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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
IR 3 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: De opwaardering van 
het stedelijk patrimonium
IR 3 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: De opwaardering van het stedelijk patrimonium

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
De dakenscan die de stad liet uitvoeren is een nuttig instrument dat hopelijk heel wat Kortrijkzanen 
zal aanzetten tot het investeren in een verbetering van hun woning/eigendom. Ook de 
renovatiebegeleiders die ondersteuning bieden zijn een voorbeeld van slim beleid. Hoe meer 
Kortrijkzanen we aan de eco-reservaties krijgen hoe beter voor de inwoners zelf en de samenleving 
als geheel.

Maar de dakenscan geeft ook een beeld op het stedelijk patrimonium. Ook hier worden enkele 
uitdagingen snel duidelijk. De vraag stelt zich of de stad de ambitie heeft om het goede voorbeeld te 
geven en de analyse te laten uitmonden in actie. Want, wat we verwachten/hopen van de burgers 
moeten we misschien zelf ook doen?

Daarom volgende vragen:

1. Is er een (extra) analyse van de resultaten van de dakenscan m.b.t. het stedelijk 
patrimonium? Zo ja, welk beeld geeft die? Zo nee, waarom niet?

2. Zijn er plannen om bepaalde gebouwen aan te pakken? Zo ja welke, met welke timing en 
welk budget? Is er een globaal plan van aanpak om het stedelijk patrimonium duurzamer te 
maken?

3. Hoe kunnen we er voor zorgen dat nieuwe bouwprojecten van onze stad niet meteen zorgen 
voor een slechte score? Worden gunningscriteria bijgestuurd in die zin? Of zijn er andere 
methodes?

IR 4 Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag rond de toekomst 
van de bibliotheek: Wat met gebouw en met de werking? 
IR 4 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag rond de toekomst van de bibliotheek: Wat met gebouw en met de werking? 

Indiener(s):
Depuydt Christine

Toelichting:
Vraag rond de toekomst van de bibliotheek: Wat met gebouw en met de werking? 

IR 5 Interpellatie van raadslid Wouter Allijns: Economische weerslag op 
Kortrijk door de recente terreur 
IR 5 - Interpellatie van raadslid Wouter Allijns: Economische weerslag op Kortrijk door de recente terreur 

Indiener(s):
Allijns Wouter
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Toelichting:
Geachte voorzitter van de gemeenteraad,

Geachte schepen van Economie en Toerisme,
Geachte collega-raadsleden,
 
Het is algemeen geweten dat de aanslagen van Parijs en nog recenter deze van 22 maart 2016 in 
Brussel veel menselijk leed veroorzaakten. De emotionele schade voor de getroffen mensen en hun 
familie en bij uitbreiding voor elke weldenkende burger is gigantisch.

Stilaan wordt steeds duidelijker dat de gevolgen van de aanslagen, naast de directe menselijke 
impact, nog veel meer maatschappelijke en economische gevolgen hebben.

Sinds de aanslagen van Parijs half november vorig jaar zijn er bijvoorbeeld weer grenscontroles 
tussen Frankrijk en België. Op grotere evenementen zijn er strengere controles,…

Het zou niet vreemd zijn dat bovenstaande zaken een weerslag hebben, ook op onze stad Kortrijk, 
vlakbij de grens met Frankrijk en waarbij een niet onaanzienlijk deel van de Noord-Fransen graag 
naar onze stad komen winkelen.

Nu zijn mijn vragen de volgende:

-        Zijn er minder ‘dagtoeristen/shoppers’ die sinds de aanslagen naar onze stad komen? Beschikt u 
over cijfers?

-        Is er een directe economische impact voor bv onze hotels, winkels… Is daar al een analyse van?

 

Ik dank u.

 

Vriendelijke groeten,

Wouter Allijns

Raadslid-Fractieleider Open VLD Kortrijk

 

IR 6 Interpellatie van raadslid Steve Vanneste: De nieuwe moskee
IR 6 - Interpellatie van raadslid Steve Vanneste: De nieuwe moskee

Indiener(s):
Vanneste Steve

Toelichting:
Beste collega's
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In het kader van recente persartikels over de nieuwe moskee in de Brugsesteenweg had ik graag de 
volgende vragen gesteld:

 

-Wat is de rol van stad Kortrijk in dit dossier?

-Is er voor dit dossier een RUP nodig, een stedenbouwkundige aanvraag die aan een openbaar 
onderzoek wordt onderworpen? 

-Is er in kader van "Kortrijk Spreekt" al een overleg geweest met de buurt in een open vergadering?

-Hoe zal een vlotte mobiliteit in die buurt verzekerd worden en hoe zullen mogelijke parkeer-en 
geluidsoverlast vermeden worden?

-De vorige vraag tot erkenning werd geweigerd wegens negatief advies van de staatsveiligheid. Hoe 
zal de stad nagaan dat er geen radicale imams en geradicaliseerde personen hun toevlucht nemen 
tot de moskee?

-Staat iedereen binnen de huidige meerderheid (inclusief de 2 ex-Vlaams Belangers die nu als 
onafhankelijk raadslid zetelen en de meerderheid rechthouden) achter dit project?

 

mvg

 

Steve

IR 7 Interpellatie van raadslid Arne Vandendriessche: Resultaten van de 
recente personeelsbevraging.
IR 7 - Interpellatie van raadslid Arne Vandendriessche: Resultaten van de recente personeelsbevraging.

Indiener(s):
Vandendriessche Arne

Toelichting:
Voorzitter,

Collega’s,

Ik wil het punt van raadslid en open brief compagnon De Clerck aangrijpen om zelf ook een vraag te 
stellen over 'het personeel' van onze stad. Zoals jullie allemaal weten word ik volgend jaar Schepen 
van Personeel. 

Ik ben mij reeds grondig aan het inwerken en heb verschillende medewerkers gesproken waaronder 
de directeur Mens. Van hem heb ik vernomen dat er recent een grote personeelsbevraging werd 
gehouden. 

Ik kan dit uiteraard enkel toejuichen want dit lijkt me inderdaad een perfecte basis om op verder te 
werken. Veel meer dan individuele gevallen. Meten is immers weten. 
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- kan de schepen uitleg geven over deze bevraging? Wat, wanneer, hoeveel, methodologie,...?

-wat zijn de voornaamste conclusies en actiepunten die hij ziet?

- wat zijn de vervolgstappen?

Ik dank u.

Arne Vandendriessche

Raadslid Open Vld


