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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
IR 1 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Tijd om praktijktesten 
ter bestrijding van discriminatie op de huurmarkt in te voeren.
IR 1 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Tijd om praktijktesten ter bestrijding van discriminatie op de huurmarkt in te voeren.

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Een dak boven je hoofd is niet alleen een mensenrecht (artikel 25), het staat ook vermeld in artikel 23 
van de grondwet en in de Vlaamse wooncode (artikel 3). Het is m.a.w. een recht waarover iedereen 
het eens is, alleen blijkt het niet eenvoudig om dit recht in de praktijk om te zetten.

De armoedebarometer van de Deceniumdoelen was eerder deze maand erg duidelijk: de 
wooncrisis neemt nog toe. Geen wonder dat A'kzie er voor kiest om 'betaalbaar en 
kwaliteitsvol wonen' naar voor te schuiven op de werelddag van het verzet tegen de armoede 
en sociale uitsluiting.

De problematiek van het woonbeleid is te complex en allesomvattend om hier in 1 voorstel te 
willen oplossen, die ambitie/pretentie willen we dus niet hebben met dit voorstel. We zouden 
meerdere (nachtelijke) zittingen met deze Gemeenteraad nodig hebben om dat te doen (of er 
een aanzet toe te geven). Toch willen we vanuit Groen 1 concreet voorstel op tafel leggen met 
name de praktijktesten ter bestrijding van de discriminatie op de huurmarkt.

Het idee is eigenlijk erg eenvoudig: op basis van het studiewerk dat in Gent gebeurde met 
betrekking tot deze praktijktesten kunnen we ook in Kortrijk snel aan de slag en resultaat 
boeken.

Met de praktijktest willen we werken op 2 doelgroepen:

1. De makelaars en de professionele makelaars.
2. De particuliere verhuurders. 

We willen discriminatie aanpakken van deze doelgroepen:

1. de etnisch-culturele afkomst
2. een fysieke beperking
3. de inkomensbron
4. een gebrekkige Nederlandse taalbeheersing.
5. Indien mogelijk ook andere discriminatiegronden zoals seksuele oriëntatie,...

Voor Gent doen de onderzoekers die werkten rond de praktijktesten deze aanbeveling: Voor 
het beleid bevelen we een geïntegreerde totaalaanpak aan die inzet op zowel sensibilisering, 
empowering en remediëring als controle en handhaving. We raden aan dat Stad Gent 
praktijktesten organiseert en verhuurders en vastgoedmakelaars die discrimineren begeleidt. 
Bij herhaaldelijke inbreuken kan er ingezet worden op handhaving van de 
antidiscriminatiewet.

Onze fractie is ervan overtuigd dat deze aanbeveling ook opgaat voor Kortrijk. Er is nood aan 
een geïntegreerd beleid om de discriminatie op de woonmarkt aan te pakken. We vernemen 
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dat er binnen de stad ook werk gemaakt wordt van zo'n aanpak. Het spreekt voor zich dat we 
die aanpak steunen.

Voortbouwend op de logica van de stadscoalitie dat er bij kleine overlast ook opgetreden en 
bestraft moet kunnen worden lijkt het ons logisch dat er een 'hard' luik uitgebouwd wordt als 
het om discriminatie gaat. Hondenpoep en wildplassen vergaan immers in het niets bij een 
ingrijpend en ernstig fenomeen als discriminatie. De impact op de persoon die geconfronteerd 
wordt met discriminatie en sociale uitsluiting is immers enorm, alsook de maatschappelijke 
impact.De straffeloosheid die m.b.t. deze problematiek heerst is immers problematisch. Groen 
pleit voor zero-tolerance voor discriminatie. Het invoeren van praktijktesten is daarvoor het 
sluitstuk van een geïntegreerd beleid.

Er is binnen het maatschappelijk Middenveld een groeiende consensus over de meerwaarde 
van deze praktijktesten, getuige de samenwerking hier rond door het Minderhedenforum, het 
Vlaams Netwerk tegen armoede, Samenlevingsopbouw, çavaria,...

Daarom volgende vragen:

1. Is er plaats voor praktijktesten in het beleid van de stad om de discriminatie op de 
huurmarkt aan te pakken? En zo nee, waarom niet?

2. Als de stad niet gelooft in praktijktesten welke 'stok achter de deur' voorziet ze dan als 
de zachte middelen (zoals Charters, gesprekken, …) niet werken?

Met Groen willen we geen 'te nemen of te laten' kant en klaar voorstel op tafel leggen maar 
willen we het debat openen. Over de modaliteiten hoe we dergelijke praktijktesten kunnen 
invoeren moet er uiteraard nog heel wat studiewerk gebeuren, evenals het opzetten van een 
geïntegreerd beleid.

IR 2 Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: Vraag om een 
inventarisatie te maken van de waardevolle bomen op ons grondgebied.
IR 2 - Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: Vraag om een inventarisatie te maken van de waardevolle bomen op ons grondgebied.

Indiener(s):
Matthieu Catherine

Toelichting:
Waarom  waardevolle bomen in kaart gaan brengen? 
 Een inventarisatie opmaken is belangrijk om de waarde van de bomen vast te leggen en ook om de 
boom te beschermen door bijzonder onderhoud en de verzorging. Ook bij openbare werken worden er 
bijzondere maatregelen genomen ter bewaring van de boom.

Waardevolle bomen kunnen in een straatbeeld heel nadrukkelijk aanwezig zijn en daardoor 
beeldbepalend.
Ook bomen die een bijzondere betekenis hebben in de geschiedenis van de stad, die geplant 
zijn om iemand te herdenken, die op zich een spoor zijn van een historische evolutie in onze 
stad zijn waardevolle bomen.

Natuurlijk zijn ook oude robuuste bomen waardevol. 
Ook bomen die onderdeel uitmaken van een hoofdstructuur kunnen zeer waardevol zijn. 

Op sommige plaatsen in de gemeente staan ook bomen die dendrologisch (boomkundig) 
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waardevol zijn doordat het een bijzondere soort is of een oud ras maar ook een exoot kan om 
die reden waardevol zijn. 
De cultuurhistorische waarde van een boom kan ook zwaar meewegen bij de beoordeling.

Ook particuliere (=die op private grond staan) waardevolle bomen kunnen opgelijst worden 
indien de boom zichtbaar is vanaf de openbare weg en beeldbepalend is voor de straat of wijk.

Ook burgers kunnen een waardevolle boom aangeven. Dat kan via een website waar de 
burgers een voorstel doen om een bepaalde boom op de inventaris te plaatsen. Men kan dan 
via bepaalde criteria beoordelen of de boom op de lijst waardevolle bomen wordt opgenomen.

 

IR 3 Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag omtrent het 
gebruik van stadslokalen door studenten
IR 3 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag omtrent het gebruik van stadslokalen door studenten

Indiener(s):
Depuydt Christine

Toelichting:
Vraag i.v.m. gebruik stadsgebouwen

Op de academische opening van Howest bevestigde de algemeen directeur met trots dat 
Howest  Buda wil laten bruisen door de aanwezigheid van hun studenten. Hij vermeldde ook 
even de bezetting van gebouwen in het stadhuis en gaf aan dat er misschien wel een artistieke 
opleiding in de maak was. Laat duidelijk zijn dat wij grote voorstander zijn van 
samenwerkingen, o.a. tussen de stad en het onderwijs. Maar transparantie en het 
gelijkheidsbeginsel zijn voor ons ook belangrijke principes.

Vandaar mijn vragen:

Wat is de visie van de stad omtrent ter beschikking stellen van lokalen voor studenten?

Is er voor samenwerking met Howest een samenwerkingsovereenkomst?

Kan een overzicht gegeven worden met de planning van het gebruik van de stadslokalen door 
studenten (welk lokaal, hoe vaak, hoeveel studenten)?

Kan daarbij ook aangegeven worden wat de normale tarifering is en wat de concrete 
afspraken zijn?

 

Christine Depuydt

IR 4 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Het Broelhotel
IR 4 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Het Broelhotel

Indiener(s):
De Clerck Stefaan

Toelichting:
Na het spijtige verdwijnen van het hotel Broel wordt het uitkijken naar het nieuwe immobiliaire project 
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dat door de groep Real Estate wordt gerealiseerd in samenwerking met architect Damiaan Vanhoutte.

In deze historische omgeving dient natuurlijk uiterst zorgzaam omgegaan te worden met nieuwbouw. 
In tegenstelling tot het warrige verloop van het dossier aan de overkant van de Leie kunnen we alleen 
maar hopen op een goed en transparant overleg met iedereen.
Naast de aandacht voor architectuur en gabariet dringt zich in dit dossier ook een studie op over de 
publieke ruimte in de onmiddellijke omgeving. Er kan zeer veel aansluitende meerwaarde gecreëerd 
worden op deze bijzondere plek.

CD&V hoopt dan ook dat in het verlengde van de verlaging van de Leieoevers een aantal andere 
ingrepen worden overwogen. Vroegere studies van Leiedal, Karel Debaere, Bernardo Secchi, Bruno 
Demeulder en Michel Desvigne bieden een goede aanzet.

Bij de ontwikkeling van het Budaeiland is altijd gesteld dat verbindingen belangrijk zijn,tussen oude en 
nieuwe Leie, tussen centrum en eiland, maar ook tussen vele groene plekken. De Secret Gardens. Ook 
de verwijzing naar de vroegere Leiearm op de Dam is inspirerend.

Vandaar volgende voorstellen:
1. De kleine parking achter het hotel, kant Dam, wordt beter opgewaardeerd. Daar kan een 
verbinding gemaakt worden met de museumtuin. Een groene corridor loopt dan langs het museum, 
de tacktoren, het Heilig Hart, de Budafabriek, tot op de tip van het eiland kant OCMW.

2. Op de Dam worden de bomen langs het hotel ook beter gevaloriseerd. De parkeerplaatsen kunnen 
vervangen worden door een partij groen of water waarmee de natuurlijke herinnering aan de 
verdwenen Leiearm wordt opgeroepen. Dit kan meteen de aanzet zijn voor een latere herinrichting 
van de volledige Dam.

3. Om de vele verdwenen parkeerplaatsen in de omgeving te compenseren, plaats te bieden voor 
omwonenden, te anticiperen op de mogelijke toekomstige aanpak van de grote parkingsite 
Broeltorens en globaal het stallen van wagens maximaal ondergronds te organiseren wordt best 
onderhandeld over een publieke ondergrondse parking. Bij het uitvoeren van de private parking kan 
een publieke aanvulling gerealiseerd worden.

4.  De Taeyaertstraat wordt best beperkt tot een verbindingsweg voor voetgangers en fietsers (voor 
zover elders parkeermogelijkheden gecreëerd worden voor de bewoners van de Broelkaai). Het 
vroegere (of toekomstige?) museum kan daardoor langs die kant beter ontsloten worden en de Secret 
Gardens krijgen een mooie verbinding bij.

5. Zoals vroeger gesuggereerd (maar verworpen?) is de hoge muur op de Broelkaai ter afscheiding 
van de verlaagde oevers kant Broeltorens nefast voor de zichtlijnen. Als de omgeving van het hotel 
wordt opgewaardeerd moet het ook zichtbaar zijn van op de verlaagde oevers.

Kan daarover onderhandeld worden met de eigenaar of worden hem opnieuw andere compensaties 
opgelegd?
Kan een kwaliteitskamer worden samengesteld, bvb. met voormelde personen, om een en ander 
verder uit te werken?

IR 5 Interpellatie van raadslid Pieter Soens: Stand van zaken 
braakliggende gronden aan de begraafplaats te Heule
IR 5 - Interpellatie van raadslid Pieter Soens: Stand van zaken braakliggende gronden aan de begraafplaats te Heule

Indiener(s):
Soens Pieter
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Toelichting:
Zoals iedereen wellicht weet, is de verkaveling Hof ter Melle, dewelke zich situeert tussen het 
Lagaeplein en de begraafplaats te Heule afgewerkt en werd deze omzeggens volledig gerealiseerd.

Naast de begraafplaats ligt nog een stuk grond braak, waarvan het initieel de bedoeling was 
om er een parking aan te leggen zodat de parkeerdruk in de Mellestraat gevoelig kon worden 
opgelost. Op die manier is er voldoende parkeerruimte voor de bezoekers van het rusthuis, de 
nabijliggende scholen en van de begraafplaats zelf en wordt de verkeersveiligheid in de 
Mellestraat vooral voor de zwakke weggebruiker op gevoelige wijze verbeterd.

Ikzelf ben een fervent voorstander van de aanleg van dergelijke parking.

Daarnaast ligt er ook nog een belangrijk stuk grond braak achter het kerkhof. Voor de 
invulling hiervan werd in de vorige legislatuur gedacht aan de aanleg van enkele sportvelden.

Op heden is er in dit dossier geen enkele beweging meer op te merken.

Voor de invulling van deze braakliggende gronden kan eventueel meteen ook een nazicht 
gedaan worden over de mogelijkheid om Heulse verenigingen die met bestaand of nakend 
plaatsgebrek kampen, uit de nood te helpen.

Vandaar volgende vragen:

1. Zijn de desbetreffende gronden reeds eigendom van het stadsbestuur? Zo neen, is het 
stadsbestuur van plan om de gronden naast en achter de begraafplaats op korte termijn aan te 
werven? Zijn daartoe reeds onderhandelingen opgestart met de huidige eigenaar?

2. Welke invulling wenst het stadsbestuur aan deze gronden te geven? Op welke manier zal 
het stadsbestuur dit dossier aanpakken? Wordt er op korte termijn hiertoe overleg gepleegd 
met het Heulse verenigingsleven?

IR 6 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Eandis, de 
distributietarieven en de financiering. 
IR 6 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Eandis, de distributietarieven en de financiering. 

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Tussen de vorige Gemeenteraad en deze is de wereld van Eandis er gelukkig heel anders uit gaan 
zien. De slechte deal met State Grid gaat niet door. Pijnlijk is dat die nieuwe realiteit er niet is 
gekomen omdat het gezonde verstand de bovenhand heeft gehaald maar wel omdat ze in Antwerpen 
niet bereid zijn om mee te werken aan nettarieven die gelijk zouden zijn in het hele EANDIS-gebied. 
Laat dit argument net één van de redenen zijn waarom een fusie van de verschillende 
intercommunales wel een goed idee is, nl: billijkere nettarieven in onze regio.

Onze fractie heeft deze vragen bij het EANDIS-dossier:

1. Heeft de stad de ambitie om aan te dringen om de nettarieven die in ons gebied gehanteerd 
worden billijker te maken? Een fusie met de resterende spelers zou dergelijke uniforme (en 
voor onze stad goedkopere) tarieven kunnen opleveren. Welke strategie heeft de stad om tot 
lagere nettarieven te komen? Of heeft de stadscoalitie geen probleem met het onredelijke 
verschil t.o.v. de andere intercommunales?
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 2. Nu een instap van State Grid van de baan is, stelt zich de vraag hoe we de broodnodige 
externe middelen gaan genereren? Groen is overtuigd dat een instap van de burgers via een 
coöperatieve structuur de beste oplossing biedt. Welke oplossing zal de stad voorstellen en/of 
goedkeuren? Is de stad het idee van de participatie  door burgers genegen? En zo ja, welk 
systeem (coöperatief of via beursgang)  zal de stad voorstellen en/of goedkeuren?


