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Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; 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 Lieven Lybeer, raadslid; 
de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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

Afwezig:

de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid

Verontschuldigd:

de heer Rudolf Scherpereel, schepen

13 juni 2016 19:00 - De voorzitter opent de openbare zitting

13 juni 2016 19:00 - Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting

13 juni 2016 19:01 - Franceska Verhenne, raadslid verlaat de zitting

13 juni 2016 19:01 - Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting

13 juni 2016 19:01 - Astrid Destoop, raadslid verlaat de zitting

13 juni 2016 19:01 - Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting

MEDEDELINGEN
Inleiding

- Aanvullende punten
Volgende aanvullende punten zijn ingediend:



5/104 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

IR 1 – Voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Naar een mede-
eigenaarschap rond verkeersveiligheid op straat/wijkniveau

IR 2 – Interpellatie van raadslid Catherine Waelkens: Verklaring daling van het netto-actief.

Overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet worden deze punten aan de agenda 
toegevoegd.

- Mededelingen
Omdat om 17u (tot 18u) de ontvangst van de finalisten van Mijn Pop-up restaurant doorging 
in de Trouwzaal staat de koffie voor de gemeenteraadsleden in het Salon.

- Activiteiten
De volgende activiteiten staan gepland:

-      EK voetbaldorp Schouwburgplein

-      EK voetbal in Heule Kasteelpark

-      17-19/06: braderie stadscentrum

-      21/06: internationale yogadag in begijnhofpark

-      26/6: zomerbarbecue vriendenkring in Buurthuis ’t Senter

-      29/6: kidssportdag in SC Lange Munte (vanaf 14u)

 

-Stukken ter tafel
° bulletin van vragen en antwoorden
° programmaboekje Circusfestival Perplx te Marke van 1 tot 3 juli

 

- Goedkeuring verslag
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 9 mei 2016. De 
notulen van de gemeenteraadszitting van 9 mei 2016 zijn derhalve goedgekeurd.

OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
1 - 2016_GR_00159 - Samenstelling college van burgemeester en schepenen - einddatum van het mandaat van schepen - voordrachtakte - verkozenverklaring

1 2016_GR_00159 Samenstelling college van burgemeester en 
schepenen - einddatum van het mandaat van 
schepen - voordrachtakte - verkozenverklaring
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Goedgekeurd
Samenstelling

Aanwezig:

de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; 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 Lieven Lybeer, raadslid; 
de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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 Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; de heer Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, 
raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:

de heer Rudolf Scherpereel, schepen

Beschrijving

Gekoppelde besluiten

 2016_GR_00073 - Gemeenteraad - Ontslag gemeenteraadslid - Aktename

Aanleiding en context
Op 24 december 2012 werd de gezamenlijke voordrachtakte van de kandidaat-schepenen 
overhandigd aan de stadssecretaris. In de gemeenteraadszitting van 02 januari 2013 werd door de 
voorzitter van de gemeenteraad vastgesteld dat deze voordrachtakte ontvankelijk is. Bijgevolg 
werden in diezelfde zitting de kandidaat-schepenen verkozen verklaard, waaronder de heer Koen 
Byttebier. Op deze voordrachtakte werd als einddatum van het schepenmandaat van de heer Koen 
Byttebier 30 juni 2016 vermeld, met als eerste (en enige) opvolger mevrouw Eline Brugman. 
Inmiddels heeft mevrouw Eline Brugman haar ontslag als gemeenteraadslid ingediend. Daarvan werd 
akte genomen in zitting van 14 maart 2016.

Argumentatie
In dit verband vermeldt artikel 45 §1, 2de lid van het gemeentedecreet:
"De gezamenlijke akte van voordracht kan tevens de einddatum van het mandaat van een kandidaat-
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schepen vermelden. In dat geval kan op de akte van voordracht de naam vermeld worden van de 
persoon die hem zal of de personen die hem zullen opvoglen voor de resterende duurtijd van het 
mandaat. In voorkomend geval is de schepen bij het bereiken van de einddatum van het mandaat 
van rechtswege ontslagnemend en wordt hij van rechtswege opgevolgd door de persoon die in de 
akte van voordracht als opvolger is vermeld. ... Als de persoon die als laatste opvolger is vermeld, het 
mandaat niet kan opnemen, wordt tot vervanging overgegaan overeenkomstig artikel 50."

Conform artikel 50 van het gemeentedecreet wordt tot de verkiezing van een opvolger overgegaan 
binnen de twee maanden na het openvallen van het schepenmandaat. De schepen wordt verkozen 
op basis van een akte van voordracht van de kandidaat-schepen, ondertekend door meer dan de 
helft van de verkozen gemeenteraadsleden en door een meerderheid van de personen die op 
dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werd verkozen.

Op 30 mei 2016 werd een akte ingediend waarbij de heer Koen Byttbier voorgedragen wordt als 
schepen en dit tot 31 maart 2017. Als eerste opvolger is de heer Arne Vandendriessche opgenomen.
De voorzitter heeft vastgesteld dat deze akte ontvankelijk is. Bijgevolg is de heer Koen Byttebier, die 
voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een geval van onverenigbaarheid 
bevindt, verkozen verklaard.
Opdat het mandaat als schepen ook effectief kan uitgeoefend worden, dient betrokkene conform 
artikel 46§1 van het gemeentedecreet de eed af te leggen in de openbare vergadering van de 
gemeenteraad.
De heer Koen Byttebier gaat vervolgens over tot de eedaflegging in de handen van de burgemeester, 
waarvan de tekst luidt als volgt: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen." 
Deze eedaflegging wordt opgenomen in een proces-verbaal van eedaflegging.

Juridische grond

We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikels 44 
t.e.m. 50.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
We verwijzen hierbij tevens naar de artikels 45 en 50 van het gemeentedecreet.

Besluit

Stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1

Akte te nemen van het van rechtswege beëindigen van het mandaat van de heer Koen Byttebier als 
schepen op 30 juni 2016.

Punt 2
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De heer Koen Byttebier verkozen te verklaren als schepen voor de periode van 30 juni 2016 tot 31 
maart 2017.

Punt 3

Akte te nemen van het proces-verbaal van eedaflegging.

Punt 4

De rangorde van de schepenen als volgt vast te stellen:

eerste schepen: R. Scherpereel
tweede schepen: W. Maddens
derde schepen: K. Detavernier
vierde schepen: B. Herrewyn
vijfde schepen: K. Byttebier
zesde schepen: A. Vandersteene
zevende schepen: A. Weydts
achtste schepen: P. De Coene

Bijlagen

 voordrachtakte van een kandidaat-schepen, d.d. 30.05.2016.pdf
 geloofsbrieven.pdf
 akte eedaflegging schepen K. Byttebier.doc
 proces-verbaal hoofdstembureau verkiezingen 14.10.2012.pdf
 voordrachtsakte schepenen.pdf

19:04 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting

19:05 Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
2 - 2016_GR_00154 - Centrum voor Basiseducatie - Vervanging van een bestuurder - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

2 2016_GR_00154 Centrum voor Basiseducatie - Vervanging van een 
bestuurder - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit 
de gemeenteraad
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig:

de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; 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 Lieven Lybeer, raadslid; 
de heer Filiep Santy, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
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Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, 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; 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Astrid 
Destoop, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:

de heer Rudolf Scherpereel, schepen

Beschrijving

Aanleiding en context
Per e-mail van 20 mei 2016 neemt de heer Mohamed Ouald Chaib ontslag als bestuurder van het 
Centrum voor Basiseducatie Kortrijk-Roeselare.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 15 april 2013 de heer Mohamed Ouald Chaib voor te dragen 
tot het vervullen van het mandaat van bestuurder van het Centrum voor Basiseducatie voor een 
periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad 
in 2019.

Artikel 24 van de statuten bepaalt dat bestuurders hun ontslag kunnen indienen.

Thans ligt de vervanging van de heer Mohamed Ouald Chaib voor.

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 28 raadsleden deelnemen 
en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Billy Buyse : 27 ja-stemmen; 1 nee-stem

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
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Mevrouw Billy Buyse voor te dragen tot het vervullen van het mandaat van bestuurder van het 
Centrum voor Basiseducatie voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op 
de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019, ter vervanging van de heer Mohamed Ouald Chaib.

Bijlagen

 maim Mohamed Ouald Chaib 20-05-2016.pdf
 statuten vzw 091214_.doc

19:06 Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting

19:07 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
3 - 2016_GR_00157 - Goedkope Woning - Voordracht van bestuursmandaten - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

3 2016_GR_00157 Goedkope Woning - Voordracht van 
bestuursmandaten - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig:

de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; 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 Lieven Lybeer, raadslid; 
de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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; 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, 
raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
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de heer Rudolf Scherpereel, schepen

Beschrijving

Aanleiding en context
Artikel 12 van de statuten van Goedkope Woning bepaalt dat de vennootschap wordt bestuurd door 
een raad, bestaande uit 9 leden en dat de duur van hun mandaat wordt vastgesteld op 3 jaar, 
alsmede dat vier mandaten van bestuurder worden voorbehouden voor de Gemeente Kortrijk.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2013 volgende personen voor te dragen tot het 
vervullen van het mandaat van bestuurder van de bouwmaatschappij Goedkope Woning voor een 
periode statutair bepaald, zijnde 3 jaar: 
1 Tine Castelein 
2 Marc Lemaitre 
3 Frederik Vlaminck 
4 Sliman You-Ala

Aangezien deze periode nu ten einde is, dient er een nieuwe voordracht te worden gedaan.

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 35 raadsleden deelnemen 
en waarvan de uitslag, meegedeeld na punt IR2, luidt als volgt:

Tiene Castelein : 24 ja-stemmen; 6 nee-stemmen; 3 onthoudingen
Philippe De Coene : 21 ja-stemmen; 7 nee-stemmen; 5 onthoudingen
Marc Lemaitre : 21 ja-stemmen; 7 nee-stemmen; 5 onthoudingen
Catherine Matthieu : 8 ja-stemmen; 20 nee-stemmen; 5 onthoudingen
Eric Pauwels : 12 ja-stemmen; 19 nee-stemmen; 2 onthoudingen
Frederik Vlaminck : 25 ja-stemmen; 5 nee-stemmen; 3 onthoudingen

ongeldige stemmen 2

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1

volgende personen voor te dragen tot het vervullen van het mandaat van bestuurder van de 
bouwmaatschappij Goedkope Woning voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die 
volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019: 
1: Tiene Castelein
2: Philippe De Coene
3: Marc Lemaitre
4: Frederik Vlaminck
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Bijlagen

 Nieuwe statuten goedgekeurd BAV 20120613.pdf

4 - 2016_GR_00150 - vzw Ontmoetingscentra Kortrijk - Vervanging van een lid van de raad van bestuur - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

4 2016_GR_00150 vzw Ontmoetingscentra 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 Vincent Van Quickenborne, burgemeester; 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 Lieven Lybeer, raadslid; 
de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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; 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, 
raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:

de heer Rudolf Scherpereel, schepen

Beschrijving

Gekoppelde besluiten

 2014_GR_00044 - VZW Ontmoetingscentra Kortrijk - Aanwijzing van de nieuwe leden in de 
bestuursorganen.
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Aanleiding en context
Per e-mail van 16 mei 2016 neemt de heer Frans Christiaens ontslag als bestuurder van VZW 
Ontmoetingscentra Kortrijk.

Argumentatie
Per e-mail van 15 mei 2016 geeft de fractie CD&V aan de heer Frans Christiaens te willen vervangen 
als bestuurder van VZW Ontmoetingscentra Kortrijk door de heer Eric Pauwels.

De gemeenteraad besliste in zitting van 7 april 2015 o.a. de heer Frans Christiaens, namens CD&V, 
voor te dragen als bestuurder van VZW Ontmoetingscentra Kortrijk.

Artikel 22 van de statuten bepaalt:
“…
§1. Bestuurders voorgedragen door de stad Kortrijk:
De gemeenteraad draagt tien bestuurders voor zoals bedoeld in artikel 246, §1 van het 
Gemeentedecreet, waaronder minstens één gemeenteraadslid. 
Deze voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging. 
…”

Artikel 23 bepaalt dat het mandaat van de bestuurder eindigt door het vrijwillig ontslag van een 
bestuurder, betekend aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Thans ligt de vervanging van de heer Frans Christiaens door de heer Eric Pauwels voor.

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 32 raadsleden deelnemen 
en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Eric Pauwels : 32 ja-stemmen

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1

de heer Eric Pauwels, namens CD&V, voor te dragen als bestuurder van VZW Ontmoetingscentra 
Kortrijk, ter vervanging van de heer Frans Christiaens.

Bijlagen

 statuten vzw Ontmoetingscentra Kortijk - GR april 2015.doc
 mail Frans Christiaens 16-05-2016.pdf
 mail Hannelore Vanhoenacker 15-05-2016.pdf
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19:10 Franceska Verhenne, raadslid betreedt de zitting
5 - 2016_GR_00153 - vzw Ontmoetingscentra Kortrijk - Vervanging van een lid van het beheerscomité van ontmoetingscentrum De Vonke Heule - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

5 2016_GR_00153 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 Vincent Van Quickenborne, burgemeester; 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 Lieven Lybeer, raadslid; 
de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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; 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:

de heer Rudolf Scherpereel, schepen

Beschrijving

Aanleiding en context
Per e-mail van 8 mei 2016 geeft de fractie Groen aan de heer Bart Van Belleghem te willen vervangen 
door de heer Marc De Waegenaere als lid van het beheerscomité van ontmoetingscentrum De Vonke 
Heule.

Argumentatie
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De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2013 o.a. de heer Bart Van Belleghem af te 
vaardigen, namens Groen, als vertegenwoordiger van de stad Kortrijk in het beheerscomité van 
ontmoetingscentrum De Vonke Heule.

Thans ligt de vervanging van de heer Bart Van Belleghem door de heer Marc De Waegenaere voor.

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 30 raadsleden deelnemen 
en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Marc De Waegenaere : 30 ja-stemmen

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1

De heer Marc De Waegenaere af te vaardigen, namens Groen, als vertegenwoordiger van de stad 
Kortrijk in het beheerscomité van ontmoetingscentrum De Vonke Heule, ter vervanging van de heer 
Bart Van Belleghem.

Bijlagen

 statuten vzw Ontmoetingscentra Kortijk - GR april 2015.doc
 mail Cathy Matthieu 08-05-2016.pdf

19:12 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
6 - 2016_GR_00152 - vzw Ontmoetingscentra Kortrijk - Vervanging van een lid van het beheerscomité van ontmoetingscentrum De Troubadour Bissegem - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

6 2016_GR_00152 vzw Ontmoetingscentra Kortrijk - Vervanging van 
een lid van het beheerscomité van 
ontmoetingscentrum De Troubadour Bissegem - 
Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig:

de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; 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 Lieven Lybeer, raadslid; 
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de heer Filiep Santy, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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; 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:

de heer Rudolf Scherpereel, schepen

Beschrijving

Aanleiding en context
Per e-mail van 8 mei 2016 geeft de fractie Groen aan de heer David Wemel te willen vervangen door 
de heer Andy Devriese als lid van het beheerscomité van ontmoetingscentrum De Troubadour 
Bissegem.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2013 o.a. de heer David Wemel af te vaardigen, namens 
Groen, als vertegenwoordiger van de stad Kortrijk in het beheerscomité van ontmoetingscentrum De 
Neerbeek (tegenwoordig: De Troubadour) Bissegem.

Thans ligt de vervanging van de heer David Wemel door de heer Andy Devriese voor.

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 na de mondelinge vragen (daar de 
eerste stemming niet geregistreerd werd), waaraan 37 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag 
luidt als volgt:

Andy Devriese : 37 ja-stemmen

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.
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Punt 1

De heer Andy Devriese af te vaardigen, namens Groen, als vertegenwoordiger van de stad Kortrijk in 
het beheerscomité van ontmoetingscentrum De Troubadour Bissegem, ter vervanging van de heer 
David Wemel.

Bijlagen

 statuten vzw Ontmoetingscentra Kortijk - GR april 2015.doc
 mail Cathy Matthieu 08-05-2016.pdf

7 - 2016_GR_00151 - vzw De Warande Kortrijk - Vervanging van een lid van de raad van bestuur - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

7 2016_GR_00151 vzw De Warande 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 Vincent Van Quickenborne, burgemeester; 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 Lieven Lybeer, raadslid; 
de heer Filiep Santy, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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; 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:

de heer Rudolf Scherpereel, schepen
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Beschrijving

Aanleiding en context
Per e-mail van 15 mei 2016 geeft de fractie CD&V aan de heer Stijn Tanghe te willen vervangen door 
mevrouw Sien Vandevelde als lid van de raad van bestuur van vzw De Warande Kortrijk.
De ontslagmail van de heer Stijn Tanghe is in deze mail opgenomen.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2013 o.a. de heer Stijn Tanghe, namens 
CD&V, als bestuurder 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 ligt de vervanging van de heer Stijn Tanghe door mevrouw Sien Vandevelde voor.

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 34 raadsleden deelnemen 
en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Sien Vandevelde : 32 ja-stemmen; 2 onthoudingen

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1

Mevrouw Sien Vandevelde voor te dragen, namens CD&V, als lid van de raad van bestuur van vzw De 
Warande Kortrijk, ter vervanging van de heer Stijn Tanghe.

Bijlagen

 statuten vzw de warande 2013.pdf
 mail Hannelore Vanhoenacker 15-05-2016.pdf
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8 - 2016_GR_00155 - Immobiliën (immo 2015/006) - Ruil van grond tegen grond gelegen Processiestraat te K-Bellegem. - Goedkeuren

8 2016_GR_00155 Immobiliën (immo 2015/006) - Ruil van grond tegen 
grond gelegen Processiestraat te K-Bellegem. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig:

de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; 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 Lieven Lybeer, raadslid; 
de heer Filiep Santy, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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; 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:

de heer Rudolf Scherpereel, schepen

Beschrijving

Gekoppelde besluiten

 2015_CBS_01262 - Immobiliën (immo 2015/006) - Vraag naar ruil van gronden voor het bekomen 
van een betere perceelsconfiguratie. - Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
De heer Bourgois is eigenaar van een perceel grond gelegen op de hoek van de Processiestraat met 
de Walleweg te Kortrijk-Bellegem, kadastraal gekend Kortrijk, 11de afdeling, sectie C, nr. 560/K en 
met een kadastrale oppervlakte van 115m². Dit perceel kent op heden echter een speciale 
configuratie waardoor het moeilijk bebouwbaar is.

Na overleg met het Team Bouwen, Milieu en Wonen, werd er voorgesteld om een stukje grond 
behorend tot het perceel van de heer Bourgois te ruilen tegen evenveel stadsgrond deel uitmakend 
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van het openbaar domein. Hierdoor krijgt het perceel van de heer Bourgois, een rechthoekiger vorm 
en wordt het makkelijker bebouwbaar. Het stukje stadsgrond is niet echt bruikbaar en het voetpad 
blijft voldoende breed.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 04 mei 2015, punt 2, principieel, dit 
is onder voorbehoud van latere goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -
vernietiging door de toezichthoudende overheid, ingestemd met de voorgestelde ruil van gronden, 
zoals voorgesteld op het plan dat als bijlage aan dit besluit werd opgenomen en onder de volgende 
voorwaarden:

-de ruil geschiedt grond tegen grond;

-de kosten voor de opmeting en het verlijden van de akte zijn ten laste van de aanvrager;

-het herstel/aanpassing van het voetpad en de wachtgevel van Walleweg nr. 14 is ten laste van de 
aanvrager.

Een opmetingsplan werd opgemaakt door landmeter Martin Verbeure op 16 juni 2015. Door notaris 
C. Werbrouck werd een ontwerp van akte ruil opgemaakt.

Het betreft de ruiling van 7ca 54dm² grond uit een bergplaats gelegen Processiestraat +2 te K-
Bellegem tegen 7ca 54dm² grond uit het openbaar domein gelegen Processiestraat te K-Bellegem.

Argumentatie
Conform de bepalingen van een Omzendbrief d.d. 12 februari 2010 over de vervreemding van 
onroerende goederen door de provincies, gemeenten, O.C.M.W.'s en besturen van de erkende 
erediensten, moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse verkoop de uitzondering zijn bij 
het vervreemden van stadseigendommen. De gehele bevolking dient immers de gelegenheid te 
krijgen een bod uit te brengen. Een uitzondering kan enkel gemaakt worden wanneer er bij 
bijzondere motivering kan worden aangetoond dat een onderhandse verkoop te rechtvaardigen is 
doordat de kandidaat-koper, de enige aanpalende eigenaar is of een doelstelling van sociaal nut 
nastreeft. Hier betreft het een kleine correctie van de perceelsconfiguratie met de enige aanpalende 
eigenaar van de stadsgronden.

De stadsgronden zijn momenteel nog opgenomen in het openbaar domein en moeten dus eerst nog 
gedesaffecteerd worden door de gemeenteraad. De stadsgrond is niet echt bruikbaar en het voetpad 
blijft voldoende breed op deze plaats.

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

Financiële informatie

Financiële informatie

Ruil met gesloten beurzen. Kosten opmetingsplan en akte zijn ten laste van de aanvrager.

Besluit

Stemresultaten
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De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1

Over te gaan tot de desaffectatie van 07ca 54dm² grond op de hoek van de Processiestraat en de 
Walleweg te Kortrijk-Bellegem van het openbaar naar het privaat domein van de stad Kortrijk.

Punt 2

In te stemmen met de ruil van 7ca 54dm² grond tegen grond ter hoogte van Processiestraat nr. 2 te 
Kortrijk - Bellegem tussen de heer en mevrouw D. Bourgois - Rooms en de stad Kortrijk voor het 
bekomen van een betere perceelsconfiguratie en dit conform de voorwaarden opgenomen in het 
ontwerp van akte ruil, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Bijlagen

 Beslissing CBS 04 mei 2015.pdf
 Opmetingsplan 16 juni 2015.pdf
 Ontwerpakte ruil.pdf
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9 - 2016_GR_00158 - Immobiliën (immo 2014/023) - Onderhandse verkoop van 2.988m² grond uit de Brumierstraat (Chemin no. 3) te K.-Aalbeke. - Goedkeuren

9 2016_GR_00158 Immobiliën (immo 2014/023) - 
Onderhandse verkoop van 2.988m² grond 
uit de Brumierstraat (Chemin no. 3) te K.-
Aalbeke. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; 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 Lieven Lybeer, raadslid; 
de heer Filiep Santy, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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; 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Rudolf Scherpereel, schepen

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2015_GR_00037 - LAR-zuid - Aanpassen tracés buurt- en voetwegen in functie van de realisatie 
van de transportzone ‘LAR-zuid’ - Principiële goedkeuring

 2015_GR_00137 - LAR-zuid - Aanpassen tracés buurt- en voetwegen in functie van de realisatie 
van de transportzone 'LAR-zuid' - Goedkeuren

 2016_GR_00131 - LAR-zuid - Overeenkomst tussen de stad Kortrijk en Global Development 
Solutions bvba met betrekking tot het verlenen van bouwrecht op een gedeelte van de 
transportzone van LAR-zuid - Goedkeuren

 2014_GR_00319 - LAR-zuid - Ontwikkeling transportzone LAR-zuid en realisatie prioritaire 
openruimteprojecten - Goedkeuren

Aanleiding en context
In zitting van de gemeenteraad d.d. 08 december 2014, punt 17, werd er een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en Global Development Solutions bvba d.d. 22 oktober 
2014 met het oog op de realisatie van LAR-zuid en groengebieden op het grondgebied Kortrijk 
goedgekeurd.

Voor de realisatie van deze transportzone LAR-zuid zijn de tracés van een aantal buurt- en voetwegen 
afgeschaft of aangepast. De principiële goedkeuring hiervan gebeurde in de gemeenteraad d.d. 09 
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maart 2015. De definitieve goedkeuring volgde in de gemeenteraad d.d. 29 juni 2015. De afschaffing 
werd een juridisch feit als gevolg van  de beslissing van de deputatie van 16 juli 2015.

In dezelfde gemeenteraad d.d. 29 juni 2015 werd er ook een overeenkomst tussen de stad en Global 
Development Solutions bvba met betrekking tot het realiseren van de aanpassingen aan de buurt- en 
voetwegen in functie van de realisatie van de transportzone 'LAR-zuid' goedgekeurd. In artikel 3 van 
deze overeenkomst verbindt de stad er zich toe om, nadat de afschaffing van het gedeelte van de 
'chemin no. 3', vanaf de spoorwegbrug tot aan de aansluiting met de 'sentier no. 52' en de 'sentier no. 
62' een juridisch feit zal zijn, de zate van dit afgeschafte weggedeelte te verkopen aan de 
ontwikkelaar tegen 40 euro per m². Ook alle kosten verbonden aan deze verkoop zijn ten laste van de 
ontwikkelaar.

Door het Aankoopcomité werd er een gunstig visum verleend. Er werd een opmetingsplan opgemaakt.

In de gemeenteraad d.d. 09 mei 2016 werd er nog, in afwachting van de definitieve regeling van de 
overdracht, een bouwrecht verleend aan Global Development Solutions bvba.

Een ontwerp van akte werd opgemaakt door notaris De Witte dat hierbij ter goedkeuring wordt 
voorgelegd.

Argumentatie
Conform de bepalingen van een Omzendbrief d.d. 12 februari 2010 over de vervreemding van 
onroerende goederen door de provincies, gemeenten, O.C.M.W.'s en besturen van de erkende 
erediensten, moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse verkoop de uitzondering zijn bij 
het vervreemden van stadseigendommen. De gehele bevolking dient immers de gelegenheid te 
krijgen een bod uit te brengen. Een uitzondering kan enkel gemaakt worden wanneer er bij bijzondere 
motivering kan worden aangetoond dat een onderhandse verkoop te rechtvaardigen is doordat de 
kandidaat-koper, de enige aanpalende eigenaar is of een doelstelling van sociaal nut nastreeft. Hier 
betreft het de verkoop van een afgeschafte wegzate aan de ontwikkelaar van de gehele transportzone 
en dit in uitvoering van een eerder door de gemeenteraad goedgekeurde overeenkomst.

De stadsgronden zijn momenteel nog opgenomen in het openbaar domein en moeten dus eerst nog 
gedesaffecteerd worden door de gemeenteraad. De afschaffingsbeslissing biedt voldoende reden tot 
desaffectatie.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Opbrengst voor de stad. €119.520

Budgetsleutel 2016/GBB-CBS/0119-04/2202000/IE-12

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 35 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als 
volgt:

33 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, S. Demeyer, 
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna; A. Vandersteene, K. Detavernier, P. 
Lombaerts, L. Maddens; B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen; . 
Lybeer, F. Santy, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. 
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Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, M. Seynaeve, I. Verschaete, C. Waelkens;

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

De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1
Over te gaan tot de desaffectatie van 2.988m² grond gelegen Brumierstraat (chemin no. 3) te K.-
Aalbeke van het openbaar naar het privaat domein van de stad Kortrijk.

Punt 2
In te stemmen met de onderhandse verkoop van 2.988m² grond gelegen Brumierstraat (chemin no. 
3) te K.-Aalbeke aan de ontwikkelaar van de transportzone LAR-zuid, bvba Global Development 
Solutiones en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte, waarvan de integrale 
tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Bijlagen
 Beslissing gemeenteraad 08 december 2014.pdf
 Beslissing gemeenteraad 09 maart 2015.pdf
 Beslissing gemeenteraad 29 juni 2015.pdf
 Overeenkomst 29 juni 2015.pdf
 Visum Aankoopcomite 04 december 2014.pdf
 Beslissing gemeenteraa 09 mei 2016.pdf
 Opmetingsplan.pdf
 Ontwerp van akte.pdf
 LAR-Zuid,buurt-en voetwegen,besluit deputatie.pdf
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Kelly Detavernier
Kernadministratie
10 - 2016_GR_00145 - Gemeentelijke saneringsbijdrage op de waterfactuur - Aanpassing tarievenstructuur

10 2016_GR_00145 Gemeentelijke saneringsbijdrage op de 
waterfactuur - Aanpassing 
tarievenstructuur
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; 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 Lieven Lybeer, raadslid; 
de heer Filiep Santy, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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; 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Rudolf Scherpereel, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Sedert 1 januari 2016 werd er decretaal een nieuwe tariefstructuur ingevoerd, waarbij er enkel 
tariefkortingen kunnen worden vastgelegd voor de niet-huishoudelijke klanten. Er worden bovendien 
nieuwe verbruiksschijven ingevoerd, meer bepaald van 0 tot 500 m³ en van 501 tot 6000 m³ en meer 
dan 6000 m³, waar vroeger de eerste twee schijven samen één schijf van 0 tot 6000 m³ vormden, de 
vroegere tweede schijf van 6001 tot 60000 m³ liep en de vroegere derde schijf meer dan 60000 m³ 
bedroeg.

De gemeenteraadsbeslissing van 14/12/2009 betreffende de 'gemeentelijke saneringsbijdrage op de 
waterfactuur: differentiëring tarief grootwaterverbruikers', waar schijven gehanteerd worden, moet 
bijgevolg aangepast worden.

Argumentatie
Het betreft dus een hernieuwing van de beslissing waarbij enkel de 1e schijf van 0 tot 6000 m³ moet 
opgesplitst worden in 2 schijven met hetzelfde tarief, namelijk 0 tot 500 m³ en 501 tot 6000 m³.  Er 
kan dus enkel een economische korting worden toegekend vanaf de derde nieuwe schijf van meer 
dan 6000 m³.
Bovenstaande impliceert dat er in de aanrekening van de gemeentelijke tarieven voor de niet-
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huishoudelijke klanten niets wijzigt in de toegestane kortingen wat dus ook betekent dat er geen 
financiële impact is.

Anders dient niets aan de overeenkomst te worden gewijzigd, blijven we met schijven werken en 
wordt het degressieve karakter behouden.

Hieronder vind je de nieuwe tariefschijven 2016 t.o.v. de tariefstructuur zoals hij in 2009 werd 
ingevoerd:

Schijven t.e.m. 2015 Schijven vanaf 2016
0 - 6000 m³ 0 - 500 m³
 501 - 6000 m³
6001 - 60000 m³ meer dan 6000 m³
meer dan 60000 m³ meer dan 60000 m³

 

Juridische grond
Decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, en latere 
wijzigingen, ook het 'drinkwaterdecreet' genoemd.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Geen financiële impact.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De bijdrage voor opvang en transport (BOT) van het van abonnees afkomstige afvalwater en de 
vergoeding voor de eigen waterwinners (VEW) met ingang van 1 januari 2016 als volgt aan te passen 
en vast te stellen:

 van 0 tot 500 m³ : gelijk aan de bovengemeentelijke saneringsbijdrage (BGSB) x toegelaten 
verhogingscoëfficiënt ;

 van 501 tot 6.000 m³ : gelijk aan de bovengemeentelijke saneringsbijdrage (BGSB) x 
toegelaten verhogingscoëfficiënt ;

 boven de 6.000 m³ : gelijk aan de bovengemeentelijke saneringsbijdrage (BGSB) x toegelaten 
verhogingscoëfficiënt gedeeld door twee ;

 boven de 60.000 m³ : gelijk aan de bovengemeentelijke saneringsbijdrage (BGSB) x 
toegelaten verhogingscoëfficiënt gedeeld door vier ;

Punt 2
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
 brief De Watergroep 22_12_15 uniform tariefstructuur.pdf
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 Addendum Kortrijk 2016 05 03 (002).docx

19:21 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
11 - 2016_GR_00161 - Kerkfabrieken - Jaarrekeningen 2015 - advies

11 2016_GR_00161 Kerkfabrieken - Jaarrekeningen 2015 - 
advies
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; 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 Lieven Lybeer, raadslid; 
de heer Filiep Santy, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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; 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de 
heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Rudolf Scherpereel, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
De stad ontving op 01-05-2016 de jaarrekeningen 2015 van de volgende kerkfabrieken:

- Heilige Damiaanparochie
- O.L.Vrouw
- Sint-Jan Baptist
- Sint Audomarus
- Sint Cornelius
- Sint Elooi
- Sint Godelieve
- Sint Laurentius
- Sint Rochus
- Sint Amandus
- Sint Antionus Abt
- Sint Brixius
- Sint Elizabeth
- Sint Eutropius
- Sint Katharina Kuurne
- Sint Pius X
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- Sint Maarten
- Protestantse Kerk

Argumentatie
Volgens artikel 54 van het ‘Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten’ stelt de kerkraad jaarlijks de rekening van de kerkfabriek van het voorgaande jaar vast 
en dient ze voor 1 maart in bij het centraal kerkbestuur.

Volgens artikel 55 van het Decreet worden de rekeningen jaarlijks voor 1 mei samen bij de 
gemeenteoverheid en tegelijkertijd bij de provinciegouverneur ingediend door het centraal 
kerkbestuur waaronder de kerkfabrieken ressorteren.

Als er geen centraal kerkbestuur werd opgericht, dient de kerkfabriek de rekening in.

Artikel 55 van het Decreet bepaalt verder dat de rekeningen zijn onderworpen aan het advies van de 
gemeenteraad en aan de goedkeuring van de provinciegouverneur en dat bij ontstentenis van het 
versturen van zijn advies naar de provinciegouverneur binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat 
op de dag na het inkomen van de rekeningen bij de gemeenteoverheid, de gemeenteraad wordt 
geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.

De vraag tot advies over de jaarrekeningen 2015 kerkfabrieken aan de gemeenteraad ligt voor.

De analyses van de jaarrekeningen 2015 zijn opgenomen in bijlage.

Juridische grond
Decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten van 07/05/2004.

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
Positief advies te verlenen inzake de jaarrekeningen 2015 van volgende kerkfabrieken:

- Heilige Damiaanparochie 
- O.L.Vrouw 
- Sint-Jan Baptist 
- Sint Audomarus 
- Sint Cornelius 
- Sint Elooi 
- Sint Godelieve 
- Sint Laurentius 
- Sint Rochus 
- Sint Amandus 
- Sint Antionus Abt 
- Sint Brixius 
- Sint Elizabeth 
- Sint Eutropius 
- Sint Katharina Kuurne 
- Sint Pius X 
- Sint Maarten 
- Protestantse Kerk
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Bijlagen
 KF rekening 14 - rekening 15.pdf
 KF jaarrek-budget 2015.pdf
 jaarrekening 2015 St.-Katharina.pdf
 Jaarrekening St-Pius X.pdf
 Jaarrekening St.-Rochus.pdf
 Jaarrekening St.-Maarten.pdf
 Jaarrekening St.-Laurentius.pdf
 Jaarrekening St.-Godelieve (Watermolen).pdf
 Jaarrekening St.-Eutropius.pdf
 Jaarrekening St.-Elooi.pdf
 Jaarrekening St.-Elisabeth.pdf
 Jaarrekening St.-Cornelius.pdf
 Jaarrekening St.-Brixius.pdf
 Jaarrekening St.-Antonius Abt.pdf
 Jaarrekening St.-Amandus.pdf
 Jaarrekening St.-Audomarus.pdf
 Jaarrekening Sint-Jan-Baptist.pdf
 Jaarrekening O.L.Vrouw.pdf
 Jaarrekening Protestantse Kerk Kortrijk.pdf
 Jaarrekening H. Damiaanparochie.pdf

Raadscommissie 2
Wout Maddens
Bouwen, Milieu en Wonen
19:23 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
12 - 2016_GR_00165 - Stedenbouwkundige aanvraag 2016/00006  - de inrichting van een tijdelijke busterminal, ter hoogte van Tolstraat-Stationsplein-Doornikselaan en Minister Tacklaan, en de inrichting van tijdelijke fietsstalling op het Stationsplein, aangevraagd door NMBS Directie Stations. Herinrichting openbaar domein binnen de bestaande rooilijnen, aangepaste plannen - Goedkeuren

12 2016_GR_00165 Stedenbouwkundige aanvraag 
2016/00006  - de inrichting van een 
tijdelijke busterminal, ter hoogte van 
Tolstraat-Stationsplein-Doornikselaan en 
Minister Tacklaan, en de inrichting van 
tijdelijke fietsstalling op het Stationsplein, 
aangevraagd door NMBS Directie Stations. 
Herinrichting openbaar domein binnen de 
bestaande rooilijnen, aangepaste plannen 
- Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; 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 Lieven Lybeer, raadslid; 
de heer Filiep Santy, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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 



54/104 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Rudolf Scherpereel, schepen

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_GR_00069 - Stedenbouwkundige aanvraag 2016/00006  - de inrichting van een tijdelijke 
busterminal, ter hoogte van Tolstraat-Stationsplein-Doornikselaan en Minister Tacklaan, en de 
inrichting van tijdelijke fietsstalling op het Stationsplein, aangevraagd door NMBS Directie Stations. 
Herinrichting openbaar domein binnen de bestaande rooilijnen - Goedkeuren

Aanleiding en context
Beschrijving                                                         

Op 22 december 2015 werd door NMBS, die optreedt als gevolmachtigde van het Stationsproject 
Kortrijk, een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend voor de inrichting van een tijdelijke 
busterminal (met 4 zones) en fietsstallingen ten noorden en ten zuiden van het treinstation in Kortrijk.

In functie van de realisatie van deze stedenbouwkundige vergunningsaanvragen worden 
infrastructuurwerken aangevraagd. De werken omvatten:

- de tijdelijke herlokalisatie en ontdubbeling van de huidige busterminal aan de noordzijde van het 
station tot 2 zones aan de noordzijde en 2 zones aan de zuidzijde van het station.

Tijdelijke inrichting  busterminal aan de noordzijde van het station

De busterminal zone 1 is gelegen aan de noordzijde van het station, aan de kant van het 
stationsgebouw. Voor de ingang van het station worden 2 perrons voor gelede bussen naast elkaar 
voorzien. De halteplaatsen hebben een breedte van 3.20m. Het busperron voor het station heeft een 
breedte van 2,50 meter en biedt aan elke zijde plaats voor 1 (gelede) bus. Op dit perron wordt 
een schuilhokje van De Lijn geplaatst.  Een 3e gelede bus halteert voor deze 2 perrons op een 
haltestrook met een breedte van 3,41m.

Verder in de Doornikselaan (een éénrichtingsstraat) wordt er op één strook gehalteerd aan de 
stationszijde. Het langsperron wordt gevormd door het bestaande voetpad en biedt plaats aan 5 
standaardbussen. De bushaltes hebben allen een breedte van 3,00 meter. Ter hoogte van de 
bushaltes worden op het perron aan de zijde van het stationsgebouw schuilhokjes van De Lijn 
geplaatst. 

Het aanrijden van de bussen gebeurt via de Koning Albertstraat en Stationsplein. Afrijden gebeurt via 
Doornikselaan, Sint-Jorisstraat en Spoorweglaan.
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De busterminal zone 2 (bufferplaatsen voor 3 bussen) wordt in de Doornikselaan aan de overkant 
van het station (kant bebouwing), op één strook met breedte van 2,60m voorzien. Deze zone kan ook 
gebruikt worden voor laden en lossen.

De bestaande rijstrookindeling richting Sint-Jorisstraat wordt heringericht. Ter hoogte van het 
stationsgebow krijgt de rijweg een breedte van 4.10m en wordt een haltestrook met breedte van 
3,41m voorzien. Deze haltestrook gaat ter hoogte van de Doornikselaan over in een busstrook met 
een breedte van 3,30m. De rijweg krijgt hier een breedte van 2.89m en zal een gemengd gebruik 
kennen nl. gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer richting Sint-Jorisstraat. Door het voorzien van een 
fietsembleem op de rijweg zal dit gemengd gebruik duidelijk gemaakt worden. Op vraag van MOW 
wordt tussen de rijweg en de bufferstrook wordt een aanliggend roodgeschilderd fietspad in 
tegenrichting met een breedte van 1,50m voorzien. 

Tijdelijke inrichting busterminal aan de zuidzijde van het station

De busterminal zone 3 wordt ingericht, langsheen de huidige K&R en de overdekte 
fietsenstallingen, met 5 bushaltes en 3 schuilhokjes van De Lijn. De bushalte zal een breedte kennen 
van 3 meter en een voetpad- en perronbreedte van 3,80 meter. Hierdoor verdwijnt het noordelijk 
gelegen fietspad in de Tacklaan. De bestaande rijstrookindeling richting Panorama met een breedte 
van 3,54 meter en richting Doorniksewijk met een breedte van 3,10 meter blijft behouden. Het 
aanliggend enkelrichting fietspad en het voetpad langs de kant van de woningen van de Minister 
Tacklaan blijven behouden conform de bestaande toestand. Het vrijliggend functioneel 
dubbelrichtingsfietspad, Guldenspoorpad, blijft behouden. Aangepaste bewegwijzering wordt voorzien 
zodat fietsers die vanuit de Zwevegemsepoort richting Panorama fietsen duidelijk aangeduid zien hoe 
men de Bloemistenstraat en de Sint-Sebastiaanslaan kunnen bereiken. Om te voorkomen dat de 
fietsers op de rijweg zullen rijden vanaf de Wandelweg tot aan de Bloemistenstraat moet het 
niveauverschil naar het Guldensporenpad weggewerkt worden. 

De busterminal zone 4 wordt ingericht op de bestaande Parking St. Christophe. De tijdelijke zone 
wordt deels ingericht langsheen de Minister Tacklaan voor 2 standaardbussen met haltestrook met 
een breedte van 3,00m en met een perronbreedte van 2,50 meter. Op de bestaande parkeerzone 
Parking St. Christophe komen 3 visgraatperrons: 2 haltes en 1 buffer. De bushaltes zijn elk 3,30 meter 
breed, de perrons zijn 2,50 meter breed. Ter hoogte van deze busterminal zone worden 2 schuilhokjes 
van De Lijn geplaatst. Het perron maakt een goede verbinding mogelijk tussen de Doorniksewijk en 
de voetgangersoversteek aan de noordzijde Tacklaan. Op het rijweggedeelte is er bijgevolg nog 1 
rijstrook met een breedte van 3,60 meter voor gemotoriseerd verkeer en bussenrichting 
Doorniksewijk, 1 busbaan van 3,60 meter richting het station en aanliggende enkelrichtingsfietspaden 
van 1,50 meter aan beide zijden van de Minister Tacklaan. De huidige betonblokzone blijft behouden, 
zodat gemotoriseerd verkeer niet vlot rechtdoor kan rijden, maar een afslagbeweging dient te maken.

                                                    

- tijdelijke inrichting Kiss & Ride en Taxizone aan de noordzijde van het station

Aan de noordzijde van het station wordt ten westen K&R en taxizone gecreëerd in de vorm van een 
éénrichtingslus. Er is plaats voor 7 taxi’s, 6 K&R en 1 parkeerplaats personen beperkte mobiliteit. De 
parkeerplaatsen zijn 2,50m breed, de rijweg heeft een breedte van 3,00m. De ontsluiting van deze lus 
gebeurt via de K. Albertstraat of Stationsstraat, of wegrijden via de Doornikselaan. Er wordt 
aangepaste bebording geplaatst. 

- tijdelijke inrichting Kiss & Ride aan de zuidzijde van het station

Op de bestaande busstrook in de Minister Tacklaan, stationszijde, worden 4 K&R plaatsen ingericht. 
Hierbij wordt aangepaste bebording geplaatst. 
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- tijdelijke voorzieningen voor fietsers, waaronder de installatie van een overdekte en diefstalveilige 
fietsenstalling op het Stationsplein aan de noordzijde van het station en de afschaffing van het 
noordelijke fietspad op de rijweg van de Minister Tacklaan

Op het Stationsplein wordt een overdekte en diefstalveilige fietsenstalling voorzien voor 1.000 fietsen 
afgebakend van de rijweg, met 2 toegangen geconcentreerd op 1 centrale as om het aantal 
oversteekbewegingen van voetgangers en fietsers te concentreren.

Het noordelijke fietspad op rijweg van de Minister Tacklaan wordt opgeheven, zodat de fietsers 
aangemoedigd zullen worden het Guldenspoorpad, parallel met de spoorweg, te gebruiken.

 

Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften

- Volgens het gewestplan Kortrijk (KB dd. 4 november 1977 en latere wijzigingen), is de aanvraag 
gedeeltelijk gelegen in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en gedeeltelijk in woongebied. In 
deze gebieden gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het KB van 28 december 1972 
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplan.

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.

 

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

 

- De aanvraag is gelegen binnen de afbakeningslijn van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk’ goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 
2006, zonder evenwel deel uit te maken van een deelplan. Bijgevolg blijven de bestemmingen volgens 
het gewestplan Kortrijk (KB 04.11.1977 en latere wijzigingen) van kracht.

 

Openbaar onderzoek                                      

Lopende het openbaar onderzoek voor stedenbouwkundige vergunningsaanvraag SBV2-2016/00006 
dat van 15 januari 2016 tot 13 februari 2016 werd georganiseerd werden 25 bezwaarschriften 
ingediend, waarvan 24 binnen de gestelde termijn ingediend werden.

Samengevat werden in de bezwaren volgende vermeende schendingen en gebreken aangehaald:
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 schending van de rechten van verdediging en de beginselen van tegenspraak, transparantie 
en behoorlijk bestuur

 schending van het partijdigheidsbeginsel
 schending van de beginselen van participatie, inspraak, tegenspraak, fairplay, transparantie 

en onpartijdigheid
 onregelmatige en onvolledige bouwaanvraag en/of verzoek tot het afleveren van een 

vergunning
 schending van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten en de 

uitvoeringsbesluiten daarvan
 strijdigheid met de principes van goede ruimtelijke ordening, stedenbouw en behoorlijk 

bestuur
 schending van het principe van gelijke behandeling en motiveringsplicht
 bepalingen inzake MER
 gebrek aan MER voor de voorbereidende werken en specifiek voor de tijdelijke inrichting van 

een busstation in de Minister Tacklaan

Argumentatie
Vooraf

Het College van Burgemeester en Schepenen werd om advies gevraagd door de Gewestelijke 
Stedenbouwkundige ambtenaar, die in deze aanvraag de vergunningsverlenende overheid is.

De gemeenteraad is wettelijk enkel bevoegd om uitspraak doen over de zaak van de wegen, onafgezien van 
wie de vergunningsaanvraag uitgaat.

 

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 
SBV2-2016/00006. 
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 of die niet het voorwerp uitmaken van de vergunningsaanvraag SBV2-2016/00006. Anders oordelen 
zou een bevoegdheidsoverschrijding uitmaken.

Omwille van de gewijzigde plannen moet de gemeenteraad zich opnieuw uitspreken over de zaak van de 
wegen die het voorwerp uitmaken van de vergunningsaanvraag SBV2-2016/00006, ter vervanging van de 
voorgaande beslissing dd. 14 maart 2016. 

Adviezen

Naar aanleiding van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag werden door de gewestelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar de nodige adviezen opgevraagd. 

- In haar advies op datum 27 januari 2016 vraagt AWV bij uitvoering aan te duiden hoe fietsers die vanuit de 
Zwevegemsepoort richting Panorama fietsen, op een veilige manier de Bloemistenstraat en de Sint-
Sebastiaanslaan kunnen bereiken. Deze opmerking werd ook hernomen in het advies van het departement 
Mobiliteit en Openbare werken. 

- Uit het advies van het departement Mobiliteit en Openbare Werken met datum 15 maart 2016 bleek dat een 
aanpassing aan de plannen noodzakelijk was om veilig fietsverkeer mogelijk te maken en dit in het bijzonder 
aan de noordzijde van het station ter hoogte van de Doornikselaan. 
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" In de Doornikselaan wordt er een voorstel uitgetekend waarbij er een BOB wordt voorzien van 3.30m breed, 
daarnaast een rijbaan met fietssuggestiestroken aangegeven door fietssymbolen van 3.69m breed en 
daarnaast nog een zone voor leveringen en busbuffer van 3.80m breed. 
De fietsers die meerijden met de richting zullen hier gedwongen worden naar de buitenzijde van de 
voorbehouden rijstrook, waardoor ze op een minimum afstand bussen zullen voelen voorbij rijden. Dit is niet 
verkeersveilig. 
Daarnaast krijgen de fietsers in tegenrichting bijna geen ruimte om zich te verplaatsen. Daarom lijkt het beter 
om de indeling iets te wijzigen. 

Ontworpen toestand: 

3m bushalte - 3.30m BOB - 3.69m rijstrook - 3.80m zone voor leveringen en busbuffer (incl voetpad)

Voorstel:

3m bushalte - 3.30m BOB - 2.89m rijstrook - 1.50m rood gekleurd enkelrichtingsfietspad (tegenrichting) - 3.10m 
zone voor leveringen en busbuffer (incl voetpad). "

 

De aangepaste plannen die, op vraag van de gewestelijk stedenbouwkundig ambternaar, naar aanleiding van 
dit advies opgemaakt werden, worden opnieuw voorgelegd ter goedkeuring.  

- In haar advies op datum 28 april 2016 vraag De Lijn de wegenis voor het tijdelijk busstation zuid uit te voeren 
in beton en de busperrons in betonstraatstenen uit te voeren. 

Bespreking

Wat de tijdelijke herlocalisatie en ontdubbeling van de huidige busterminal aan de noordzijde van het station 
betreft, komt de beoordeling van de opportuniteit of noodzaak ervan in de eerste plaats toe aan de 
vergunningverlenende overheid .

 

- De tijdelijke herlocalisatie en ontdubbeling van busterminal kan als een redelijke, logische en zelfs 
noodzakelijke ingreep beschouwd worden omwille van onderstaande redenen:

 Door de werfzone die de bouw van de ondergrondse parking inneemt, is er onvoldoende ruimte aan 
de noordzijde om er op een efficiënte manier de busterminal in te richten.

 Tijdens de werkzaamheden aan het knooppunt Panorama en Appel, ondertunneling van de Zandstraat 
en de bouw van de ondergrondse parking is geen vlotte verbinding mogelijk voor bussen tussen de 
zuid- en de noordzijde van het station. De 2 tijdelijke buszones aan de Minister Tacklaan organiseren 
het busverkeer naar het zuiden van de stad. De noordelijke buszones bedienen de buslijnen richting 
het noorden van de stad. 

 De herlocalisatie van een tijdelijke busterminal dient georganiseerd te worden binnen een redelijke 
afstand van het stationsgebouw. Zichtbaarheid vanaf het station, korte looproutes en vlotte 
toegankelijkheid is cruciaal voor de organisatie van een efficiënt multimodaal knooppunt. 

Het inrichtingsvoorstel van vergunningsaanvrager voor de nieuwe tijdelijke busterminals, zowel ten noorden 
als ten zuiden van het station, is verkeerstechnisch aanvaardbaar. Het is bovendien georganiseerd op een wijze 
die het doorgaand verkeer zo min mogelijk hindert en de hinder voor de onmiddellijke omwonenden waar 
mogelijk beperkt.
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- De overdekte tijdelijke fietsenstalling op het Stationsplein aan de noordzijde van het station kan positief 
beoordeeld worden. 

 De concentratie van de fietsenstallingen op 1 centrale locatie is wenselijk omwille van de 
zichtbaarheid, veiligheid en efficiënt beheer van de fietsvoorzieningen.

 De korte loopafstand tussen de fietsstallingen en de openbaar vervoersvoorzieningen (zowel trein als 
bus)

 

- De integratie van het bestaande noordelijke fietspad op de rijweg van de Minister Tacklaan met het 
Guldenspoorpad wordt in het licht van de verkeersveiligheid positief beoordeeld omdat het Guldenspoorpad 
een volledig afgescheiden en dus veilig fietspad is. Bij de uitvoering moet in navolging van de adviezen van 
AWV en MOW rekening gehouden worden met het vlot bereikbaar maken van het Guldenspoorpad ter hoogte 
van de Bloemistenstraat én dient de aangepaste bewegwijzering voorzien te worden. 

- De vanuit MOW gemaakte opmerking rond de fietsveiligheid in de Doornikselaan kan worden 
bijgetreden. In het aangepaste voorstel kunnen de fietsers zich opstellen op de rijweg voor het 
gemotoriseerd vervoer en geldt een gemengd regime. 

Fietsers in de Doornikselaan richting Sint-Jorisstraat kunnen echter beter een plaats krijgen in de BOB 
in de Doornikselaan. Fietsers kunnen zo vlotter en veiliger het fietspad in de Sint-Jorisstraat richting 
Spoorweglaan bereiken. Vanop de rijstrook voor auto’s is deze beweging niet evident.

De fietsers in tegenrichting krijgen een rood gekleurd enkelrichtingsfietspad waarin pijlen aangebracht 
worden, waardoor het duidelijk wordt dat dit een tegenrichting enkelrichtingsfiespad is. 

Het profiel en het materiaalgebruik van de tijdelijke infrastructuur wordt afgestemd op deze van de bestaande 
wegenis, zodat een harmonieus en leesbaar geheel verkregen wordt. 

Juridische grond
- Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, TITEL IV. VERGUNNINGENBELEID, Hfdst. II. 
Vergunningsplicht, Afdeling 2 Bepalingen, aan alle vergunningen gemeen, Onderafdeling 5. Zaak van 
de wegen
Art. 4.2.25. Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de 
vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, 
alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de 
vergunningsaanvraag.
Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft genomen over de zaak 
van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of de Vlaamse Regering, de 
gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt 
die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de 
provinciegouverneur.

 

- Het Gemeentedecreet

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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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 raad gaat over tot de stemming, waaraan 35 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

33 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, S. Demeyer, 
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna; A. Vandersteene, K. Detavernier, P. 
Lombaerts, L. Maddens; B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen; . 
Lybeer, F. Santy, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. 
Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, M. Seynaeve, I. Verschaete, C. Waelkens;

2 onthoudingen : C. Matthieu, M. Vandemaele

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De zaak van de wegen die het voorwerp uitmaken van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag SBV2-
2016/00006 - aangepaste plannen KOR1519-A-GR02022016.DWG, mbt de inrichting van de tijdelijke 
busterminal en de tijdelijke fietsenstalling op het Stationsplein, goed te keuren met volgende opmerkingen:

- Fietsers in de Doornikselaan richting Sint-Jorisstraat kunnen beter een plaats krijgen in de BOB in de 
Doornikselaan. Fietsers kunnen zo vlotter en veiliger het fietspad in de Sint-Jorisstraat richting 
Spoorweglaan bereiken. Vanop de rijstrook voor auto’s is deze beweging niet evident. Het plaatsen 
van een fietsembleem in de BOB kan dit gemengd gebruik duidelijk maken. 

 - aandacht te besteden aan een vlotte bereikbaarheid en duidelijke bewegwijzering van het 
Guldenspoorpad ter hoogte van de Bloemstenstraat voor fietsers die vanuit de Zwevegemsepoort 
richting Panorma de Bloemistenstraat en de Sint-Sebastiaanslaan willen bereiken. 

Punt 2
voorliggende beslissing vervangt voorgaande gemeenteraadsbeslissing dd. 14 maart 2016 betreffende 
de goedkeuring van de zaak van de wegen die het voorwerp uitmaakt van de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag SBV2-2016/0006. 

Bijlagen

13 - 2016_GR_00160 - VK 1265 - wijzigingen aan de rooilijn en het openbaar domein - Goedkeuren

13 2016_GR_00160 VK 1265 - wijzigingen aan de rooilijn en 
het openbaar domein - Goedkeuren
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Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; 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 Lieven Lybeer, raadslid; 
de heer Filiep Santy, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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; 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Rudolf Scherpereel, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Gegevens:

Leiedal heeft een gewijzigd rooilijnplan en grondoverdrachtsplan ifv. de verkavelingswijziging 
Peperstraat opgemaakt.  Op het rooilijnplan is de nieuwe rooilijn, het reeds goedgekeurde openbaar 
domein, en het nog goed te keuren openbaar domein aangeduid, op het gewijzigd verkavelingsplan is 
de materialisatie van het openbaar domein aangeduid. 

Bouwplaats: 

De verkaveling is gelegen tussen de R8, de Goethalslaan, de Peperstraat en de Heulebeek, ten westen 
van het centrum van Heule. Het perceel wordt omgeven door residentiële bebouwing, en wordt 
gekenmerkt door de Heulebeekvallei. De verkaveling is een woonverkaveling met 51 kavels voor 
rijwoningen en gekoppelde woningen, een zone voor meergezinswoningen en een zone voor sociale 
woningen, met nieuwe wegen en een openbare groenzone.

Omgeving:

De omgeving is een stedelijke woonomgeving, nabij het centrum van Heule. De Peperstraat wordt 
bepaald door aaneengesloten rijwoningen en de Goethalslaan door koppelbouw. De site wordt goed 
ontsloten vanaf de R8 via de Oude Ieperseweg en de Peperstraat en sluit nauw aan bij de kern van 
Heule.

Het gebied wordt mee gekenmerkt door de Heulebeek, die via het park van Heule een groene 
verbinding met de kern van Heule vormt. Langs de Westzijde van het gebied ligt de R8. De ringweg 
ligt thv. de verkaveling dieper dan de betreffende gronden.
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Historiek:

In 2006 werd het woonuitbreidingsgebied Peperstraat opgenomen in het GRUP "Afbakening 
regionaalstedelijk gebied Kortrijk" (MB 16 januari 2006) en herbestemd tot een nieuw stedelijk 
woongebied. Het GRUP bepaalt dat er eerst een inrichtingsstudie opgemaakt moet worden, vooraleer 
een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning afgeleverd kan worden.

De aanvrager, Leiedal heeft een inrichtingsstructuur opgemaakt, in samenspraak met de directie S&O, 
M&I en Leefmilieu, die rekening houdt met de elementen, bepaald in het gewestelijk RUP en met de 
randvoorwaarden gesteld door de stad.

CBS-dd. 20/7/2011 - 11-241228: Het CBS heeft de inrichtingsstudie principieel goedgekeurd op 
20.07.2011 (dossier 11-241228), met volgende voorwaarden: 
principieel akkoord te gaan met voorgelegde plan

principieel akkoord te gaan met de kosteloze verwerving van de winterbedding van de Heulebeek en 
de kosteloze overname van het fietspad langs de Heulebeek na aanleg

De volgende opmerkingen over het verkavelingsvoorstel over te maken aan Leiedal: meer afstand te 
vrijwaren ten aanzien van winterbedding van de Heulebeek en de heel ruime groenzone efficiënter in 
te zetten voor een betere verbinding naar fase 2; een volledig inrichtingsplan op te maken over het 
stedelijk woongebied zoals opgelegd in de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestelijk RUP 
afbakening regionaal stedelijk gebied Kortrijk';

In te gaan op het voorstel van Leiedal om mee te participeren in de ontwikkeling van de 
woonverkaveling Peperstraat om budgetwoningen te kunnen realiseren volgens de beleidslijn sociaal 
en bescheiden wonen (GR 14-09-2009). De modaliteiten van de samenwerking met Leiedal worden 
besproken met Leiedal.

CBS- dd.20/11/2012: 12-292888 - Peperstraat- beslist: De directie Stadsplanning en -ontwikkeling de 
opdracht te geven samen met de ontwikkelaars (Leiedal en het SOK) en in overleg met de betrokken 
actoren de objectieven inzake sociale huur- en koopwoningen te verfijnen. Daarbij moet een snelle 
realisatie nagestreefd worden en moet er in het projectgebied gestreefd worden naar een groter 
aandeel sociale huurwoningen.

CBS-dd. 19/7/2012-12-286828 beslist: De stad Kortrijk mandateert het SOK voor de gronden 
eigendom van de stad om

1. de ontwikkeling van het woongebied Peperstraat op zich te nemen, cfr. de globale overeenkomst 
tussen stad en SOK. Dit mandaat moet in de nabije toekomst verder uitgewerkt worden in SWO eens 
er meer duidelijkheid is over de ontwikkeling, zodat de consequenties van de ontwikkeling 
toegewezen kunnen worden: verdeling van de lusten en de lasten, prijszetting in functie van globaal 
woonbeleid, ...

2. Het inrichtingsvoorstel verder uit te werken met het oog op het realiseren van sociale huisvesting, 
om de vraag vanuit de sociale huisvestingsmaatschappijen te lenigen en de opgelegde norm van 25% 
van sociale huisvesting op gronden van Vlaamse besturen of Vlaamse semi-publieke rechtspersonen 
bij benadering te kunnen realiseren. 

3. De stad Kortrijk geeft de intercommunale Leiedal een machtiging om een aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning in te dienen (verkavelingsaanvraag) voor het stedelijk woongebied 
Peperstraat, voor de gronden eigendom van de Stad Kortrijk.

De verkaveling VK1156 HEU155 is vergund in het CBS van 18.02.2013.
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Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften:

In het gemeentelijk structuurplan van Kortrijk (GR 8 november 2006) is het gebied opgenomen 
als afwerking van de rand van het stedelijk gebied (zie GRS r88, pt. 5.1.2., zie GRS r114, Ambitie 5: 
de randstedelijke kernen bissegem, heule en marke te ontwikkelen als kwalitatieve woonomgevingen).

De verkaveling is gelegen binnen het GRUP "Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk" 
(MB 16 januari 2006). Het gebied situeert zich binnen het stedelijk woongebied Peperstraat plan 7.e. 
Het gebied is bestemd voor wonen, openbare groene en verharde ruimten en aan het wonen 
verwante voorzieningen.

Het GRUP vermeldt dat er eerst een inrichtingsstudieopgemaakt moet worden, vooraleer een 
stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning afgeleverd kan worden. De aanvrager, 
intercommunale Leiedal, heeft een inrichtingsstructuur opgemaakt, in samenspraak met de directie 
RES, die rekening houdt met bovenstaande elementen. Het inrichtingsplan beoogt een kwalitatieve 
stedelijke woonomgeving met aandacht voor de aanleg van het openbaar domein, integratie in de 
omgeving, voldoende kwalitatieve en toegankelijke open ruimte. Een differentiatie van woningen naar 
sociaal, bescheiden, grootte, schakeling en perceelsgrootte, en met een relatief hoge dichtheid wordt 
gerealiseerd, in combinatie met groene en verharde, kwalitatieve open ruimte.

Het CBS heeft de inrichtingsstudie principieel goedgekeurd op 20.07.2011 (dossier 11-241228). De 
verkaveling VK1156 HEU155 is vergund in het CBS van 18.02.2013. 

De verkaveling paalt aan het project "Heerlijke Heulebeek". Dit project wil vier openruimte-
enclaves binnen het stedelijk gebied Wevelgem, Kortrijk en Kuurne met elkaar verbinden: de 
omgeving van het vliegveld in Moorsele, het provinciaal domein Bergelen in Gullegem, het agrarische 
stadspark Preetjesmolen in Heule en het recreatieve parkgebied Leiemeersen in Kuurne. 

De Heulebeek verbindt de kernen en dorpscentra van deze (deel)gemeenten. Het is de bedoeling om 
de omgeving van de Heulebeek in deze kernen uit te bouwen tot groene publieke ruimten. Het 
woonproject Peperstraat is een hefboom om tot de inrichting van het overstromingsgebied over te 
gaan. In het kader van het project "Heerlijke Heulebeek" is het de bedoeling om op termijn een 
wandel- en fietspad aan te leggen langs de Heulebeek die een verbinding maakt vanaf de fietsersbrug 
over de R8 aan de Oogststraat tot aan Heule park. 

Verenigbaarheid met de regelgeving:

De verkavelingswijziging is in overeenstemming en verenigbaar met de zoneringen en bepalingen van 
de plannen van aanleg.

Openbaar onderzoek:

De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende 
de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en 
verkavelingsaanvragen. Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 01.04.2016 tot 30.04.2016. 
Er werd 1 bezwaarschrift ingediend. 

Het CBS heeft het bezwaarschrift behandeld i.k.v. de verkavelingswijziging. Het CBS heeft het 
bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaard. De bezwaren hebben geen betrekking op de 
nieuwe rooilijn. 

Adviezen:
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Het advies van Dienst Brandvoorkoming met datum 13.04.2016 en referentie BVK/U1600424 is 
gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 02.05.2016 en referentie 2016-0765 is 
gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 10.05.2016 en referentie 2016-0473 is 
gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Argumentatie
Bespreking:

De verkavelingswijziging wordt aangevraagd nav. een aantal wijzigingen in de eigendomsstructuur en 
uitvoeringsopties tijdens de realisatie van het dossier en veroorzaakt geen fundamentele wijziging van 
de verkaveling. De opzet om  een stedelijke woonomgeving, aansluitend op de Heulse kern, met een 
gedifferentieerd woonaanbod, hoofdzakelijk bestaand uit grondgebonden ééngezinswoningen, met 
een ruime kwalitatieve openbare groenzone en zichtrelatie/aansluiting op Heulebeekvallei te realiseren 
wordt niet gewijzigd, ook het aantal woongelegenheden wijzigt niet.

De verkavelingswijziging betreft ook een aantal wijzigingen aan het openbaar domein. 

Openbaar domein:

Garagestraat:

het privaat gedeelte van de garageweg wordt geïntegreerd in het verkavelingsplan.

In de vergunning van de verkaveling werd een deel van de garagestraat uitgesloten omdat er geen 
akkoord was van de betrokken eigenaars om het privaat gedeelte van de garageweg te integreren in 
het verkavelingsplan. Leiedal heeft ondertussen de garagestraat verworven zodat de garagestraat kan 
meegenomen worden in het openbaar domein. 

tuinpaden:

De niet doodlopende paden worden opgenomen in het openbaar domein. Deze doorsteken zijn de 
verbinding tussen de verschillende garagestraten en de 2 nieuwe wegen. De garagestraten en paden 
worden uitgevoerd in hetzelfde materiaal (betonklinkers) en vormen het eerder formele circuit achter 
de rijwoningen.

openbare groenzone:

De stedelijke woonomgeving ‘Peperstraat’ is gelegen in het valleigebied van de Heulebeek. De beek is 
van belang als open ruimteverbinding en het is noodzakelijk voldoende open ruimte te bewaren waar 
gericht aandacht besteed wordt aan natuurwaarden.

De verkaveling besteedt aandacht aan de relatie tussen de vallei en de woonomgeving. De visuele 
relaties en voetgangersverbindingen worden voorzien op doordachte plaatsen zodat de beleving van 
het valleigebied niet ‘geprivatiseerd’ wordt. De verkaveling realiseert een centrale parkzone tussen de 
woonzones en de beekvallei.

Het park vormt een ideale groene speelruimte voor de nieuwe en huidige bewoners van het gebied 
Peperstraat.

De parkzone is bij de verkavelingsvergunning opgenomen in het openbaar domein. (zie 
gemeenteraadsbeslissing dd. 10.12.2012 dossier 12-301379)
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In deze aanvraag wordt het aansluitend gedeelte van de beekvallei ook overgedragen aan het 
openbaar Domein. Dit kadert in het project ‘Heerlijke Heulebeek’. De Heulebeek verbindt de kernen en 
dorpscentra van deze (deel)gemeenten. Het is de bedoeling om de omgeving van de Heulebeek in 
deze kernen uit te bouwen tot groene publieke ruimten. Het woonproject Peperstraat is een hefboom 
om tot de inrichting van het overstromingsgebied over te gaan. In het kader van het project "Heerlijke 
Heulebeek" is het de bedoeling om op termijn een wandel- en fietspad aan te leggen langs de 
Heulebeek die een verbinding maakt vanaf de fietsersbrug over de R8 aan de Oogststraat tot aan 
Heule park.

Algemene conclusie:

De wijzigingen aan het openbaar domein gebeuren in overleg met de stad. De overdracht van het 
gedeelte Heulebeekvallei kadert in het project ‘Heerlijke Heulebeek’.

De garagestraat en de doorsteek worden nu ook overgedragen omdat er een akkoord met de 
betreffende eigenaars bekomen is.

Inzake de realisatie en de overdracht van het openbaar domein, zal een overeenkomst met de stad 
afgesloten worden.

Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing te nemen over 
de verkavelingswijziging. Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad een beslissing te 
nemen over het rooilijnplan.

Juridische grond
Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, TITEL IV. VERGUNNINGENBELEID, Hoofdstuk 2 
vergunningsplicht, Sectie 1. Vergunningsplichtige handelingen, Art. 4.2.1. en Afdeling 2. Bepalingen, 
aan alle vergunningen gemeen, onderafdeling 1. Voorwaarden en lasten, art. 4.2.19. en art. 4.2.20. 
Art. 4.2.17. §2. Indien de verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de 
verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend, dan neemt de gemeenteraad een 
beslissing over de zaak van de wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een 
beslissing neemt over de verkavelingsaanvraag. De gemeenteraad beslist uiterlijk op de tweede 
raadszitting waarop de zaak van de wegen geagendeerd is, zoniet wordt de beslissing over de 
wegenis geacht ongunstig te zijn.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Vlaamse codex Ruimtelijke ordening (VCRO)

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraa 35 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als 
volgt:

33 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke, S. Demeyer, 
A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna; A. Vandersteene, K. Detavernier, P. 
Lombaerts, L. Maddens; B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen; . 
Lybeer, F. Santy, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. 
Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, M. Seynaeve, I. Verschaete, C. Waelkens;

2 nee-stemmen : C. Matthieu, M. Vandemaele
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De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Inzake het stratentracé

- de wijziging aan de rooilijn en het openbaar domein te aanvaarden, zoals voorgesteld op het 
rooilijnplan, opgemaakt door de intercommunale Leiedal;

Punt 2
- De verkavelaar de verplichting op te leggen: 

Het advies van Dienst Brandvoorkoming met datum 13.04.2016 en referentie BVK/U1600424 stipt 
na te leven.

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 02.05.2016 en referentie 2016-
0765 stipt na te leven. 

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 10.05.2016 en referentie 2016-0473 
stipt na te leven;

- Voor het starten der werken een overeenkomst te sluiten met de Stad Kortrijk tot regeling van onder 
andere volgende lasten en plichten: 

1. de kosteloze afstand van alle gronden die bestemd zijn om ingelijfd te worden bij het openbaar 
domein, zijnde de openbare wegenis en het openbaar groen; 

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

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

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

Bijlagen
 plan verkavelingswijziging en rooilijn.pdf
 advies B&OD.pdf
 advies P&OD.pdf
 advies Fluvia.pdf

Bert Herrewyn
Planning en Openbaar Domein
14 - 2016_GR_00163 - Open Ruimte - Versterken van de open ruimte - Voorwaarden en wijze van gunnen

14 2016_GR_00163 Open Ruimte - Versterken van de open 

http://www.gaselwest.be/
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ruimte - Voorwaarden en wijze van 
gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; 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 Lieven Lybeer, raadslid; 
de heer Filiep Santy, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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; 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 Stefaan Bral, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Rudolf Scherpereel, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
In haar bestuursakkoord, Plan Nieuw Kortrijk, stelt de stad Kortrijk groen en klimaat als één van de 10 
engagementen voorop. Hierin wordt een tekort aan groen en open ruimte als aandachtspunten 
benadrukt. Zo wenst de stad Kortrijk in te zetten op oude en nieuwe groenzones, om zo de 
leefbaarheid voor iedereen te vergroten.

Met dit als missie heeft de stad Kortrijk de visie om de open ruimtegebieden te versterken, in de 
veronderstelling dat de open ruimte als een gelijkwaardige bouwsteen zijn rol als structurerend 
element in de stedelijke- en landschappelijke ontwikkeling zal opnemen.

Stadsgroen Ghellinck, Leiemeersen-Kruiskouter, Toortelbeek en Markebeek zijn de geselecteerde open 
ruimtegebieden waarvoor op maat van elk gebied een bepaald eindresultaat beoogd wordt.

 Stadsgroen Ghellinck: uitwerken inrichtingsplan met het oog op de opmaak van een gedragen 
ontwerp, de realisatie en het beheer.

 Leiemeersen-Kruiskouter: visievorming en bepalen van een strategie om de 
natuurontwikkeling in harmonie met de landbouwactiviteiten te realiseren.

 Toortelbeek & Markebeek: ontwerpend onderzoek met het oog op het vormen van een visie 
en strategie om de open ruimte in de gebieden te versterken en een kwalitatieve afwerking 
van de bebouwingsranden te verwezenlijken.
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De studieopdracht ‘Open Ruimte – Versterken van de open ruimte’ wordt uitgeschreven onder de 
vorm van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De gunning verloopt in twee fasen, 
namelijk de selectiefase en de onderhandelingsfase.

In de selectiefase wordt de betrouwbaarheid en bekwaamheid van de kandidaten onderzocht op 
grond van de gevraagde inlichtingen en formaliteiten. Op het einde van deze fase worden er minimum 
3 en maximum 5 kandidaten geselecteerd, voor zover er voldoende degelijke kandidaturen zijn. In de 
volgende fase, onderhandelingsfase, worden de ingezonden offertes op grond van de in het bestek 
geformuleerde gunningscriteria beoordeeld. Vervolgens zal de opdracht aan minimum 1 en maximum 
3 studiebureaus gegund worden. Hierdoor is het mogelijk om met meerdere studiebureaus samen te 
werken waarbij een studiebureau één of meerdere gebieden voor zijn rekening neemt. De optie om 
samen te werken met meerdere studiebureaus maakt het voor de stad Kortrijk mogelijk om per open 
ruimtegebied met de meest geschikte kandidaat te werken.

De beoordeling van de offertes, de visies en strategieën en de ontwerpen gebeuren door een 
projectteam, bestaande uit betrokkenen van de stad Kortrijk en andere betrokken actoren.

De gunning van de studieopdracht wordt voorzien medio oktober 2016.

Argumentatie
Om voor elk van de vier voorliggende open ruimtegebieden het beoogde eindresultaat te behalen, dit 
in de vorm van een visie en strategie of een inrichtingsplan met het oog op het latere beheer, wensen 
we met deze opdracht de expertise van één of meerdere studiebureaus aan te spreken. In 
samenwerking met deze studiebureaus willen we de open ruimte in al haar facetten tot hun recht 
laten komen en een goede afwerking tussen open- en bebouwde ruimte garanderen.

Aan de hand van het uitgewerkte inrichtingsplan of de visies en strategieën kunnen we als stad de 
verdere ontwikkeling van de gebieden aansturen en de positie van de open ruimte in een stedelijk 
landschap versterken. Bovendien kan het resultaat een basis vormen voor de ontwikkeling van andere 
open ruimtegebieden.

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

Financiële informatie

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De voorwaarden voor de studieopdracht ‘Open Ruimte – Versterken van de open ruimte’ zoals ze 
vervat zijn in het bestek nr 2016/1120, opgemaakt door team Planning & Openbaar Domein, vast te 
stellen.

Punt 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor de onderhandelingsprocedure met bekendmaking in toepassing 
van artikel 26 § 2 – 3° van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten.
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Bijlagen
 20161120_2016_05_19_Bestek - Model 3P.doc

Axel Weydts
Planning en Openbaar Domein
19:29 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
19:29 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
19:29 Astrid Destoop, raadslid betreedt de zitting
15 - 2016_GR_00147 - Gewestweg Min. Tacklaan - beperkte parkeermaatregelen - Invoeren bewonersparkeren - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

15 2016_GR_00147 Gewestweg Min. Tacklaan - beperkte 
parkeermaatregelen - Invoeren 
bewonersparkeren - Vaststellen 
aanvullend verkeersreglement
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; 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 Lieven Lybeer, raadslid; 
de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Rudolf Scherpereel, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Vanaf september starten de voorbereidende werken voor de stationsomgeving. In eerste instantie 
wordt zowel aan de noord- als de zuidzijde van het station een tijdelijk busstation ingericht en wordt 
aan de noordkant een tijdelijke fietsenstalling gebouwd op het stationsplein en krijgen de 
taxistandplaatsen en de K&R-zone een (tijdelijke) nieuwe plek. Door deze maatregelen wijzigt de 
parkeersituatie in de omgeving grondig.

 

Argumentatie
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Om de parkeerbehoefte van bewoners zo goed mogelijk op te vangen wordt voorgesteld om de 
dwarsparkeervakken in de Min. Tacklaan tussen de huisnummer 17 en huisnummer 23 voor te 
behouden voor bewoners.

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

-de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 
maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de 
artikelen 3§2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 1982, en op 
artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 1978, 25 
november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990, 18 
september 1991 en 14 mei 2002 (art. 2);

- het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële besluiten 
van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 1 juni 
1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 19 december 1991 en 14 mei 2002 (art. 6.5 en 9);

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen 
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

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 aanvullend reglement in verband met de Min. Tacklaan - R36 - bewonersparkeren als volgt vast te 
stellen:

Artikel 1:

§1: In de Min. Tacklaan (R36) wordt ter hoogte van de huisnummers 17 t.e.m. 23 bewonersparkeren 
ingevoerd.

§2: Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
een verkeersbord E9a met onderbord met de vermelding "bewoners".

Punt 2
Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en een afschrift te 
sturen aan de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk, aan de vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk en tenslotte ook aan de 
hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.
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16 - 2016_GR_00164 - Heraanleg openbaar domein Venning - Aanstelling ontwerper en goedkeuren ontwerp - Goedkeuren

16 2016_GR_00164 Heraanleg openbaar domein Venning - 
Aanstelling ontwerper en goedkeuren 
ontwerp - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; 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 Lieven Lybeer, raadslid; 
de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Rudolf Scherpereel, schepen

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2014_CBS_02666 - Heraanleg openbaar domein Venning - Participatie  in heraanleg Venning - 
Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
Inzake het sociale woonproject Venning werd op 12/05/2011 een samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten tussen de bouwheer Goedkope woning CVBA en de Stad Kortrijk waarin voorwaarden zijn 
vastgelegd. Conform artikel 3 van deze samenwerkingsovereenkomst moet nog een 
uitvoeringsovereenkomst worden afgesloten tussen Stad Kortrijk en de bouwheer Goedkope woning 
cvba in verband met de uitvoering en de betaling van de voor het bouwproject vereiste 
infrastuctuurwerken op openbaar domein. Hiervoor werd een overeenkomst opgemaakt die deel 
uitmaakt van deze nota en ter goedkering wordt voorgelegd aan het stadsbestuur.

Artikel 2 van deze uitvoeringsovereenkomst bepaalt dat de bouwheer moet instaan voor de wegen- en 
rioleringswerken ter uitrusting van het bouwproject en stelt de voorwaarden daaromtrent vast. In 
eerste instantie moet de verkavelaar een ontwerper aanduiden voor de uitwerking van deze 
infrastructuurwerken. Deze ontwerper en het ontwerp moeten door het stadsbestuur worden 
aanvaard en goedgekeurd.
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Betreffende het dragen van een gedeelte van de kosten is er reeds een formele bevestiging vanwege 
Stad Kortrijk, goedgekeurd door het college van Burgemeester en Schepenen in zitting van 10 
november 2014.

Argumentatie
1) Op basis van hun kennis en expertise in gelijkaardige projecten stellen wij voor akkoord te gaan 
met het voorstel van de bouwheer om studiebureau Dumoulin group uit Roeselare aan te stellen als 
ontwerper voor deze opdracht.

2) Het studiebureau Dumoulin group diende een ontwerpbundel in, in verband met de uit te voeren 
infrastructuurwerken voor dit bouwproject. Het betreft de uitvoering van riolerings- en wegeniswerken 
met inbegrip van de aanleg van voetpaden en parkeerplaatsen. Door de wijk wordt ook een groene 
laan bomen en een fiets- en wandelpad in natuurlijke halfverharding voorzien. De kosten worden 
volgens een overeengekomen verdeelsleutel ten laste gelegd van ofwel de stad Kortrijk ofwel van de 
bouwheer Goedkope woning cvba.

Hierbij leggen we dit ontwerp ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Volgende 
infrastructuurwerken worden voorzien binnen de heraanleg van de wijk Venning. De heraanleg van 
het openbaar domein omvat:

- voorbereidende werken en opbraak- en grondwerken
- aanleg funderingen en onderfunderingen
- aanleg lijnvormige elementen
- aanleg nieuwe verharding (wegenis, voetpaden, fietspaden,..)
- aanleg gescheiden riolering, plaatsen waterontvangers, huisaansluitingen en alle verwante werken
- aanleg buffervoorziening voor hemelwater
- plaatsen signalisatie en straatmeubilair
- aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen (voetpaden), asfalt (rijweg) en halfverharding 
(fiets-wandelpad)
- groenaanleg en groenonderhoud tijdens waarborgperiode
- vervangen waterleiding
- vernieuwen straatverlichting

Het ontwerp geeft geen aanleiding tot opmerkingen vanwege Planning & Openbaar Domein

De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd op 4.786.144 € (incl. BTW en ereloon)

en wordt als volgt verdeeld door de bouwmaatschappij/VMSW en de Stad Kortrijk:

- ten laste van bouwmaatschappij Goedkope Woning cvba/ VMSW: 3.460.684 € (incl.btw)

- ten laste van Stad Kortrijk :  1.325.460€ (incl.btw)

 

Binnen de bouwvergunningprocedure werd een bezwaar ingediend i.v.m. met de groenaanleg.  De 
bouwheer heeft een gemotiveerd antwoord voorgelegd, waarbij op het bezwaarschrift  grotendeels 
wordt tegemoet gekomen. 
Een definitief beplantingsvoorstel zal voor het uitvoeren van de beplantingswerken ter goedkeuring 
worden voorgelegd, zoals opgenomen in de bouwvergunning.
Het voorliggende ontwerpplan werd nog niet aangepast aan deze opmerkingen. Bij uitvoering zal 
hiermee rekening gehouden worden.
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Juridische grond
Er wordt geopteerd voor een openbare aanbesteding als wijze van gunnen, conform de wet van 15 
juni 2006 op de overheidsopdrachten.

De bouwheer Goedkope woning cvba treed op als  aanbestedende overheid. 

Regelgeving: bevoegdheid
Het CBS is bevoegd op basis van artikel 57 van het gemeentedecreet. De GR is bevoegd op basis van 
artikel 42-43 van het gemeentedecreet. 
Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De uitvoeringsovereenkomst tussen Stad Kortrijk en de bouwheer CVBA Goedkope Woning alsook het ontwerp 
opgemaakt door studiebureau Dumoulin Group uit Roeselare en voorgesteld door verkavelaar CVBA Goedkope Woning, 
in verband met "Venning weg- en rioleringswerken zoals ze vervat is in het bijzonder bestek nr. W/2011/2820/131 met 
bijhorende plannen en waarbij wordt gekozen voor de openbare aanbesteding als wijze van gunnen, goed te keuren. 

Bijlagen
 uitvoeringsovereenkomst.pdf
 aanduiding subsidiering.pdf
 beplantingsplan.pdf
 bestaande toestand.pdf
 dwarsprofielen.pdf
 lengteprofiel DWA.pdf
 lengteprofiel RWA.pdf
 ontwerp.pdf
 rioleringsplan.pdf
 rooilijnplan.pdf
 type details.pdf
 type dwarsprofielen.pdf
 TOTAAL BUNDEL - VENNING 131.pdf
 samenwerkingovereenkomst principe.pdf
 bouwvergunning.pdf
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Beheer Openbaar Domein
17 - 2016_GR_00148 - B.O.D. Asfalt 2016 - 2e bestek - 2016/1111 - Onderhoudswerken aan asfaltbetonverhardingen in de Stasegemsestraat (tussen Veldstraat en Groeningekaai) te Kortrijk - Voorwaarden en wijze van gunnen

17 2016_GR_00148 B.O.D. Asfalt 2016 - 2e bestek - 
2016/1111 - Onderhoudswerken aan 
asfaltbetonverhardingen in de 
Stasegemsestraat (tussen Veldstraat en 
Groeningekaai) te Kortrijk - Voorwaarden 
en wijze van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; 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 Lieven Lybeer, raadslid; 
de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Rudolf Scherpereel, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van Plan Nieuw Kortrijk streeft de Stad naar een Stad die beweegt, durft en verandert 
(punt 7). Bij heraanleg, onderhoud en herstel van straten kiest de Stad voor slijtagebestendige 
technieken.

Argumentatie
Afhankelijk van de aard van de straat en de toestand waarin het wegdek zich bevindt omvat dit 
herstel:

1. Het voorzien van een bestrijking/slem.
2. Het aanbrengen van reparatiegietasfalt.
3. Het voorzien van nieuwe of vervangen van de oude asfaltlaag(lagen).
4. Het voorzien of vervangen van de oude funderingen en verhardingen.
5. Het vervangen van de betonplaten.
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Het hierbij voorgelegde dossier "B.O.D. Asfalt 2016 - 2e bestek - 2016/1111" heeft betrekking op de 
herstellingswerken voorzien volgens punt 3, met andere woorden het voorzien van nieuwe of 
vervangen van de oude asfaltlaag(lagen).

Bij het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag mogen de funderingen en de onderlagen van het 
rijwegdek in dit geval nog geen gebreken vertonen, die van die aard zijn dat ook deze vernieuwd 
moeten worden. Afhankelijk van de diepte van de putten en/of verzakkingen en van het profiel van de 
verhardingen worden hier één of meerdere asfaltlagen aangebracht.

Als de niveauverschillen tussen bestaande en oude niveaus problemen kunnen scheppen worden deze 
werken ofwel voorafgegaan door het verwijderen van de oude asfaltlagen (= affrezen of afschaven), 
ofwel worden de zijbermen aan de nieuwe peilen aangepast en worden de riooldeksels vernieuwd.

De kostprijs voor deze werken wordt geraamd op € 191.829,53 (incl. BTW).

Gezien de aard van het bestek wordt gekozen voor een openbare aanbesteding als wijze van gunnen.

Het bijhorende veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgemaakt door de bvba Vecobo uit Waregem.

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.
Financiële informatie
Visum verleend

Financiële informatie
€ 191.829,53 (incl. BTW ) / artikel 2016/ IE 14 / actie GBB-CBS / item 0200-01 / algemeen 
rekeningnummer 2240000

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De voorwaarden voor de opdracht "Onderhoudswerken aan asfaltbetonverhardingen in de 
Stasegemsestraat (tussen Veldstraat en Groeningekaai)", zoals ze vervat zijn in het bestek "B.O.D. 
Asfalt 2016 - 2e bestek - 2016/1111", opgemaakt door het team Beheer Openbaar Domein, vast te 
stellen.

Punt 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor een openbare aanbesteding

Bijlagen
 20161111_Raming.xls
 20161111_2016_05_10_Bestek - Model 3P.doc
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18 - 2016_GR_00162 - B.O.D. Fund. & Verh. 2016 - 2e bestek - 2016/1088 - Heraanleg funderingen en verhardingen in de Steenlandermeers (tussen Dottenijsestraat en Kwabrugstraat) te Bellegem. - Voorwaarden en wijze van gunnen

18 2016_GR_00162 B.O.D. Fund. & Verh. 2016 - 2e bestek - 
2016/1088 - Heraanleg funderingen en 
verhardingen in de Steenlandermeers 
(tussen Dottenijsestraat en 
Kwabrugstraat) te Bellegem. - 
Voorwaarden en wijze van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; 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 Lieven Lybeer, raadslid; 
de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Rudolf Scherpereel, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van Plan Nieuw Kortrijk streeft de stad naar een stad die beweegt, durft en verandert 
(punt 7). Bij heraanleg, onderhoud en herstel van straten kiest de stad voor slijtagebestendige 
technieken.

Argumentatie
Om de wegen op het grondgebied van de stad Kortrijk in goede staat van berijdbaarheid te houden 
worden jaarlijks een aantal onderhoudsaanbestedingen uitgeschreven verschillend naargelang de 
staat van de weg en de gebruikte materialen.

Afhankelijk van de aard van de straat en de toestand waarin het wegdek zich bevindt omvat dit 
herstel:

1. Het voorzien van een bestrijking / slem
2. Het aanbrengen van reparatiegietasfalt
3. Het voorzien van nieuwe of vervangen van de oude asfalt(lagen)
4. Het voorzien of vervangen van de oude funderingen en verhardingen
5. Het vervangen van de betonplaten.
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De in dit bestek gekozen onderhoudstechniek betreft "het voorzien of vervangen van de oude 
funderingen en verhardingen (tussen de bestaande te behouden borduren)" en dit in de 
Steenlandermeers (tussen Dottenijsestraat en Kwabrugstraat) te Bellegem.

Het bijhorende veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgemaakt door de bvba Vecobo uit Waregem.

Juridische grond
Gelet op de aard van deze opdracht wordt gekozen voor een openbare aanbesteding als wijze van 
gunnen conform de Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten.

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

Financiële informatie

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De voorwaarden voor de opdracht "Heraanleg funderingen en verhardingen in de Steenlandermeers 
(tussen Dottenijsestraat en Kwabrugstraat) te Bellegem" zoals ze vervat zijn in het bestek B.O.D. 
Fund. & Verh. 2016- 2e bestek - 2016/1088, opgemaakt door het team Beheer Openbaar Domein, 
vast te stellen.

Punt 2
Als wijze van gunnen te kiezen voor de openbare aanbesteding conform de Wet van 15 juni 2006 op 
de Overheidsopdrachten.

Bijlagen
 20161088_2016_05_18_Bestek - Model 3P.doc
 20161088_Raming.xls

Raadscommissie 3
An Vandersteene
Communicatie en Recht
19 - 2016_GR_00143 - Schenkingen - Aanvaarden Schenkingen 2015 aan Stadsarchief

19 2016_GR_00143 Schenkingen - Aanvaarden Schenkingen 
2015 aan Stadsarchief
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; 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 Lieven Lybeer, raadslid; 
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de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 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

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Rudolf Scherpereel, schepen

Beschrijving
Aanleiding en context
In de gemeenteraad van 10 februari 2014 werd beslist dat de stadsarchivaris voortaan de aangeboden 
schenkingen zou kunnen aanvaarden onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad op 
het einde van het jaar. Deze aanvaarding onder voorbehoud zou gebeuren aan de hand van 
wegingstabellen voor losse stukken en voor archiefbestanden die toen werd goedgekeurd. Nu wordt 
de lijst van schenkingen van het jaar 2015 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Argumentatie
Het recht om schenkingen te aanvaarden is een voorbehouden recht voor de gemeenteraad. Bij 
deze worden de opgelijste schenkingen van 2015 (zie bijlage met de genummerde schenkingen, 1 t/m 
8 met wegingstabellen) aan de gemeenteraad voorgelegd. De archivaris aanvaardde de schenkingen 
reeds onder voorbehoud en met goedkeuring van de archiefcommissie, gebaseerd op de 
wegingstabellen goedgekeurd in de gemeenteraad van 10 februari 2014.

De schenkingen van foto's bevatten telkens Kortrijkse foto's die een waardevolle schenking waren en 
zijn voor de erfgoedwerking en de beeldbank van de stad. Schenkingen 1, 3, 4 en 6 bevatten foto's en 
haalden tussen de 85 en 95/100 volgens de wegingstabel.

De schenkingen van efemere lossen stukken (brochures, affiches, plannen, etc.) bevatten telkens ook 
waardevol Kortrijks materiaal. Deze schenkingen kunnen zeker ook als een waardevolle aanvulling 
beschouwd worden. Schenkingen nummers 1,2 en 3 behaalden respectievelijk 90 en tweemaal 
85/100. Schenking nummer 5 behaalde 65/100. Een aanvaarding van de schenking is verdedigbaar 
wegens de banden van de architect met de stad Kortrijk en het feit dat de schenking een aanvulling 
was bij een eerdere schenking.

De twee geschonken kabinetsarchieven behaalden 70/100, maar zijn zeker belangrijk voor het 
stadsarchief. De lagere score is o.a. een gevolg van het ontbreken van een overdrachtslijst en de aard 
van het archief, nl. politieke stukken die in de persoonlijke levenssfeer raken. Het is logisch dat deze 
stukken niet automatisch openbaar kunnen worden gesteld. Maar daarom is het archief niet minder 
waardevol. De aanvaarding van dit archiefbestand kan verdedigd worden (schenking 7 en 8).

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
De lijst met schenkingen aan de stad (het Stadsarchief) in de loop van 2015, zoals opgenomen in 
bijlage, te aanvaarden.

Bijlagen
 lijst schenkingen 2015.pdf
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Aanvullende punten

IR 1 Voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Naar 
een mede-eigenaarschap rond verkeersveiligheid op 
straat/wijkniveau.

IR 1 - Voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Naar een mede-eigenaarschap rond verkeersveiligheid op straat/wijkniveau.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Een tijdje terug stelde ik een vraag aan de stad i.v.m. het plaatsen van ‘graag traag borden’. Ik kreeg 
daarop van de stadsdiensten volgende antwoord:

Wij krijgen op geregelde tijdstippen vragen binnen om in woonwijken borden “graag traag - spelende 
kinderen” te plaatsen. Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 28 
november 2006 principieel akkoord te gaan om geen borden “graag traag - spelende kinderen” te 
plaatsen op het grondgebied van Kortrijk. Wij willen immers zoveel mogelijk de wildgroei aan 
(verkeers)borden in Kortrijk tegengaan, zeker dergelijke facultatieve borden. Het is ook zo dat de te 
hanteren criteria of er al dan niet borden “graag traag - spelende kinderen” geplaatst kunnen worden, 
zeer moeilijk te bepalen zijn. De stad biedt de mogelijkheid om tijdens de paas- en zomervakantie een 
speelstraat te organiseren. Bewoners kunnen dan op bepaalde momenten de straat afsluiten zodat de 
kinderen veilig kunnen spelen. Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Henk Vandeghinste, 
coördinator Warande, tel 056 27 73 72.

Het is de overtuiging van Groen dat enkel het plaatsen van borden geen tot weinig effect zal hebben. 
Toch geloven we dat dergelijke borden in combinatie met verschillende acties, ook voor en door de 
eigen inwoners van de betreffende straat/wijk weldegelijk een verschil kunnen maken m.b.t de 
verkeersveiligheid.

Vanuit de Groen fractie zouden we daarom graag volgend voorstel willen doen:

1. Straten/wijken kunnen in de toekomst wel borden ‘graag traag (spelende kinderen)’ krijgen 
als ze daar om vragen. M.a.w. we stellen voor om de beslissing van het CBS  van 28/11/2006 
op te heffen.

2. Als voorwaarde voor het plaatsen van dergelijke borden zou de stad een uitgewerkte 
sensibiliseringscampagne in en door de wijk (zeker ook naar de eigen inwoners) moeten 
vragen. Enkel straten en wijken die zelf een actief engagement opnemen kunnen dergelijke 
borden krijgen. De stadsdiensten kunnen straten/wijken ook coachen in het opzetten van 
dergelijke acties/campagnes. Straten die zo’n traject afleggen krijgen een soort 
‘kindvriendelijk/woonvriendelijk’ label dat via de borden ‘graag traag’ uitgedragen kan worden.

3. Vanuit de stad en de politie  worden gerichte controles gedaan op het naleven van de 
verkeersregels in de straten die het ‘label’ trage woon- of kindvriendelijke straat… krijgen. Die 
acties ondersteunen de inspanningen die gebeuren vanuit de inwoners van de wijk zelf.

Groen is er van overtuigd dat een dergelijk mede-eigenaarschap in het verkeersveiligheidsbeleid in de 
eigen straat/wijk een grote stap vooruit kan betekenen.

Antwoord
De raad hoort:

- het voorstel van raadslid Mattias Vandemaele, zoals opgenomen in de toelichting;
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- het antwoord van schepen Axel Weydts, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Mijnheer Vandemaele , dank voor uw vraag, het zal u misschien verbazen maar we zitten weer op dezelfde lijn 
vanavond. Het klopt en misschien verdient dat toch wel enige duiding, het klopt dat het schepencollege in 2006 
een principiële beslissing heeft genomen om niet meer in te gaan op de vraag om borden te plaatsen in een 
straat, “graag traag” want hier wonen kinderen, om de heel eenvoudige reden dat in elke straat wel kinderen 
wonen en elke straat wel wil dat de mensen traag rijden en zich houden aan de verkeersregels. Dat was 
destijds de argumentatie van het college in 2006 en die argumentatie begrijp ik ook. Het is ook zo, u haalt het 
zelf aan, het effect van een signalisatiebord dat is bijna nihil , zeker als er gewenning begint op te treden. U 
heeft het ook over de mensen van de straat zelf die vaak te snel rijden, zeker in een wijk waar enkel de 
bewoners moeten komen. Dus ik trek een beetje in twijfel of een bordje inderdaad de goede aanpak is, maar 
wat ik wel zeer goed vind in uw voorstel, is dat we daarmee de buurt zouden kunnen omarmen. Als er 
voorstellen komen vanuit de buurt van hoe het in hun wijk kan aangepakt worden om de mensen, minstens al 
de mensen die in de wijk wonen, de verkeersregels te doen respecteren, ingekaderd en geduid op een leuke 
manier, zijn we er het absoluut mee eens. In het kader van “Kortrijk Spreekt” hebben wij nu ook het platform 
“Kortrijk Spreekt en doet mee” en ik zou eigenlijk een warme oproep willen doen. U kan dit op de website van 
“Kortrijk Spreekt” doen met uw buurt om dat als pilootproject in “Kortrijk Spreekt en doet mee” te doen. We 
gaan dat ook begeleiden, we gaan dan ook mensen van de mobiliteitsdienst in overleg laten komen met uw 
wijk en misschien kan uw wijk, mijnheer Vandemaele, een pilootproject zijn voor andere wijken die datzelfde 
idee kunnen oppikken en op die manier kunnen we dus meer woonwijken ervan te overtuigen om op die 
manier mede-eigenaarschap ook op het gebied van mobiliteit te laten geworden. Dit is zeker en vast een goed 
voorstel."

Er wordt geen stemming gevraagd.

IR 2 Interpellatie van raadslid Catherine Waelkens: Verklaring daling 
van het netto-actief.

IR 2 - Interpellatie van raadslid Catherine Waelkens: Verklaring daling van het netto-actief.

Behandeld
Indiener(s):
Catherine Waelkens
Toelichting:
In de vorige gemeenteraad vroeg ik naar een verklaring voor de daling van het netto-actief.

De balans J6 uit de jaarrekening voor 2015 toont een daling van het netto-actief met 8 Mio EURO. 900 
000 daarvan wordt verklaard door het wegzuiveren van oninbare vorderingen.

Voor de rest wacht ik nog op een antwoord.

Verkopen van onroerende goederen kunnen alleen een effect hebben op het resultaat als ze verkocht 
worden voor een prijs die afwijkt van de boekwaarde.

De meest logische verklaring is dat we meer afschrijven dan we investeren. De 
afschrijvingspercentages zijn vorig jaar herzien en beantwoorden aan de realiteit.

Onze 'investeringscoalitie' slaagt er niet in het vermogen van de stad te vrijwaren.

Zijn wij mee met onze tijd als we de erfenis voor wie na ons komt, gaan opsouperen?

Onze exploitatierekening vertoont een overschot, maar dit overschot is niet genoeg om ons kapitaal in 
stand te houden. We voldoen misschien aan de opgelegde evenwichtsvoorwaarden maar deze gaan 
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alleen over aflossingen van leningen. Alleen een gevoel voor verantwoordelijkheid voor de volgende 
generaties kan ons dwingen ons vermogen in stand te houden. Zijn wij daartoe bereid?

Met vriendelijke groeten

Catherine Waelkens

Antwoord
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid Catherine Waelkens, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van schepen Kelly Detavernier, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Inderdaad, mevrouw Waelkens, we hebben al een paar keer contact gehad met betrekking tot die vraag. Ik 
denk dat iedereen in deze gemeenteraadszaal mag rekenen op de verantwoordelijkheidszin van mij als schepen 
van financiën en van onze financiële dienst die zeer secuur met de cijfers vandaag bezig is en ik denk als we de 
rapportering hebben gebracht van de rekening 2015 hier in deze gemeenteraadszaal dat we ook hebben 
kunnen aantonen dat we voor transparantie gaan en dat de stad zich vandaag absoluut niet in een 
rampscenario bevindt. Die mutatie op dat netto-actief is inderdaad niet 2 maar 2,8 miljoen euro en de details 
van de netto-actief heb ik u in een mail gestuurd met de bijhorende tabel.  De voornaamste reden voor de 
mutatie is dat 7,4 miljoen euro tekort. Dat we dus naast die overdracht hebben van het actief in Fluvia. Wat 
hebben we daar, eigenlijk de samenkomst van ons kosten en ons opbrengsten en daar moet ik zeggen dat de 
afschrijvingen niet gestegen zijn in vergelijking met 2014 integendeel, ze zijn zelfs gedaald. Maar wat we in de 
rekening 2015 op die post wel hebben opgenomen is een eerste voorziening, en we hebben dat voor het eerst 
gedaan, een voorziening van aanlegging voor de pensioenen, dat resulteert in ongeveer 23 miljoen euro. Die 
rechtzetting van de voorzieningen in de pensioenen diende eigenlijk al 2 jaar geleden met de aanvang van BBC 
in onze rechtzettingen opgenomen te worden. Ik heb met andere woorden in de rekening van 2015 de zaken 
toegevoegd in die voorzieningen zoals die eigenlijk al 2 jaar moesten opgenomen worden en die uiteindelijk 
resulteren inderdaad in de daling van het netto-actief. Al de rest van de kosten en de inkomsten die daar ook 
mee verband zouden kunnen houden werden mijn inziens zeer uitvoerig besproken in de toelichting volgens 
BBC. Ik kan alleen maar besluiten dat ik als schepen van financiën voor de rekening van 2015 en mijn dienst het 
werk heeft gedaan en een aantal zaken aan het rechtzetten is in BBC die eigenlijk al lang moesten opgenomen 
worden."

- De tussenkomst van raadslid Catherine Waelkens :

Begrijp ik dan goed dat er 6 miljoen naar een pensioenfonds of een pensioenreserve gegaan is ? Van die 7,4 
neem ik 900.000 voor die verminderingen van vorderingen en 6,5 miljoen naar dat pensioenfonds. Waarom 
stond dat dan niet in de verklaring ? 

- het antwoord van Schepen Kelly Detavernier :

"Catherine, het staat u vrij om alle vragen te stellen , echt waar, je mag ze allemaal op mail zetten, je mag naar 
mijn bureel komen, ik wil een overleg regelen met de financiële diensten, echt, geen enkel probleem, maar dit 
zijn echt detailvragen. BBC rapporteert op de grote lijnen en zelfs niet over balansen. In de rekening 2015 zijn 
voor het eerst die voorzieningen aangelegd, en dat is een aanzienlijk bedrag. Als ik spreek van 23 miljoen 
voorzieningen, dat is een aanzienlijk bedrag en dat is enerzijds opgesplitst in pensioenen voor mandatarissen, 
ongeveer een 4,6 miljoen dacht ik uit het hoofd, en dan de responsabiliseringsbijdrage tot en met 2020. Dus 
plusminus 18,5 miljoen waar dat die bijdragen gradueel zullen verlagen in de loop van de meerjarenplanning 
maar waar dat we wel moeten rekening mee houden. Ik denk dat we ons niets moeten wijsmaken, het zijn wel 
zaken waar dat we rekening moeten mee houden."

- de tussenkomsten van de raadsleden Alain Cnudde, Jean de Bethune en Steve Vanneste.
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Vragen en interpellaties

IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Brief 
bewoners Mellestraat.

IR 3 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Brief bewoners Mellestraat.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele meldt dat de mensen uit de Mellestraat nog steeds wachten op hun antwoord. 
Ze hebben een jaar geleden een brief gestuurd naar de stad. Ze hebben nog altijd geen antwoord gekregen. Ik 
heb met die mensen afgesproken dat als er eind volgende week geen antwoord is , dat we dan een procedure 
opstarten via de ombudsman of zo, op de duur weten die mensen ook niet meer wat ze moeten doen.

Schepen Maddens antwoordt dat hij een antwoord op deze vraag zal bezorgen.

IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: 
Retributiereglement KGM.

IR 4 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Retributiereglement KGM.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele vraagt waarom het punt rond het retributiereglement van de KGM niet opnieuw 
geagendeerd staat. Het is vorige maand van de agenda gehaald. We zouden dat normaal gezien nu hernemen, 
maar deze week zijn alle vakken daar al herschilderd. Is er een relatie tussen “wij beslissen het volgende 
maand” en het al herschilderd zijn van de vakken? Want anders moeten we het gewoon niet meer agenderen.

Voorzitter Piet Lombaerts antwoordt dat het antwoord zal opgevraagd worden aan schepen Scherpereel.

IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
Controle op het sluipverkeer.

IR 5 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Controle op het sluipverkeer.

Behandeld
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker
Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker stelt volgende vraag :

Er is zeer veel sluipverkeer, zwaar vrachtverkeer, vooral van tractoren met zware kipwagens, aan de kant van 
Don Bosco die dan de Hellestraat, de Balieweg binnenrijden en zo door Marke centrum heen denderen. Ik denk 
dat dat te maken heeft met het feit dat de N43 open ligt. Er is daar zeer weinig controle op. Ik vind dat er daar 
toch wel even moet naar gekeken worden want als ze al door Marke passeren, zouden ze dan beter de 
Balieweg volgen en de Ring en niet dwars door Markeplaats.

Schepen Axel Weydts antwoordt als volgt : 

Wat betreft de tractoren, een gekend probleem, u weet dat wij voor onze eigen werven van de stad waar we 
dat kunnen in de bestekken laten opnemen, dat grondtransport niet mag gebeuren met tractoren omdat we 
dat absoluut niet oké vinden. Ik heb onlangs nog zelfs eens een transport laten stilleggen aan parking 
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Budabrug. Voor onze eigen werven kunnen we dat ook goed in handen nemen door dit dus te laten opnemen 
in het bestek. Als het gaat over private werven dan hebben we daar eigenlijk geen impact op maar 
desalniettemin gebeurt het vaak als we meldingen krijgen van veelvuldige tractoren , transporten op onze 
wegen, dat onze minder-hindercoördinator op zoek gaat van waar ze komen en van welke werven het zijn. Wij 
zijn er al in geslaagd om bij werven waar dat we het niet kunnen opleggen door stevig aan te dringen dat men 
toch de switch heeft gemaakt naar gewone vrachtwagens. We hebben niet alle instrumenten in handen , maar 
we proberen het wel te doen. Dus mocht u nog weet hebben van dergelijke transporten , laat dat zeker weten, 
we zetten daar onmiddellijk de minder-hindercoördinator op en die gaat op zoek naar de herkomst en de 
bestemming van die transporten.

IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
Signalisatie op autosnelwegen.

IR 6 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Signalisatie op autosnelwegen.

Behandeld
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker
Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker stelt volgende vraag : 

Er is heel veel werk en er zijn heel veel werven op die kant van Kortrijk , Bissegem, Wevelgem is niet 
bereikbaar, in Marke als je afrijdt is er geen bereikbaarheid zogezegd omdat er daar al borden staan omdat 
Aalbeke niet toegankelijk is en voor mensen die niet van de streek zijn is het echt zeer onduidelijk om ergens te 
geraken. Ik had beroepshalve een afspraak met een expert uit Brugge, die is er gewoon niet geraakt, zelfs langs 
Rekkem om en de LAR is het hem niet gelukt, dus ik denk dat er toch nog wel werk aan de winkel is op dat vlak.

Schepen Axel Weydts antwoord als volgt : 

Het klopt dat de signalisatie, zeker op de autosnelwegen, zeer minimaal is. Het Agentschap Wegen en Verkeer 
plaatst altijd het minimum minimorum en we stellen ook vast dat dat vaak dus ook niet voldoet. Ik zal nog eens 
vragen om dat nog een keer te bekijken. Misschien moeten we in de toekomst ook meer durven werken met 
borden met meer dan enkel omleiding want voor mensen die niet van hier zijn, zijn borden met enkel 
omleiding op heel verwarrend, zeker als er meerdere omleidingen zijn, door meerdere werken. U hebt daar 
vast een punt. Dit is iets voor de minder hindercoördinator, en we gaan dat zeker in de toekomst beter 
proberen te organiseren dan vandaag het geval is. Het is vaak ook niet altijd makkelijk, praten met 
verschillende partners, die verschillende werven doen, maar dat mag geen excuus zijn om het niet beter te 
willen aanpakken. 

IR 7 Mondelinge vraag van raadslid Patrick Jolie: Speelbos 
Marionetten.

IR 7 - Mondelinge vraag van raadslid Patrick Jolie: Speelbos Marionetten.

Behandeld
Indiener(s):
Patrick Jolie
Toelichting:
Raadslid Patrick Jolie stelt volgende vraag : 

Ik heb bij aanvang van vorige zomer een discrete mail gestuurd naar goede vriend en collega Bert Herrewyn 
met de vraag om in te grijpen op het gebied van het speelbos Marionetten. Omdat er daar niets rond gebeurt 
heb ik in november de vraag gesteld om die glijbaan aan te pakken. Er is al een gans seizoen voorbij, we staan 
opnieuw voor de zomer, maar de stand van zaken is dat dat nog altijd omheind is. Ik zie wel dat men er aan 
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bezig is, maar we zijn bijna zomer en we hebben inderdaad een aantal weken terug een nieuwe naam gegeven 
aan het speelbos, maar het gaat niet alleen over de windowdressing, het gaat ook over de in houd van het 
dossier. Ik heb hier een drietal foto’s. Mijn vraag is gaat dat nog voor de zomer in orde komen zodanig dat de 
kinderen effectief in het speelbos kunnen spelen als dat het zomer is. 

Schepen Bert Herrewyn antwoordt als volgt :

We hebben de aannemer hiervoor reeds in gebreke gesteld, maar het probleem is dat deze aannemer werkt 
met een onderaannemer. Ondertussen heeft de aannemer de onderaannemer in gebreke gesteld en zit het in 
een juridisch dispuut . Dit is de realiteit waar we zelf niet gelukkig mee zijn want de glijbaan zelf is inderdaad 
verkeerd gemonteerd en zolang het juridisch dispuut loopt zitten wij ook vast. We hadden dit zelf veel liever 
vroeger hersteld gezien. Wat betreft de drainage : daar hebben we zelf inspanningen geleverd om het water 
vlotter te kunnen afvoeren en daar zijn toch wel gevoelig verbeteringen vastgesteld. Ik hoop dus dat die 
onderaannemer zijn verplichtingen nakomt en indien niet zitten wij opnieuw samen met de aannemer om te 
zien hoe wij het probleem uiteindelijk zullen oplossen.

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Patrick Jolie: Situatie Libel.
IR 8 - Mondelinge vraag van raadslid Patrick Jolie: Situatie Libel.

Behandeld
Indiener(s):
Patrick Jolie
Toelichting:
Raadslid Patrick Jolie stelt volgende vraag : 

Een punt dat ik ook in de gemeenteraad van november heb aangehaald, daar zijn er ook foto’s van, betreft de 
situatie van de Libel, een project van uw collega Philippe De Coene indertijd. Het is er niet op verbeterd, 
integendeel het is erop verslechterd. Ook de pancarten met de uitleg zijn nu aangetast door weer en wind, en 
vandalisme. We zijn inderdaad opnieuw een jaar verder, mijn vraag is om daar toch, met de zomer op komst, 
met de inwijding van het stadsgroen Marionetten, een keer werk van te maken.

Schepen Bert Herrewyn antwoordt als volgt : 

Wij hebben geïnformeerd wat de kostprijs is om die gescheurde zeilen te herstellen. Deze zijn op maat 
gemaakt, en er is maar één firma die op vandaag dit kan leveren. Die prijs is dermate hoog dat we niet zijn 
overgegaan tot herstel van die zeilen. De kostprijs is niet verantwoord is, te meer daar we vrezen dat de schade 
heel snel opnieuw kan toegebracht worden door vandalen. Het zou heel spijtig zijn dat we al het geld erin 
steken en dat er heel snel opnieuw weer schade toegebracht wordt. We zijn nu aan het onderzoeken of we op 
een andere manier kunnen werken. De zeilen eraf en eventueel met een groene bekleding werken is een 
alternatief dat men nu aan het onderzoeken is.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: GAS-
vaststellingen.

IR 9 - Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: GAS-vaststellingen.

Behandeld
Indiener(s):
Steve Vanneste
Toelichting:
Raadslid Steve Vanneste stelt volgende vraag :
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Het is een gerucht en het klopt hoogstwaarschijnlijk niet, maar ik zou graag hebben dat je dat toch eens 
formeel ontkracht. Er zouden quota zijn voor het aantal vaststellingen van de GAS-vaststellers bij Parko of de 
mensen die parkeerretributies moeten uitschrijven of vaststellingen moeten doen die leiden tot 
parkeerretributies. Ik hoop dat het echt niet klopt dat die mensen quota hebben per dag.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat dit niet klopt.

13 juni 2016 19:55 De voorzitter opent de besloten zitting
13 juni 2016 20:00 De voorzitter sluit de zitting


