staatsblad, 
vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk) keurde op 15 december 2015 het aangepaste jaaractieplan 
2016 goed. 

Er wordt heel sterk ingezet op de marketing en communicatie van Kortrijk als aantrekkelijke 
winkelstad en citytrip-bestemming voor individuele bezoekers. De toeristische campagnes in 
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Vlaanderen en Nederland worden afgestemd met de andere communicatiedeals. 
De citymarketingcampagnes worden professioneel en bovenregionaal (+ 30 tem 60 km rond Kortrijk) 
in de markt gezet. De samenwerking en financiering met/van Westtoer en Toerisme Leiestreek wordt 
ook herbekeken in functie van deze doelstelling en er komt een aparte lijn om Kortrijk te vermarkten 
vanuit provinciaal oogpunt.

Er komt een nieuwe samenwerking op culinair vlak met Interieur en de samenwerking met Texture 
blijft op peil. De ‘fijne adresjes’ werken we verder uit als USP en we werken mee aan Kortrijk Concept 
Corner in Broelkaai 6 om Kortrijkse producten verkoopbaar te maken. De netwerking met het 
Platform hotels en B&B’s en Kortrijk Xpo komt op kruissnelheid.

De beleving in de binnenstad wordt beter in kaart gebracht en er worden grote evenementen 
ingepland om de citymarketingcampagnes voldoende ‘body’ te geven. Daarnaast wordt ook voor 
animatie en originele beleving tijdens de koopzondagen gezorgd. De ontsluiting van het historisch 
patrimonium wordt ook meegenomen in dit verhaal. Er wordt gezocht naar een professionele 
rapporteringstool om bezoekerscijfers allerhande in kaart te brengen en de inspanningen op vlak van 
marketing en communicatie daarmee te vergelijken.

Op vlak van natuur en recreatie kunnen we in 2016 het fietsknooppunt 2.0 voorstellen.

Het onthaalnetwerk krijgt vorm en wordt nu maximaal geëxploiteerd en geprofessionaliseerd via het 
team musea. De andere onthaalpunten worden in tweede lijn meegenomen.

Argumentatie
Conform de samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Stad worden het jaaractieplan en het 
budget 2016 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Verder verwijzen we naar: 
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale 
verenigingen en de stichtingen, zoals later gewijzigd 
- de bepalingen van het gemeentedecreet.

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

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 39 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

21 ja-stemmen : W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, S. Demeyer, A. Vandendriessche, W. 
Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, L. 
Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, M. Seynaeve, I. 
Verschaete

1 neen-stem : C. Waelkens

17 onthoudingen : S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, J. de Béthune, C. 
Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C. Matthieu, M. 
Vandemaele, S. Vanneste

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.
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Punt 1
Het budget 2016 van vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk, welke sluit in evenwicht waarbij de 
geraamde inkomsten en uitgaven € 552.100 bedragen, goed te keuren.

Punt 2
Het jaaractieplan 2016 van vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk goed te keuren.

Bijlagen
 Actieplan 2016 vzw Citymarketing &amp;Toerisme Kortrijk.pdf
 Budget vzw Citymarketing &amp; Toerisme Kortrijk 16 februari 2016.pdf
 Verslag AV 16-02-16.docx
 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VZW TOERISME KORTRIJK.docx

Raadscommissie 2

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht

19:58 Alain Cnudde, raadslid verlaat de zitting

19:59 Franceska Verhenne, raadslid betreedt de zitting
15 - 2016_GR_00085 - Imog. Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen. - Verslag en toelichting. Jaarverslag 2015.

15 2016_GR_00085 Imog. Intergemeentelijke Maatschappij 
voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-
Vlaanderen. - Verslag en toelichting. 
Jaarverslag 2015.
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 
schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen 
Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer 
Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine 
Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten 
Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer 
Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; 
mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris
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Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar algemene vergadering op 17 mei 2016 stelt Imog het jaarverslag en het 
activiteitenverslag over 2015 voor.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in 
Zuid-West-Vlaanderen (Imog), opgericht op 27 september 1969.
De laatste statutenwijziging dateert van 20 mei 2014.
Imog is een opdrachthoudende vereniging, onderworpen aan het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.
Doel van de vereniging is o.a. de studie, de oprichting en de uitbating van bedrijven voor het 
verwijderen, verbranden met energierecuperatie, valoriseren, recycleren, sorteren en/of verwerken 
van afval, ingezameld of opgehaald in de deelnemende gemeenten.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt dat 
de op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders minstens tweemaal per 
jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad die hen heeft voorgedragen, verslag 
uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door schepen Bert Herrewyn in de openbare 
vergadering van de raadscommissie.

Juridische grond
Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-
West Vlaanderen.

Bijlagen
 Samenvattend doc financiele werkgroep  met conclusies en voorstellen.pdf
 Jaarverslag 2015 ontwerp.pdf
 Ontwerp activiteitenverslag 2015.pdf
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Wout Maddens

Bouwen, Milieu en Wonen

16 - 2016_GR_00093 - VK 1260 - verkaveling Kloosterstraat - Marktstraat, aangevraagd door bvba Jos Dumoulin -  zaak van de wegen - Goedkeuren

16 2016_GR_00093 VK 1260 - verkaveling Kloosterstraat - 
Marktstraat, aangevraagd door bvba Jos 
Dumoulin -  zaak van de wegen - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 
schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen 
Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer 
Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine 
Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten 
Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer 
Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; 
mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
1. GEGEVENS:

Beschrijving van de aanvraag, de bouwplaats en de omgeving

De aanvraag:

Bvba Jos Dumoulin heeft, met volmacht van de grondeigenaar ‘Vastgoed Management Associatie 
(VMA)uit Deurne, een aanvraag ingediend voor het verkavelen van de gronden naast het WZC ‘De 
Ruyschaert’ in Marke .
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De bestaande bebouwing zal gesloopt en vervangen worden door kavels bestemd voor residentiele 
bebouwing.

De verkaveling voorziet een centrale ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer via de Kloosterstraat, via 
de Marktstraat wordt een fiets- en voetgangersverbinding voorzien.

Er worden 11 loten voorzien waarvan:

-       8 kavels voor grondgebonden eengezinswoningen met tuin

-       3 kavels voor meergezinswoningen, waarvan 2 in functie van de realisatie van 
assistentiewoningen aansluitend op het WZC

Het bebouwen van deze site kan gezien worden als een randafwerking van het grotere, nog 
onbebouwde, ‘binnengebied’ van Marke dat begrensd wordt door de Markstraat, Kloosterstraat en 
Markebeek.

De te verkavelen gronden:

De bouwplaats bestaat uit achtergelegen gronden die op vandaag gedeeltelijk bebouwd zijn, 
gedeeltelijk in gebruik zijn als parking bij het WZC en gedeeltelijk braakliggend zijn. 
Het betreft een terrein met een oppervlakte van ca. 8 505m² dat zich bevindt in de zuid-westelijke 
zone ingesloten door de bestaande bebouwing in zowel de Markstraat en de Kloosterstraat.

De omgeving:

De omgeving van de aanvraag wordt voornamelijk gekenmerkt door overwegend woonfuncties, 
ondersteund door voorzieningen op lokaal niveau. De directe omgeving van het project wordt 
hoofdzakelijk gekenmerkt door gesloten en halfopen eengezinswoningen en grotere volumes voor 
gemeenschapsvoorzieningen.

 

2. OPENBAAR ONDERZOEK:

Er is decretaal geen specifiek openbaar onderzoek voorzien voor de zaak van de wegen, de

gemeenteraad neemt evenwel kennis van de bezwaren in de corresponderende stedenbouwkundige

vergunningsaanvraag 1260.

De gemeenteraad kan uitsluitend uitspraak doen over de wettigheid en opportuniteit van de zaak

van de wegen en kan dus geen uitspraak doen over bezwaren die geen rechtstreeks verband houden

met de zaak van de wegen. Anders oordelen zou een bevoegdheidsoverschrijding uitmaken.
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De verkavelingsaanvraag 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 18.01.2016 tot 16.02.2016.
Er werden 7 bezwaarschriften, waarvan 2 collectieve bewaarschriften, ingediend.

De bezwaarschriften werden ingediend binnen de gestelde termijn en zijn bijgevolg ontvankelijk.

Het komt aan het College van Burgmeester en Schepenen toe de bezwaren te beoordelen ikv de 
verkavelingsaanvraag. 

3. ADVIEZEN

Het advies van Ruimte en Erfgoed afdeling West-Vlaanderen - Archeologie met datum 28.01.2016 en 
referentie 4.002/34022/99.477 is gunstig
Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 18.02.2016 en referentie 2016-0187 is 
gunstig
Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 26.01.2016 en referentie 2016-0658 is 
gunstig met voorwaarden
Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van FLUVIA Hulpverleningszone met datum 28.01.2016 en referentie BVK/U1600070 is 
gunstig met voorwaarden
Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van Communicatie en Recht met datum 29.01.2016 en referentie is gunstig met 
voorwaarden
Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van de Provincie – dienst waterlopen met datum 18.03.2016 en referentie 
1029/2016/010/WAT01/187 is gunstig met voorwaarden
Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van de VMM is nog niet ontvangen

4. VERENIGBAARHEID MET DE REGELGEVING

Ligging volgens plannen van aanleg:

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), gewestelijk: Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk
Besluit tot goedkeuring (RUP) op 20 januari 2006.
Zonering(en): Art. 1 Grenslijn regionaalstedelijk gebied Kortrijk in overdruk

Koninklijk besluit van 4 november 1977 houdende vaststelling van het Gewestplan Kortrijk
Goedgekeurd op 4 november 1977.
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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):

-       Art. 5.1.0 – Woongebieden.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en 
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen 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.

-       Art. 17.6.2 - Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

Bijzonder Plan van Aanleg: Marktstraat
Goedgekeurd op 22 juni 1999.

Afwijkings-en uitzonderingsbepalingen op de plannen van aanleg:

Niet van toepassing

Andere zoneringsgegevens en regelgeving:

Het aangevraagde project houdt het vaststellen van nieuwe rooilijnen in. Conform art 4.2.25 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening heeft de Gemeenteraad beslissingsbevoegdheid over de zaak 
van de wegen. Het vergunningverlenende bestuursorgaan kan pas een beslissing nemen over de 
vergunningsaanvraag na beslissing van de Gemeenteraad over de zaak van de wegen.

 

Verordeningen:

Bouwverordening(en): vellen hoogstammige bomen : Goedgekeurd op 19 juli 1974.

Bouwverordening(en): vellen hoogstammige bomen, wijziging : Goedgekeurd op 27 februari 1978.

Bouwverordening(en): algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer : 
Goedgekeurd op 29 april 1997.

Stedenbouwkundige verordening(en): gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorziening gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater : Goedgekeurd op 10 september 2010.

Stedenbouwkundige verordening(en): gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven : 
Goedgekeurd op 8 juli 2005.

Stedenbouwkundige verordening(en): provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het 
overwelven van baangrachten : Goedgekeurd op 23 juli 2008.
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Stedenbouwkundige verordening(en): gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
toegankelijkheid : Goedgekeurd op 10 juni 2011.

Stedenbouwkundige verordening(en): algemene stedenbouwkundige verordening : Goedgekeurd op 
20 september 2012.

Afwijkings-en uitzonderingsbepalingen op de verordeningen:

Niet van toepassing

Argumentatie
5. BESPREKING:

De verkaveling 1260, ingediend door Bvba Jos Dumoulin, betreft een gemengd woonproject en 
voorziet de realisatie van 8 kavels voor eengezinswoningen en 3 kavels voor meergezinswoningen 
met in totaal max. 46 appartementen/assistentiewoningen.

 

De bestaande bebouwing wordt gesloopt, en vervangen door woonkavels. De verkaveling voorziet 54 
woongelegenheden op een terrein van 8505m². (64woningen/ha).

Het project is een randafwerking van het zogenaamde ‘binnengebied Marke’ en is in 
overeenstemming met het geldende BPA 77 ‘Markstraat’.

Het aanvraagdossier bevat een verklaring van kosteloze grondafstand.

 

Wegenis: 

Conform het BPA wordt gewerkt met een noordoost-zuidwest as voor de ontsluiting van de 
ontwikkeling voor gemotoriseerd verkeer. Hiervoor wordt de huidige private toegangsweg naar het 
WZC heringericht en overgedragen naar het openbaar domein.

In de aanvraag is deze insteek een doodlopende weg, die in een eventuele volgende fase 
doorgetrokken kan worden.

Tussen de blokken C, D en E zal zich een woonerf bevinden waarop de rijwoningen (E) zullen 
ontsluiten. Via een verbinding voor voetgangers en fietsers vanaf de Marktstraat wordt het terrein 
bijkomend ontsloten en doorwaadbaar gemaakt. Deze trage verbinding zal een groen karakter 
krijgen dat zal aantakken op de publieke groenzone tussen de blokken B en C.

 

Groenvoorzieningen:

De bestaande site wordt volledig ontpit en vervangen door woonverkaveling met woningen met tuin 
en een gemeenschappelijke tuin.

De waterbuffering:
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De verkaveling moet voldoen aan de gewestelijke en stedelijke hemelwaterverordening, die van 
toepassing is op de aanleg van rioleringen en waterbuffering. De waterbuffering wordt gerealiseerd 
in de centrale groenzone, in de vorm van een wadi met drainering, waarbij het hemelwater zoveel 
mogelijk in de bodem geïnfiltreerd wordt.

 

Circulatie en parkeren:

Het project wordt geconcipieerd als een autoluwe omgeving en zal enkel ontsluiting geven aan de 
nieuwe woongelegenheden. De parkeerbehoefte zal voorzien worden op basis van de geldende 
normering uit de algemene stedenbouwkundige verordening.

Langsheen de insteekweg zullen de nodige openbare parkeerplaatsen voorzien worden. Op deze 
manier zal de te verwachten parkeerdruk op de eigen site opgevangen worden.

 

Algemene conclusie:

Voorliggende aanvraag geeft enkel de toekomstige rooilijnen (breedte ca. 12m) weer, de effectieve 
inrichting van het openbaar domein is nog niet uitgewerkt. Het toekomstig openbaar domein zal 
bestaan uit groenzones, woonstraat met de noodzakelijke parkeervoorzieningen en een trage 
verbinding en wordt aangelegd als verkeersluw woonerf met verschillende groenelementen. De 
definitieve aanleg en inrichting van het openbaar domein binnen deze zone zal verder verfijnd 
worden d.m.v. een inrichtingsplan en een aparte stedenbouwkundige aanvraag voor omgevings- en 
terreinaanlegewerken.

 

 

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.
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- Het Gemeentedecreet

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
-       De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is van toepassing.

-       Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing te nemen 
over de stedenbouwkundige aanvraag.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De ‘zaak van de wegen’ die het voorwerp uitmaken van de verkavelingsaanvraag 1260 nl. het tracé 
van de nieuw aan te leggen wegenis vanaf de Kloosterstraat, het fietsvoetpad vanaf de Marktstraat 
en de inplanting van de groenzones zoals voorgesteld op het rooilijnplan, opgemaakt door het Bvba 
Jos Dumoulin, goed te keuren.

Bijlagen
 advies provincie waterlopen
 beheer openbaar domein.pdf
 fluvia
 planning & openbaar domein
 2016.01.28 advies C&R.docx
 plan3-3090_204a_AVG.pdf

Axel Weydts

Planning en Openbaar Domein

17 - 2016_GR_00075 - Omgevingswerken op de verkaveling Moorseelsestraat (fase3) te Heule - Goedkeuring ontwerp - Goedkeuren

17 2016_GR_00075 Omgevingswerken op de verkaveling 
Moorseelsestraat (fase3) te Heule - 
Goedkeuring ontwerp - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 
schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen 
Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
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Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer 
Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine 
Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten 
Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer 
Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; 
mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Alain Cnudde, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van Burgemeester en Schepenen verleende in zitting van 12 mei 2014, een vergunning 
aan de verkavelaar Woningbouw Paul Huyzentruyt nv. De aanvraag voorziet de verkaveling van de 
gronden in 74 kavels voor woningbouw met aanleg van nieuwe wegenis, riolering (eerste fase) en 
omgevingsaanleg (tweede fase). Het college van Burgemeester en Schepenen stelde, in zitting van 23 
juni 2014, het Studiebureau Cnockaert uit Kortrijk aan als ontwerper voor deze opdracht. Het 
ontwerp van de eerste fase namelijk aanleg riolering en wegenis werd in de gemeenteraad van 7 juli 
2014 goedgekeurd en uitgevoerd. 

Overeenkomstig de voorwaarden van de vergunning werd een overeenkomst afgesloten tussen de 
verkavelaar en de Stad Kortrijk, waarin onder meer de modaliteiten zijn vastgelegd in verband met 
de uitvoering en de betaling van de voor de verkaveling in de 2de fase vereiste omgevingsaanleg. 
Artikel 2 van de verkavelingsovereenkomst bepaalt dat de verkavelaar moet instaan voor de 
uitvoering van de omgevingsaanleg ter uitrusting van de verkaveling en stelt de voorwaarden 
daaromtrent vast.

 

Argumentatie
Het studiebureau Cnockaert uit Kortrijk diende op 16 december 2015 een ontwerpdossier in, in 
verband met de 2de fase van de infrastructuurwerken die bij deze verkaveling horen namelijk de 
omgevingsaanleg. Hierbij leggen we dit ontwerp ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Volgende infrastructuurwerken worden voorzien in dit bouwproject:

- aanleg van groen en alle aanverwante werken;

- groenonderhoud tijdens waarborgperiode.
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Het ontwerp geeft geen aanleiding tot opmerkingen vanwege het team Planning & Openbaar 
domein.

De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd op 75.749,28€ (incl. BTW) en vallen volledig ten 
laste van de verkavelaar.

Juridische grond
Er wordt geopteerd voor een openbare aanbesteding als wijze van gunnen, conform de wet op 
overheidsopdrachten van 15 juni 2006.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het ontwerp "Omgevingsaanleg op de verkaveling Moorseelsestraat fase 3 te Heule-Bissegem" zoals 
vervat in het bestek KR 0086 van 16 december 2015, opgemaakt door het studiebureau Cnockaert uit 
Kortrijk, in opdracht van de verkavelaar, de NV Paul Huyzentruyt uit Beveren-Leie, goed te keuren.

Bijlagen
 BESTEK fase 3_KR0086.pdf
 grondplan KR 0086 V1 fase 3_GP_16-12-15_BEPLANTINGSPLAN.pdf
 RAMING fase 3_KR0086.pdf
 overeenkomst.pdf
 Verkavelingsvergunning.pdf
 14-0099 (a Huyzentruyt - goedkeuring ontwerper en ontwerp).pdf
 140707 (gr-beslissing - ontwerpdossier)t.pdf

20:08 Alain Cnudde, raadslid betreedt de zitting
18 - 2016_GR_00096 - Straatnaamgeving trage wegen - Definitieve goedkeuring naamgeving in Aalbeke, Bissegem, Marke en Rollegem - Principiële goedkeuring naamgeving in Bellegem, Heule, Kooigem en Kortrijk

18 2016_GR_00096 Straatnaamgeving trage wegen - 
Definitieve goedkeuring naamgeving in 
Aalbeke, Bissegem, Marke en Rollegem - 
Principiële goedkeuring naamgeving in 
Bellegem, Heule, Kooigem en Kortrijk
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 
schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen 
Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer 
Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
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de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, 
raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer 
Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de 
heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; 
mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad keurde de straatnamen voor de trage wegen in Aalbeke, Bissegem, Marke en 
Rollegem reeds principieel goed (precedente nota Straatnaamgeving Trage Wegen 2015_GR_00065). 
Nadien werd de beslissing gepubliceerd tussen 27 april en 29 mei 2015. Er kwamen geen 
opmerkingen naar voor uit dit openbaar onderzoek.

Intussen werden ook de trage wegenvoorstellen voor Bellegem, Heule, Kooigem en Kortrijk 
geadviseerd door de naamgevingscommissie.

Argumentatie
De voorstellen werden opgemaakt door lokale werkgroepen met vrijwilligers. Deze voorstellen zijn 
meestal voorzien van commentaar.

De commissie volgt in haar adviezen in de meeste gevallen de lokale voorstellen; soms is een 
eigentijdse spelling voorgesteld of een kortere versie. Soms is een alternatief voorgesteld omdat 
gevreesd werd voor onduidelijkheid of verwarring. Voor enkele paden wordt door de commissie een 
andere naam voorgesteld omdat de naam (of een variant) reeds in een andere deelgemeente 
gebruikt wordt.

 

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de principieel door de Gemeenteraad goedgekeurde en openbaar onderzochte nieuwe 
straatnamen definitief goed te keuren:

In Bissegem

Trage weg 1b, verbinding tussen de wijk Schoonwater de Dappaardstraat: Schoonwaterpad

Trage weg 3b, verbinding tussen de Gullegemsesteenweg en de Tientjeswijk (Duivekotestraat): 
Zuster
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Pelagiepad

Trage weg 4c, verbinding tussen de Waterhoennest met Waterven: Stroperspad

Trage weg 5a, verbinding tussen de Jan Van Renessestraat en P.Benaultstraat en Jan Devosstraat: 
Bissegembospad

Trage weg 5b, als verlengde van de Coolsaetstraat: Coolsaetpad

Trage weg 5c, tussen de Pyfferoenstraat en de Kerselarenstraat: Jagerpad

Trage weg 20b Steurenambachtstraat, verlengde van de Steurenambachtstraat

Trage weg 8b, langs de huidige tennisvelden tussen de Bissegemsestraat en de Heulsestraat: 
Ameyepad

Trage weg 8c, tussen de Bissegemsestraat en de Heulsestraat: Biezenpad

Trage weg 9a, tussen de Gullegemsesteenweg en Bissegemplaats: Minnekespad

Trage weg 10a, tussen de Hendrik Dewildestraat en de Meensesteenweg:Laakput

Trage weg 10b: tussen de Sint-Omaarstraat en de Gerbodelaan: Barakkenpad

Trage weg 10c: tussen de Pastoriekouter de de Kervoetweg: Pastoriepad

Trage weg 11a, doorheen de Neerbeekvallei: Neerbeekpad

Trage weg 12b, tusse de Driekerkenstraat en parking Rietput: Rietput-Zuid

Trage weg 13a, tussen pazrking Rietput en de Neerbeekvallei: Neerbeek

Trage weg 13b, doorsteek onder Rietputcenter tussen de Meensesteenweg en Parking Rietput: 
Rietput-Noord

Trage weg 13c, tussen de Meensesteenweg over de Neerbeek tot aan parking Rietput: 
Portiunculapad

Trage weg 15b, tussen de Neerbeekstraat en de Leie:Kapel ter Leiepad

Trage weg 16c, verlengde van de Wevelgemsevoetweg tot aan de Moraviëstraat: Tramspoorpad

Trage weg 18a, tussen de Zonnekestraat en de Kleine Bissegemsestraat: Ezelpad

In Marke

Trage weg 1b, tussen de Pontestraat en de Leie: Pontepad

Trage weg 8c, tussen de Rekkemsestraat en de Ernest Dewittestraat: Staggaardpad

Trage weg 8d, tussen de Marktstraat en de Rekkemsestraat: Brouwerijpad
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Trage weg 10b, tussen de Priester Socquetlaan en de Mercatorstraat: Kareelstuk

Trage weg 10c, tussen de Preshoekstraat en de Vagevuurstraat: Stragierspadje.

Trage weg 12a, tussen de Rekkemsestraat en het Olympiadeplein: Sneukelpad.

Trage weg 12b, tussen het L.Bauwensplein en het Olympiadeplein: Kapoenpad.

Trage weg 14a, Tussen de parking Kleine Pontestraat/Hellestraat en weg 14b: Lazaretpad

Trage weg 14b, tussen de Hellestraat en de Pontestraat: Koevoetpad

Trage weg 14c, tussen de Kleine Pontestraat en de Dokter Vannestestraat: Van Clépad

Trage weg 14e, tussen de Pater Omer Devosstraat en het Markebekepad: Ciskespad

Trage weg 17a, tussen de Torkonjestraat en de Verruestraat: Delacroixpad

Trage weg 18b, tussen Sperlekestraat en de Sint-Annastraat: Sperlekepad

Trage weg 18c, tussen het Cisterciënzerplein en de Sint-Annastraat/Cannaertstraat: Cisterciënzerpad.

Weg 24b, tussen de Bosstraat en Sint-Anna: Kapellepad.

Weg 27b: tussen de Don Boscolaan en Sint-Anna: Pater Slangenpad.

Weg 28a: tussen de Don Boscolaan en ’t Helleke/Elsbospad: Chiropad.

In Aalbeke

Trage weg 1c, tussen de Malgrétoutstraat en de Luingnestraat: Vannestesvoetweg

Trage weg 4, tussen de Malgrétoutstraat en de Luingnestraat: Hospitaalbosweg

Trage weg 5b, tussen de Zevekotestraat en de Schorbeekstraat: Zevekotepad

Trage weg 5c, tussen de Schorbeekstraat en de Malgrétoutstraat: Leperesvoetweg

Trage weg 7a, tussen de Doomanstraat en de Sterrestraat: Hogemolenpad

Trage weg 7b, tussen de Doomanstraat en de Sterrebergstraat: Sterhoekpad

Trage weg 8a, tussen de Brumierstraat en de Blauwkasteelstraat: Losfeldsvoetweg

Trage weg 15a1, tussen de Luingnestraat en de Kruisboomstraat: Schorbeekweg

Trage weg 15a2 tussen de Luingnestraat en de Lampestraat: Steelandtsvoetweg

In Rollegem

Trage weg 21b1, tussen de Oude Aalbeeksestraat en de Aalbeeksestraat: Secretarispad
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Trage weg 21b2, tussen de Aalbeeksestraat en de Lanteweg: Fruitwegel

Trage weg 21b3, tussen de Rollegemkerkstraat en de Oude voetweg 31: Schoenlapperspad

Trage weg 22, tussen de Schreiboomstraat en de Weimeerslaan: Wandelingpad

Trage weg 3, tussen de Weimeerslaan tot het Tulpenpark (wegje 23b): Weimeerspad

Trage weg 28c, tussen het Tramstatiepad en de Kwabrugstraat: Koekoekspad

Trage weg 30a, tussen de Rollegemseweg en de Munkendoornstraat: Suikerij

Trage weg 32, tussen de Munkendoornstraat en de Melleweg: Kruisstraatje

Punt 2
op basis van de voorstellen van lokale werkgroepen trage wegen en het advies van de 
Straatnamencommissie volgende nieuwe straatnamen principieel goed te keuren:

In Bellegem

Trage weg 1b, tussen de Ooievaarsnest en de Evangelieboomstraat: Evangelieboompad

Trage weg 2a, tussen de Doornikserijksweg en de Ooievaarsnest: Ooievaarspad

Trage weg 6a en 6b, tussen het Rode Paard en de Bredemolenweg: Bredemolenpad

Trage weg 6c, tussen de Doornikserijksweg en de Argendaelstraat: Tramwegel

Trage weg 7a, tussen de Manpadstraat en de Walleweg: Aubettepad

Trage weg 10b, 10c en 10d, tussen de Kwabrugstraat, Bellegemkerkdreef en de Sint-Amandsdreef: 
Bellepad

Trage weg 10f, tussen Hoefsmedenstraat en de Groeneweg: Groenheuvelpad

Trage weg 11a, tussen de Bellegemsestraat en de Groenweg: Sportpad

Trage weg 11b, tussen de Groenstraat en trage weg 11a: Drieswegel

Trage weg 12a, tussen de Leuzestraat en de Doornikserijksweg (langs Argendaelbos): Argendaalpad

Trage weg 13, tussen Leuzestraat en Doornikserijksweg: Konijntjespad

Trage weg 14, tussen de Dottenijsestraat en de Leuzestraat: Steenlanderpad

In Heule

Trage Weg 3, verbinding tussen de Sint-Katharinastraat en Sentestraat: het Rietje Vlaspad

Trage Weg 7, verbinding tussen de Waterputweg en Mellestraat: Heulebospad
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Trage Weg 11, verbinding tussen de Magerstraat en Aardbeziënstraat. Gezien er reeds huizen 
genummerd werden met de Magerstraat: Magerstraat

Trage weg 14, verbinding tussen de Mellestraat en de Wittestraat: Brugstok

Trage weg 15, verbinding tussen de Mellestraat en de Steenstraat: Groene Jagerspad

Trage weg 16, verbinding tussen de Mellestraat en de Steenstraat:  Noordstarpad

Trage weg 22,  verbinding tussen de Mellestraat en de nieuwe verkaveling Hof ter Melle: 
Hanssensdreef

Trage weg 23, paden in het park van Heule: Kasteelpark

Trage weg 24, verbinding tussen de Kortrijksestraat en de Stijn Streuvelslaan: ’t Gangske

Trage weg 26, pad over de R8 richting Gullegem: Oogststraat.  

Trage weg 29,  pad naar de landerijen van Preetjes Molen: Preetjesmolenweg

Trage weg 30,  verbinding vanaf Hoge Dreef naar de Watermolenwal: Watermolenpad

Trage weg 31, verbinding tussen Hoge Dreef en Waterleikens: Waterleikenspad

Trage weg 32, verbindingen tussen Kromme Olm, Waterleikens en Meelbesdreef: Arke van Noëpad

Trage weg 33, verbinding tussen de Izegemsestraat en de Watermolenwal: Watermolenpad

Trage weg 34, verbindingen door het speel- en recratiedomein de Warande: Warandepad

Trage weg 38, verbinding tussen Blauwpoort en Molenstraat: Blauwpoortpad

Trage weg 39, verbinding tussen de Molenstraat en Weversstraat: Stadepad

Hoog Kortrijk

Trage weg 20b, verbinding tussen de Wielewaallaan en de Beeklaan: Sint-Pauluspad

Trage wegen 20d en 22a, tussen Gerstelaan, Bad Godesberglaan en Maandagveld: Gerstepad

Trage weg 23b, tussen Tarweveld en Klaverstraat: Tarwepad

Trage weg 23c, tussen de Lefévrelaan en de De Clercklaan oost en west: Ministerspad

Trage weg 24, tussen Etienne Sabbelaan en private weg campus Kulak: Pietje-Paterspad

Trage weg 26a, tussen Ambassadeur Baertlaan en de terreinen van de Kulak: Universiteitspad

Trage weg 27a, tussen de Sint-Denijseweg en de Beekstraat (grondgebied Zwevegem): Oudhofpad

Trage weg 27b, tussen de Ten Houtedreef en de Anna Bijnslaan: Hadewijchpad
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Trage weg 30a, doorsteek door het Kennedypark, tussen de Munkendoornstraat en het 
Kennedypark: Kennedypad

In Kooigem

Trage weg 20c, tussen Geitenberg en Tontekapel: Tontepad

Trage weg 25a en b, tussen Doornikserijksweg en Lentewijk: Gierigaardspad

Trage weg 26a, tussen Landweg en Kooigemsestraat: Kooigempad

Trage weg 26c, tussen Lentewijk en einde van de Landweg: Pleintjespad

Trage weg 30a, tussen de Maagdestraat en Driehoven: Kooigembospad

Bijlagen
 Advies Naamgevingscommissie trage wegen Kortrijk Kooigem en Bellegem.docx
 Advies naamgevingscommissie trage wegen Heule.docx

Beheer Openbaar Domein

20:11 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

20:12 Kelly Detavernier, schepen verlaat de zitting
19 - 2016_GR_00095 - B.O.D. Dolomietwegen 2016 - 2016/1082 - Renovatie dolomietpaden en verbeteringswerken fietscomfort t.h.v. A.Caulletwandeling, J. Speybrouckwandeling en Blauwe Poort 2016-2017 - Voorwaarden en wijze van gunnen

19 2016_GR_00095 B.O.D. Dolomietwegen 2016 - 2016/1082 - 
Renovatie dolomietpaden en 
verbeteringswerken fietscomfort t.h.v. 
A.Caulletwandeling, J. 
Speybrouckwandeling en Blauwe Poort 
2016-2017 - Voorwaarden en wijze van 
gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 
schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An 
Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer 
Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep 
Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer 
Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
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mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
Momenteel stellen we vast dat de paden in de groenzones ‘ Blauwe Poort ‘ , Albert Caullet-en Jozef 
Speybroeckwandeling een grondige onderhoudsbeurt nodig hebben. Deze dolomietpaden zijn deels 
overgroeid met mos en gras zodat de bruikbare breedte op bepaalde plaatsen afgenomen is met 20 
%. Op andere plaatsen werden deze overgroeiïngen verwijderd met zeer oneffen zones tot gevolg. Bij 
regenweer zijn er veel waterplassen.

Argumentatie
Daarnaast vertonen deze fietsverbindingen en de aansluitingen erop, veel gebreken die nefast zijn 
voor het fietscomfort :

 Uitstekende riooldeksels.

 Geen verharding ter hoogte van de ideale fietslijnen.

 Grote niveauverschillen tussen de dolomiet- en de aansluitende verhardingen.

 Grote niveauverschillen tussen  borduren en greppels ter hoogte van de aansluitingen.

 Gebrekkige waterafvoer. Veel waterplassen.

 Zeer oneffen verharding met veel trillingen tot gevolg tijdens het fietsen.

 Fietsluizen die niet aangepast zijn aan bakfietsen.

 …

In het kader van Kortrijk Fietst pakken we dus met dit project deze belangrijke fietsverbindingen aan. 
Kortrijk Fietst zet hiermee in op kwaliteitsvolle fietspaden en pakt onveilige situaties aan.

Volgende werkzaamheden zijn gepland :

 Renovatie dolomietpaden: 

o Wegwerken onkruid, vuil , oneffenheden en waterplassen in de diverse 
dolomietverhardingen

 Aanpassingswerken voor verbeteren fietscomfort: 

o Wegwerken niveauverschillen tussen greppels en borduren ter hoogte van de 
verschillende aansluitingen.
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o Aanpassen van de afmetingen van de fietssluizen zodat bakfietsen comfortabel 
kunnen passeren.

o Vaste houten afbakeningspalen t.h.v. de diverse aansluitingen vervangen door 
flexibele paaltjes.

o Aanleggen van een duurzame en onkruidvrije klinkerverharding ter hoogte van de 
aansluitingen enz.

o Aanpassen van de dolomietverharding aan de ideale fietslijnen.

Hierbij legt het team Beheer Openbaar Domein het dossier "Renovatie dolomietpaden en 
verbeteringswerken fietscomfort t.h.v. A.Caulletwandeling, J. Speybrouckwandeling en Blauwe Poort 
2016-2017 - Bestek B.O.D. Dolomietwegen 2016 - 2016/1082" ter goedkeuring voor. Het veiligheids- 
en gezondheidsplan is in opmaak bij de firma Vecobo uit Waregem.

De kostprijs van deze opdracht ramen wij op een totaalbedrag van € 257 637,92 (incl. BTW).

De raad hoort de tussenkomst van raadslid Mattias Vandemaele waarbij hij positief reageert op de 
nieuwe fietssluizen, voorzien in dit dossier, die doorgang door bak- en elektrische fietsen mogelijk 
maken.

Juridische grond
Conform de Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten wordt 
gekozen voor een openbare aanbesteding.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De voorwaarden voor de opdracht "Renovatie dolomietpaden en verbeteringswerken fietscomfort 
t.h.v. A.Caulletwandeling, J. Speybrouckwandeling en Blauwe Poort 2016-2017", zoals ze vervat zijn 
in het bestek "B.O.D. Dolomietwegen 2016- 2016/1082", opgemaakt door het team Beheer 
Openbaar Domein, vast te stellen.

Punt 2
Conform de Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten te kiezen 
voor een openbare aanbesteding als wijze van gunnen.

Bijlagen
 20161082_Raming_1.xls
 20161082_2016_03_22_Bestek - Model 3P.doc
 Ontwerp.pdf
 Bestaande toestand.pdf
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Raadscommissie 3

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht

20 - 2016_GR_00087 - Gaselwest - Verslag en toelichting. Jaarverslag 2015.

20 2016_GR_00087 Gaselwest - Verslag en toelichting. 
Jaarverslag 2015.
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 
schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An 
Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer 
Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep 
Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer 
Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van haar jaarvergadering op 29 april 2016 stelt Gaselwest het activiteitenverslag en 
het financieel verslag over 2015 voor.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest), opgericht op 8 juli 1975.
De laatste statutenwijziging dateert van 10 december 2014.
Hierbij is Gaselwest per 1 januari 2015 omgevormd tot opdrachthoudende vereniging, beheerst door 
het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Doel van Gaselwest is het distributiebeheer, in de zin van de regelgeving met betrekking tot het 
distributiebeheer elektriciteit en gas.



117/141 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

In de loop van december 2015 beslisten de buitengewone algemene vergaderingen van de 7 
distributienetbeheerders met Eandis als werkmaatschappij, nl. Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, 
Iveka, Iverlek en Sibelgas, tot een fusie door overneming vanaf 1 januari 2016 binnen de 
opdrachthoudende vereniging ‘Eandis Assets’.

Zoals toen aangegeven in de begeleidende documentatie m.b.t. deze fusieoperatie werd melding 
gemaakt van een aantal opschortende voorwaarden, waaronder de goedkeuring door het vlaams 
parlement van het ontwerp van wijziging van het decreet houdende de intergemeenteljke 
samenwerking, de lopende toezichtprocedure bij de Vlaamse overheid en de erkenning van Eandis 
Assets als distributienetbeheerder door de VREG.

De realisatie van deze opschortende voorwaarden is nog niet voltooid. 
Daarom wordt voor de jaarrekening en de kwijting m.b.t. het boekjaar 2015, die in principe 
overeenkomstig artikel 704 van het vennootschappenwetboek door de algemene vergadering van de 
gefuseerde vennootschap goedgekeurd worden, toch nog een oproeping, agendering en goedkeuring 
op een algemene vergadering per ex-distributienetbeheerder (ex-DNB) voorzien.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt dat 
de op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders minstens tweemaal per 
jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad die hen heeft voorgedragen, verslag 
uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door de heer Piet Lombaerts in de openbare vergadering 
van de raadscommissie.

Juridische grond
Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Intercommunale maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het 
Westen (Gaselwest).

Bijlagen
 G02-Gaselwest - Activiteitenverslag 2015.pdf
 G03-Gaselwest - Financieel verslag 2015.pdf

An Vandersteene
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Musea en Erfgoed

21 - 2016_GR_00094 - Straatnaamgeving - Mortierhoekstraat - Goedkeuren

21 2016_GR_00094 Straatnaamgeving - Mortierhoekstraat - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 
schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An 
Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer 
Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep 
Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer 
Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor een nieuw aan te leggen straat als uitbreiding van het bedrijventerrein Kortrijk-Noord , deels in 
Heule, deels in Kuurne, moet een naam gekozen worden. De straatnaamcommissie besprak dit in 
vergadering van 7 december 2015. Omdat het grootste deel van de straat op grondgebied Kuurne 
ligt, werd voorgesteld de beslissing aan Kuurne over te laten. De straatnaamcommissie deed de 
suggestie 'Mortierhoek'. Na overleg met Kuurne wordt geopteerd voor 'Mortierhoekstraat'.

Argumentatie
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 
cultuurraad. Daarna kan de gemeenteraad definitief de naam vastleggen.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Principieel, de nieuwe straat als uitbreiding van het bedrijventerrein Kortrijk-Noord tussen Heule en 
Kuurne  de naam te geven: Mortierhoekstraat.

 

 

Bijlagen
 Commissie straatnaamgeving

Philippe De Coene

Welzijn

22 - 2016_GR_00076 - Meldpunt Discriminatie (lokaal contactpunt Unia) - samenwerkingsovereenkomst 2016-2019 - Goedkeuren

22 2016_GR_00076 Meldpunt Discriminatie (lokaal 
contactpunt Unia) - 
samenwerkingsovereenkomst 2016-2019 - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 
schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An 
Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer 
Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep 
Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer 
Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
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mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
In Vlaanderen zijn sinds het Gelijke Kansen en Gelijke behandelingsdecreet van 10 juli 2008 in de 
dertien Vlaamse Centrumsteden evenveel lokale meldpunten discriminatie opgericht.

Op 12 juni 2013 werd de definitieve samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van een 
Interfederaal Centrum afgesloten met de federale en deelstatelijke regeringen. 

Sedert 1 januari 2014 zijn de meldpunten discriminatie een onderdeel van dit Interfederaal 
Centrum. Dit Centrum beheert voortaan de werkingsmiddelen en het personeel gekoppeld aan de 
meldpunten.  Om de samenwerking met de centrumsteden te regelen werden voor 2014 
samenwerkingsovereenkomsten uitgewerkt.

Na het realiseren van de omvorming tot het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia, conform de 
Richtlijn 2000/43/EU, wordt een nieuwe overeenkomst voorgelegd die loopt van 2016 tot en met 
2019.

Argumentatie
In het Plan Nieuw Kortrijk onder hoofdstuk "een stad die verenigt en verbindt" wordt uitdrukkelijk 
gesteld de strijd aan te gaan tegen elke vorm van discriminatie. Deze samenwerkingsovereenkomst 
omschrijft op welke manier het Centrum en het stadsbestuur samenwerken om de werking van het 
lokale contactpunt Unia (vroeger Meldpunt Discriminatie) in Kortrijk voor de periode van 2016-2019 
uit te bouwen. Het bepaalt de wederzijdse verwachtingen om personeel en infrastructuur te voorzien 
en op welke wijze de lokale vertegenwoordiger Unia en het stadspersoneel samen discriminatie 
bestrijden en gelijke kansen bevorderen.

 

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de samenwerkingsovereenkomst tussen Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia en stadsbestuur 
Kortrijk met betrekking tot het lokale contactpunt Unia 2016-2019, zoals opgenomen in bijlage, goed 
te keuren.

Bijlagen
 samenwerkingsovereenkomst UNIA en stad Kortrijk 2016-2019 .pdf
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20:25 Kelly Detavernier, schepen betreedt de zitting
23 - 2016_GR_00079 - diversiteit is een kracht - samenwerkingsovereenkomst Agentschap Integratie en Inburgering en stad Kortrijk - Goedkeuren

23 2016_GR_00079 diversiteit is een kracht - 
samenwerkingsovereenkomst Agentschap 
Integratie en Inburgering en stad Kortrijk 
- Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, 
schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen 
Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer 
Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer 
Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; 
de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 
raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis 
Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; 
mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; 
mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
De toeleiders in diversiteit leggen contact met de doelgroep van nieuw- en oudkomers met een 
migratie-achtergrond om hen te informeren/sensibiliseren/motiveren en toe te leiden naar de juiste 
voorzieningen, (stads)diensten, (zelf)organisaties en andere brug- en sleutelfiguren in de stad (CVO, 
vrije tijdsorganisaties, VDAB, ziekenhuis, OCMW, huurdersbond, praattafels, bibliotheek, 
opleidingen, scholen,...).

De vertrekbasis van de toeleiders is de vestiging in Kortrijk van het Agentschap Integratie en 
Inburgering.

De samenwerkingsovereenkomst omschrijft op welke manier de stad het Agentschap Integratie en 
Inburgering ondersteunt.

De afspraken:
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- de stad Kortrijk levert tegen uiterlijk 1 maart 2016 3 PC's. Deze worden tot 31 december 2018 ter 
beschikking gesteld.
- het Agentschap Integratie en Inburgering 
* stelt de PC's ter beschikking voor haar bezoekers, dit steeds onder toezicht van een professionele 
kracht
* staat in voor het beheer van de PC's: software updates, virusscanner,...

Argumentatie
De overeenkomst bepaalt wat verwacht wordt van de organisatie en hoe dit aangetoond wordt.

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

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst, zoals opgenomen in bijlage.
Opdracht te geven aan de Directie Welzijn om de overeenkomst op te volgen.

Bijlagen
 Samenwerkingsovereenkomst tussen STAD Kortrijk en AII.pdf
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Aanvullende punten

20:28 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
20:29 Marie Vandenbulcke, raadslid verlaat de zitting
20:29 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting

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.

Behandeld
Indiener(s):
Catherine Matthieu

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.

 

Antwoord
De raad hoort:

- het voorstel van raadslid Catherine Matthieu, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van schepen Philippe De Coene, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Geachte mevrouw Matthieu,

 Uw aandacht voor een wachtenpost huisartsen is bijzonder terecht.
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1. Omwille van de bereikbaarheid en de nabijheid van huisartsen in de avond, het weekend, op 
feestdagen en tijdens vakantieperiodes.

2. Omwille van eventueel oneigenlijk gebruik door patiënten van de spoeddienst daar waar 
eerder  een huisartsconsultatie aangewezen is.

Het voorstel is overigens al jaren en tot op heden voorwerp van overleg en bespreking tussen AZ 
Groeninge en de huisartsen in stad en regio.

Zo was er overleg op 28/1/2016, op 28/04/2015, op 18/12/2014, op 23/09/2014, op 13/09/2012, op 
22/03/2012, op 15/12/2011, op 15/09/2011, enz.

AZ Groeninge heeft zelfs voorgesteld om een locatie te voorzien in de nieuwbouw aan de 
Kennedylaan (voorstel geformuleerd op het overleg van 23 september 2014).

Maar we kunnen vaststellen dat er binnen de groep huisartsen tot op heden niet genoeg consensus 
is over de werkwijze. Om de informatie zeer actueel te kunnen geven, hebben we zonet nog gepolst 
naar de houding van de huisartsen in onze stad. Het blijkt dat het pijnpunt onder meer zit in het al 
dan niet organiseren van de nachtdiensten.

Hoe dan ook zijn we bereid verder te bemiddelen in dit dossier.

Mocht u uw voorstel aanhouden, dan zullen we dit dan ook zeker ondersteunen. We zijn immers 
voorstander van wat we doen."

Raadslid Catherine Matthieu vraagt niet langer de stemming.

20:31 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
20:32 Marie Vandenbulcke, raadslid betreedt de zitting
20:33 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting

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.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele

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?

2. Kan de stad(scoalitie) de keuze bevestigen om (in het zuiden van de stad) de open ruimte 
maximaal te behouden?
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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. 

Antwoord
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van schepen Wout Maddens, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Beaucarne heeft een aanvraag lopende voor een ‘planologisch attest’. Een planologisch attest is een 
manier voor een bedrijf om aan een overheid te vragen of ze bereid is de bestemmingsplannen te 
wijzigen om een bepaalde uitbreiding mogelijk te maken.

Alle adviezen worden op dit moment bekeken en alles wordt nu grondig afgewogen. Ook de reacties 
uit de Gecoro (18.02.2016) en andere kanalen worden tegen het licht gehouden. Een aantal zaken 
wordt nu verder onderzocht opdat een weloverwogen beslissing mogelijk wordt.

De procedure loopt nog en het is niet wenselijk om voorafnames te doen op de beslissing.

Het behoud van open ruimte is niet hetzelfde als het ‘bouwvrij’ verklaren van wat op vandaag niet 
bebouwd is.

In verband met de vergunning van 2008 zijn de aanleg van  groenbuffers die in het verleden werden 
opgelegd niet gerespecteerd.

Dit is een houding die wij steeds aannemen in economische en andere dossiers: luisteren-
informeren-onderzoeken-beslissen-helpen."

 

IR 3 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Toekomst 
Groothandelsmarkt

IR 3 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Toekomst Groothandelsmarkt

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele

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

Antwoord
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van schepen R. Scherpereel, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Er zijn twee fases. Een eerste fase is de bouw van het erfgoeddepot. De impact van het 
erfgoeddepot richt zich op het zuidelijk gedeelte op de parking en de werking van de 
groothandelsmarkt kan verder gezet worden zonder problemen, zelfs met de aanwezigheid van het 
erfgoeddepot, mits het herinschalen van de verschillende standen. En dan in fase twee, na de bouw 
van het erfgoeddepot, komt dan het BOD-depot naar de groothandelsmarkt. Er verandert dus niks 
voor het einde van 2018,  dus voor de fase 2 dan begint. Intussentijd wordt een, laat ons zeggen, 
alternatieve locatie gezocht met de handelaars en wensen we inderdaad wel degelijk de 
groothandelsmarkt in Kortrijk te behouden. De communicatie met de handelaars staat uiteraard op 
de planning en er zijn nog onbekende variabelen, bvb de bouwvergunning. Niet later dan vandaag is 
het nu gebleken dat de start van de bouwwerken niet in juni maar waarschijnlijk in augustus zullen 
aanvangen, ik zeg waarschijnlijk want de bouwvergunning, we zitten er nog op te wachten. Het is pas 
als wij de gegevens hebben dat wij zeer concreet kunnen ingaan op de terechte vragen van de 
handelaars. Concreet is ondertussen met hen een infomoment vastgelegd op 4 mei om 13u30.

Onze keuze voor het BOP-depot op de site spreekt voor zich want het is de meest logische en 
geschikte locatie voor het depot. Namelijk een voldoende oppervlakte 25.000 m² hebben we nodig, 
plus de goede logistieke ligging binnen de stadskern en de kosten-baten. Het is de meest 
budgetvriendelijke oplossing : we moeten geen aankoop doen van gronden, geen huur van 
gebouwen, parking enz., ruim 8 miljoen besparen we daarmee. We consolideren niet één depot 
maar vier depots in één, dus dat is niet alleen de tuighuizen in Marke, maar dat is ook het depot van 
Rollegem, de garage en de werkplaats van het depot 102 en depot Aardweg. Bovendien is het depot 
onlosmakelijk verbonden met het dossier van het erfgoeddepot en wordt dat als één geheel 
genomen. Wat nu de functie en de werking, mijnheer Lemaitre, betreft van de groothandelsmarkt , ik 
deel uw mening dat daar waarschijnlijk en ik ben er trouwens van overtuigd, wij daar toch ne keer 
zwaar moeten over nadenken hoe we dat kunnen verbeteren. Let wel, 30 jaar terug is die 
groothandelsmarkt ontstaan met veel grotere ambitie dan dat het tot nu toe uitgekomen is. Dat is 
niemand ten kwade te tuigen, maar veranderde economische omstandigheden, vroeger kwamen 
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hotelhouders, restaurateurs, hun inkopen doen op die groothandelsmarkt, nu zijn er bedrijven zoals 
Metro, zoals die SPC, die zware concurrentie geven aan de groothandelsmarkt en inderdaad het 
aantal kruidenierszaken en kleine zaakjes die zelfstandig nog opereren is zeer sterk verminderd ten 
voordele van franchisehouders die van grote ketens worden beleverd. Dus men moet daar een 
beetje realisme aan de markt leggen. Over de ernst waarmee dat die handel gevoerd wordt en over 
het niet koosjer zijn van die handel, daar ga ik geen commentaar op geven. Dat is mijn antwoord 
terzake.

Ik ga kort eindigen. Wij hebben een overleg, ik herhaal nog eens, in mei met die mensen en dat is het 
startoverleg , over al dan niet compensatoire maatregelen, dan gaan we zien in hoeverre dat nodig 
en in hoeverre dat dat gewenst is. We gaan dat heel dat traject moet bekijken. Het eerste overleg 
gebeurt dus op 4 mei om 13u30. Ik kan u daar geen lijst van deelnemers over geven maar ik ga u 
zeggen, het gaat over 3 groepen gebruikers waarvan u heel goed de belangen hebt verdedigd. Het 
gaat ook over die 150 mensen die daar komen aankopen, het gaat ook over die 30 of 40 boeren en 
telers die daar hun producten komen aanbieden en dan heb ik dan uw 9 eigenaars van die 11 boxen."

Vragen en interpellaties

IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Catherine Waelkens: Rekening.
IR 4 - Mondelinge vraag van raadslid Catherine Waelkens: Rekening.

Behandeld
Indiener(s):
Catherine Waelkens

Toelichting:
Raadslid Catherine Waelkens vraagt wanneer de rekening van de Stad wordt voorgelegd in de 
gemeenteraad.

Schepen Kelly Detavernier antwoordt dat ze streven naar gemeenteraad mei.

IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Brief 
bewoners Mellestraat aangaande aanleg buurtparking.

IR 5 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Brief bewoners Mellestraat aangaande aanleg buurtparking.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele vraagt wanneer er een antwoord komt op de brief van de bewoners 
van de Mellestraat met betrekking tot de aanleg van een buurtparking.

Schepen Wout Maddens antwoordt dat hij het antwoord morgen zal bezorgen.

IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Veel 
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bedrijvigheid 's nachts rond leegstaande panden op de hoek van 
de R36 met Overleiestraat.

IR 6 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Veel bedrijvigheid 's nachts rond leegstaande panden op de hoek van de R36 met Overleiestraat.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele

Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele deelt mee dat op de hoek van de R36 met de Overleiestraat 's nachts 
veel bedrijvigheid is rond de leegstaande panden. Hij vraagt of de stad hier toezicht kan op houden.

Raadslid Wout Maddens antwoordt dat een deel van de panden eigendom zijn van het SOK 
(Amsterdams poortje), en dat er gesprekken lopen met de kerkfabriek. Er beweegt met andere 
woorden veel in het binnengebied. Dit moet binnen redelijke termijn leiden tot een geïntegreerd 
plan. Actuele nachtelijke bedrijvigheid zal worden gemeld aan de politie.

IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Stefaan De Clerck: RUP Kortrijk 
Weide.

IR 7 - Mondelinge vraag van raadslid Stefaan De Clerck: RUP Kortrijk Weide.

Behandeld
Indiener(s):
Stefaan De Clerck

Toelichting:
Raadslid Stefaan De Clerck vraagt wanneer het RUP Kortrijk Weide wordt behandeld.

Schepen Wout Maddens antwoordt dat dit zal geagendeerd worden op de gemeenteraad van mei.

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Phyllis Roosen: Parkeerplaatsen 
Veemarkt.

IR 8 - Mondelinge vraag van raadslid Phyllis Roosen: Parkeerplaatsen Veemarkt.

Behandeld
Indiener(s):
Phyllis Roosen

Toelichting:
Raadslid Phyllis Roosen meldt dat de parkeerplaatsen op de Veemarkt niet gemarkeerd zijn waardoor 
ze willekeurig worden gebruikt. Kunnen deze gemarkeerd worden?

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij dit zal laten bekijken.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Fractietoelagen.
IR 9 - Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Fractietoelagen.

Behandeld
Indiener(s):
Steve Vanneste
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Toelichting:
Raadslid Steve Vanneste vraagt wanneer de fractietoelagen worden voorgelegd aan de 
gemeeneraad.

Voorzitter Piet Lombaerts antwoordt dat hij nog 1 document moet bezorgen en dat dit dan voorkomt 
op de gemeenteraad van mei.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Snelheid 
Rekkemsestraat.

IR 10 - Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Snelheid Rekkemsestraat.

Behandeld
Indiener(s):
Steve Vanneste

Toelichting:
Raadslid Steve Vanneste merkt op dat de snelheid in de Rekkemsestraat de spuigaten uitloopt. Kan 
er geen sensibiliserende actie worden ondernomen ?

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij zal laten bekijken wat de recentste onderzoeksresultaten 
opleveren. We combineren altijd een preventief met repressief luik.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Locatie Paasfoor 
2017.

IR 11 - Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Locatie Paasfoor 2017.

Behandeld
Indiener(s):
Steve Vanneste

Toelichting:
Raadslid Steve Vanneste vraagt wat de locatie van de Paasfoor zal zijn in 2017 : wel/niet Kortrijk 
Weide, wel/niet Veemarkt en Grote Kring ? Zal er daadwerkelijk een afslanking gebeuren of niet ?

Schepen Rudolphe Scherpereel antwoordt dat er afgelopen vrijdag een overleg plaatsvond op vraag 
van de foorreizigers. Hun voorstel wordt intern onderzocht rekening houdende met andere 
belanghebbenden en de veiligheidsdiensten. We zitten begin juni opnieuw samen.

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Ticketsysteem aan 
bushalte ter hoogte van Wembley.

IR 12 - Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Ticketsysteem aan bushalte ter hoogte van Wembley.

Behandeld
Indiener(s):
Pieter Soens

Toelichting:
Raadslid Pieter Soens meldt dat het ticketsysteem aan de bushalte ter hoogte van Wembley 
verdwenen is.
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Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij dit zal laten bekijken.

IR 13 Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: 
Leveringsproblemen met kleine huisvuilzakken.

IR 13 - Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Leveringsproblemen met kleine huisvuilzakken.

Behandeld
Indiener(s):
Maarten Seynaeve

Toelichting:
Raadslid Maarten Seynaeve vraagt of er leveringsproblemen zijn met kleine huisvuilzakken.

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat hij dit zal navragen om dan een antwoord te bezorgen.

IR 14 Mondelinge vraag van raadslid Arne Vandendriessche: Verloop 
gemeenteraad.

IR 14 - Mondelinge vraag van raadslid Arne Vandendriessche: Verloop gemeenteraad.

Behandeld
Indiener(s):
Arne Vandendriessche

Toelichting:
Raadslid Arne Vandendriessche meldt dat de gemeenteraad vlot verlopen is.

IR 15 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
Inbraak scoutslokaal in het Magdalenapark.

IR 15 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Inbraak scoutslokaal in het Magdalenapark.

Behandeld
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker

Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker merkt op dat er blijkbaar weer ingebroken werd in het voormalige 
scoutslokaal in het Magdalenapark (voormalig kaartershuisje).

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat er eerstdaags wordt overgegaan tot afbraak. De gunning 
gebeurde recent.

11 april 2016 21:24 De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
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de stadssecretaris de voorzitter
G. HILLAERT P. LOMBAERTS


