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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
IR 1 Interpellatie van raadsleden Astrid Destoop, Christine Depuydt: Vraag 
rond bibliotheek in Kortrijk: deel 2
IR 1 - Interpellatie van raadsleden Astrid Destoop, Christine Depuydt: Vraag rond bibliotheek in Kortrijk: deel 2

Indiener(s):
Destoop AstridDepuydt Christine

Toelichting:
 

Concrete vragen in de gemeenteraad van 9 mei 2016:

1. Wat is de visie van het stadsbestuur op korte, middellange en lange termijn over de 
toekomst van de bibliotheek? Wordt er een link gemaakt met welzijn en integratie, en 
indien dat zo is, hoe ziet de stad dit?

2. Wat zal er concreet gebeuren met het uitgeleefde gebouw in de Leiestraat?
3. Wat is de planning rond personeel?
4. Wat is de toekomst van de filialen?

Ik kreeg toen geen antwoord.

In college van 30 mei neemt men een beslissing die hierop neerkomt:

1. Hierop een beperkt antwoord nl. dat men kiest voor integratie met 
ontmoetingsgebouwen. Dat is een goede keuze. Maar er is geen (middel)lange 
termijnvisie, zeker wat de hoofdbibliotheek betreft.

2. Hierop nog steeds geen antwoord.
3. Duidelijk antwoord in de feiten: wie op pensioen gaat wordt niet vervangen; gevolg: 

minder openingsuren en minder dienstverlening. We verminderen de openingsuren 
van de hoofdbibliotheek maar noemen dat ‘beter aangepaste openingsuren’ = 4u30 
minder open!

4. We sluiten alvast één filiaal en verminderen de openingsuren van de andere filialen 
nog = 8u besparing door sluiting Blauwe Poorte en ander filialen zijn 4u minder open.

 

Bijgevolg hadden wij nu graag op de gemeenteraad antwoord op de resterende vragen:

Wat is de middellange termijnvisie op de bibliotheek?

Wat zal er concreet gebeuren met het uitgeleefde gebouw in de Leiestraat? 

Zal het college verder de bibliotheekwerking afbouwen door de mensen die op pensioen 
gaan niet te vervangen? 

Christine Depuydt & Astrid Destoop

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Een zadenbib voor 
Kortrijk
IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Een zadenbib voor Kortrijk
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Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
De stadscoalitie heeft de mond vol over klimaatstad en duurzaamheid, terecht trouwens. Vanuit Groen 
willen we met dit kleine voorstel de stad de daad bij het woord laten voeren. Groen Kortrijk wil een 
actieve zadenbib in onze stad.

Een zadenbib stelt gratis zaden ter beschikking. In ruil daarvoor kan de ontlener zelf zaden 
oogsten en deze terug binnen brengen. Zo wordt de zadenbib steeds groter en het aanbod 
gevarieerder. Er zijn al een aantal zadenbibs actief in Vlaanderen.

Je kunt zaden kosteloos lenen. Je zaait de zaden in je tuin / op je balkon / in je buurttuin. Van 
de planten die daar opkomen, laat je tenminste 1 plant bloeien en in zaad schieten. Dit zaad 
verzamel je en laat je drogen. Om vervolgens, vast ruim een half jaar later, een deel van deze 
zaden terug te brengen naar de bibliotheek. Je zaden worden toegevoegd aan de collectie en 
ook weer uitgeleend aan andere tuiniers.

Door het ruilen en doneren van zaden ontstaat een steeds omvangrijkere collectie. Hierdoor 
dragen we, met elkaar, bij aan een grotere biodiversiteit en dat is WINST!

De zadenbibliotheek werkt met zaden die niet in contact zijn geweest met chemische 
middelen. Via de zadenbibliotheek krijgen meer mensen biologische- , gif- en gentechvrije 
zaden.

Via de zadenbibliotheek bouwen we met elkaar een zadencollectie op van zaden die op onze 
tuingronden goed groeien en lekker smaken.

Je eigen voedsel verbouwen wordt eenvoudiger, goedkoper, leuker en succesvoller.

Concreet:

 Hoe zit het in Kortrijk? Hebben we plannen om zelf een actieve zadenbib op te zetten? 
Of voorziet de stad een stimulans voor een particuliere speler om een dergelijk 
initiatief te nemen?

 Is de stad bereid om dit initiatief de nodige communicatieve luister te geven om het 
project kenbaar te maken?

IR 3 Interpellatie van raadslid Filiep Santy: Zoen- en vroemzone in 
Sterrebergstraat Aalbeke
IR 3 - Interpellatie van raadslid Filiep Santy: Zoen- en vroemzone in Sterrebergstraat Aalbeke

Indiener(s):
Santy Filiep

Toelichting:
In 2002-2003 legde de Stad een verbindingsweg aan, met parkeerstrook en trottoir, tussen de 
Doomanstraat en de Sterrebergstraat in Aalbeke.

Hiermee werd een oplossing gegegeven aan het probleem dat er in de toenmalig doodlopende 
Sterrebergstraat niet kon worden gekeerd of gekruist, dat er geen ruimte was om stil te staan 
of te parkeren in de omgeving van het wijkschooltje en dat er geen troittoir was. Aan de 
bewoners werd toen ook verzekerd dat de parkeerstrook zou toelaten om 'ordentelijk te 
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parkeren' in de verbindingsweg (cf. brief Stad-Directie Mobiliteit en Infrastuctuur nr. 231331 
d.d. 14.01.2003).

Jarenlang was er hier geen enkele moeilijkheid: de parkeerstrook werd inderdaad gebruikt 
door buurtbewoners, personeel en bezoekers van de wijkschool.

Recent werd de parkeerstrook evenwel ingericht als een 'zoen- en vroem'-zone en liet de stad 
weten dat inbreuken op het parkeerverbod zouden worden beteugeld met GAS-boetes.

De buurt is over deze niet-overlegde aanpassing niet te spreken en vraagt de terugkeer naar de 
vroegere situatie.

Een zoen- en vroemzone op die locatie lijkt me een maatregel buiten verhouding. Heel wat 
ouders, vaak van buiten de gemeente, zetten er inderdaad wel hun kinderen af aan het 
wijkschooltje, maar dit beperkt zich tot enkele vaste uren per dag. Ook tijdens de vakanties 
heeft het geen zin om het normale gebruik van de parkeerstrook op die manier de facto 
onmogelijk te maken.

Mijn vragen zijn bijgevolg:

- hoe verantwoordt de Stad de invoering van een permanente zoen- en vroemzone in de 
afgelegen Sterrestraat, wat ingaat tegen de eerdere afspraken met de buurtbewoners?

- werden er inmiddels al GAS-boetes uitgeschreven en zo ja, hoeveel?

- is de Stad bereid om, zoals gevraagd door de buurt, terug te keren naar de vroegere situatie?

IR 4 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: De moeilijke relatie 
tussen stad en sommige grasroot initiatieven.
IR 4 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: De moeilijke relatie tussen stad en sommige grasroot initiatieven.

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
De werking van cinéPalace werd dit weekend stopgezet. De moeilijke relatie met de stad, en gebrek 
aan ondersteuning  en de onduidelijkheid over het pand deden de vrijwilligers dit besluit nemen. 
Toegegeven CP* was een project met een hoek(je) af. Dat was net wat het project aantrekkelijk 
maakte bij heel wat mensen binnen en buiten de stad. De afgelopen 7 jaar zijn in het pand in de 
Zwevegemsestraat heel wat mooie zaken gebeurd. Daar komt nu een einde aan.

We hebben in onze stad een traditie van dergelijke projecten met een hoek(je) af die buiten de 
lijntjes kleuren en mee het bovenlokale profiel van onze stad bepalen, Vlas Vegas was ook 
zo’n project. Ook zij gooiden de handdoek in de ring na een moeilijke samenwerking. Ook de 
laatste nieuwsbrief van de Abdijkaaimannen schetst een weinig fraai beeld van hoe de stad 
soms omgaat met het particulier initiatief.

En ja, voor elk van deze voorbeelden zijn er  andere voorbeelden te geven van organisaties die 
wel konden rekenen op een fijne samenwerking met de stad. Toch is een volwassen 
samenwerking niet steeds evident. Het is voor buitenstaanders vaak niet duidelijk of een 
initiatief nu van de stad is of van een organisatie. Daarvoor zorgt de meestal vakkundig 
geplante stadsvlag wel. Het is niet de eerste keer dat vrijwilligers en hun organisaties zich 
storen aan deze praktijk. Het is de mening van onze fractie dat de stad hier soms erg ver op en 
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ook al eens over het randje gaat. Een volwassen samenwerking geeft ruimte voor beide 
partijen, erkent beide partijen in hun eigenheid, karakter, werkmethodes en gewoontes. Zo’n 
samenwerkingen kunnen ook erg mooi zijn zonder dat je het initiatief van de ander claimt.

Samengevat willen we vanuit Groen dat de stad zich naar het particuliere speelveld 
rechtvaardiger opstelt. Dezelfde kansen voor iedereen, liefst op basis van een reglement en 
objectieve criteria. De procedures voor dergelijke samenwerking moeten voor iedereen 
duidelijk en dezelfde zijn.  

Een sterk uitgewerkte interactie tussen lokaal bestuur en initiatieven, zeker wel, maar dan 
zonder de organisaties en hun initiatieven te claimen. Zo’n grondhouding voor een 
samenwerking met de stad uitschrijven lijkt ons een mogelijk beginpunt om dit gesprek aan te 
gaan.

We hebben er als stad alle belang bij om projecten als CP* en zo vele anderen te omarmen. 
Dat is goed voor onze stad en al haar inwoners.

IR 5 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Vraag naar verkeersveilige 
maatregelen in de Bissegemsestraat
IR 5 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Vraag naar verkeersveilige maatregelen in de Bissegemsestraat

Indiener(s):
Leleu Carol

Toelichting:
Mijnheer de voorzitter, beste collega's,

 

Op vraag van de bewoners in de Bissegemsestraat werden onlangs de snelheidsremmers 
weggenomen, wegens het veroorzaken van ongelukken (vooral blikschade). Alleen wilden de 
bewoners alternatieve snelheidsremmende maatregelen in de plaats, maar blijven tot op heden 
op hun honger zitten!

Het is algemeen geweten dat de Bissegemsestraat een sluipweg is om zowel files te vermijden 
als alcoholcontroles. En dan is er ook nog het vrachtverkeer . Geen veilige fietsroute dus voor 
schoolgaande kinderen, want er is ook geen enkele fiets- en wegmarkering aangebracht! In de 
straat komen steeds meer jonge gezinnen met kinderen, wat de vraag meer kracht bijzet.

Uit de telling van februari blijkt dat slechts 4,7% sneller rijdt dan 60 km/u en dit met de 
wegversmalling.

 

Daarom willen we op een positieve manier enkele te onderzoeken suggesties voorstellen.

IR 6 Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: Sluiting van 
buurtbibliotheek Blauwe Poort.
IR 6 - Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: Sluiting van buurtbibliotheek Blauwe Poort.

Indiener(s):
Matthieu Catherine
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Toelichting:
Een klein persberichtje tussendoor, een brief aan bepaalde leden van de Bib Blauwe Poort en toch viel 
het nieuws gelijk een steen in een plas water: algauw wist de ganse wijk over de sluiting en bij 
iedereen dezelfde verontwaardiging. Een buurtbib die door oud en jong, Kortrijkzaan van lange datum 
en nieuwe Kortijkzaan gekend en geliefd is. De bezoekers worden er geholpen door een geduldige en 
hulpvaardige filiaalhoudster, dat het nu aanbeveling is over een goed boek, en babbeltje met de 
ouderen, hulp bij gebruik van de PC of raadgeving bij huistaken voor de kinderen die thuis soms geen 
hulp kunnen krijgen… kortom deze buurt bib is veelmeer dan een filiaal.

In plaats van deze beslissing te nemen kan men investeren in een uitbreiding van het filiaal als 
ontmoeting voor de wijk de blauwe poort en Sint Elisabeth.

Ons voorstel is om de bib niet te sluiten, integendeel nog meer te ondersteunen door de 
huisvesting te verbeteren.


