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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de heer 
Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de 
heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de 
heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, 
raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer 
Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; 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 Gerrit Laverge, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

10 oktober 2016 19:06 - De voorzitter opent de openbare zitting

10 oktober 2016 19:10 - Stefaan De Clerck, raadslid verlaat de zitting

10 oktober 2016 19:12 - Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting

10 oktober 2016 19:13 - Gerrit Laverge verlaat de zitting

MEDEDELINGEN
Inleiding
- Mededelingen
Raadslid Astrid Destoop is op 27 september bevallen van een zoontje Mauro. Namens de 
gemeenteraad wensen we haar en haar partner van harte proficiat. 

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

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

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

IR 4 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Het Broelhotel

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

IR 6 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Eandis, de distributietarieven en de 
financiering.
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Raadslid H. Vanhoenacker signaleerde op donderdag dat zij ook een interpellatie had 
aangemaakt en dit betreffende de sociale woningen Lange Munte. Daar deze interpellatie 
evenwel in e-decision niet aangeduid staat als ingediend, kon deze niet opgenomen worden op 
de agenda van de aanvullende punten. Vermits deze vraag tijdig werd aangemaakt en reeds 
gemeld werd op donderdag wordt ze ten uitzonderlijke titel nog aanvaard.
Ter tafel ligt de papieren versie zoals deze vandaag nog werd doorgemaild naar alle 
raadsleden.

Op vrijdagavond werd dan gemeld dat er nog een interpellatie niet was opgenomen, m.n. de 
vraag van Stefaan De Clerck betreffende de start voor het station. Gezien dit pas vrijdagavond 
gemeld werd, kan deze interpellatie niet meer aanvaard worden.

- Activiteiten
De volgende activiteiten staan gepland:
Vanaf 8/10: start digitale week (o.a. bib) 

Vanaf 14/10: Interieur 16 in Kortrijk Xpo en stadscentrum 

15/10: Buren bij Kunstenaars

27/10 vanaf 18 uur: Pensioenviering stadspersoneel in Gravin Beatrijszaal

29/10: Bangeleuk in stadscentrum

28, 29 en  30/10: parkjazz  in de schouwburg

13/11 om 10 uur: intrede van de Sint aan Buda Beach

-Stukken ter tafel
°Aangepaste tekst van punt 5 betreffende het EFRO project SPEK. Naar aanleiding van een 
opmerking tijdens de raadscommissie werd een alinea toegevoegd in de argumentatie (vet 
gedrukt).
°De tekst van de interpellatie van raadslid H. Vanhoenacker betreffende de sociale woningen 
Lange Munte die ten uitzonderlijke titel nog aanvaard wordt.
°Bulletin van vragen en antwoorden
°Het boek “The Wonderful Workspace of the Future” dat u door het stadsbestuur aangeboden 
wordt n.a.v. het 10-jarig bestaan van Kunstencentrum BUDA. 

- Goedkeuring verslag
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 12 september 
2016.

De notulen van de zitting van 12 september 2016 zijn derhalve goedgekeurd.
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OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
1 - 2016_GR_00239 - Samenstelling gemeenteraad - Verhindering van een gemeenteraadslid - Aktename

1 2016_GR_00239 Samenstelling gemeenteraad - 
Verhindering van een gemeenteraadslid - 
Aktename
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer 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; 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; 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; de heer Gerrit Laverge, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Mevrouw Astrid Destoop werd bij gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2013 geïnstalleerd als 
gemeenteraadslid voor CD&V.

Het raadslid laat weten dat zij vanaf 13 september 2016 in zwangerschapsverlof is, en dit voor een 
periode van 15 weken en dat zij wenst vervangen te worden.

Argumentatie
Conform artikel 14, 2° van het gemeentedecreet is het raadslid tijdens de periode van 
zwangerschapsverlof verhinderd.

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.
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Punt 1
akte te nemen van de verhindering van gemeenteraadslid Astrid Destoop tijdens de periode van haar 
zwangerschapsverlof.

Bijlagen
 proces-verbaal hoofdstembureau verkiezingen 14.10.2012.pdf
 201609014_ verhindering wegens zwangerschapsverlof en vraag tot vervanging 

gemeenteraad   Astrid Destoop.pdf

19:27 Gerrit Laverge betreedt de zitting
2 - 2016_GR_00238 - Samenstelling gemeenteraad - Vervanging van een gemeenteraadslid wegens verhindering

2 2016_GR_00238 Samenstelling gemeenteraad - Vervanging 
van een gemeenteraadslid wegens 
verhindering
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer 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; 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; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Gerrit Laverge, raadslid; de heer Geert 
Hillaert, stadssecretaris

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

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Mevrouw Astrid Destoop werd bij gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2013 geïnstalleerd als 
gemeenteraadslid voor CD&V.

Het raadslid laat weten dat zij vanaf 13 september 2016 in zwangerschapsverlof is, en dit voor een 
periode van 15 weken. In huidige zitting nam de raad hiervan akte.
Gedurende deze periode van zwangerschapsverlof wordt het raadslid, op haar verzoek, 
overeenkomstig artikel 16 van het gemeentedecreet vervangen door haar opvolger.
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Argumentatie
Met brief van 14 september 2016, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad, vraagt raadslid 
Astrid Destoop om vervangen te worden als raadslid tijdens haar periode van zwangerschap.

Volgens het proces-verbaal van het hoofdstembureau Kortrijk houdende vaststelling van de 
zetelverdeling tussen de lijsten en de rangorde van de raadsleden en hun opvolgers, d.d. 14 oktober 
2012 is de heer Gerrit Laverge de opvolger die in aanmerking komt. De heer Gerrit Laverge is bereid 
om het mandaat van gemeenteraadslid op te nemen gedurende de periode van verhindering 
van raadslid Astrid Destoop.

Het komt aan de gemeenteraad toe om de voorliggende geloofsbrieven te onderzoeken. Uit dit 
onderzoek door de twee jongste aanwezige raadsleden, Steve Vanneste en Arne Vandendriessche, 
blijkt dat de heer Gerrit Laverge voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en niet in een geval van 
onverenigbaarheid verkeert.
De uitslag van de stemming over het onderzoek van de geloofsbrieven luidt als volgt: eenparig 
goedgekeurd.

Vervolgens gaat de heer Gerrit Laverge over tot de eedaflegging in handen van de voorzitter, waarvan 
de tekst conform artikel 7 §3 van het gemeentedecreet luidt als volgt: "Ik zweer de verplichtingen van 
mijn mandaat trouw na te komen."
Van deze eedaflegging wordt proces-verbaal opgemaakt.

Tenslotte wordt de heer Gerrit Laverge geïnstalleerd als gemeenteraadslid tijdens de periode van 
verhindering van raadslid Astrid Destoop.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De geloofsbrieven van de heer Gerrit Laverge, wonende te Kortrijk, verkozen als eerste opvolger op 
de lijst waarop mevrouw Astrid Destoop verkozen werd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 
oktober 2012, goed te keuren.

Punt 2
Akte te nemen van het proces-verbaal van eedaflegging van de heer Gerrit Laverge.

Punt 3
De heer Gerrit Laverge te installeren als gemeenteraadslid tijdens de periode van verhindering van 
raadslid Astrid Destoop.

Bijlagen
 201609014_ verhindering wegens zwangerschapsverlof en vraag tot vervanging 

gemeenteraad   Astrid Destoop.pdf
 proces-verbaal hoofdstembureau verkiezingen 14.10.2012.pdf
 Akte eedaflegging raadslid G. Laverge - verhindering A Destoop.doc
 geloofsbrieven G. Laverge.pdf
 verklaring van G Laverge dat hij bereid is het mandaat op te nemen 26.09.2016.pdf
 verklaring op eer ivm onverenigbaarheid.pdf
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3 - 2016_GR_00241 - Juridische zaken. - Overeenkomst met VZW WAAK inzake aanleg en gebruik parking aan de Heirweg/Ringlaan te KORTRIJK. - Goedkeuren

3 2016_GR_00241 Juridische zaken. - Overeenkomst met VZW 
WAAK inzake aanleg en gebruik parking 
aan de Heirweg/Ringlaan te KORTRIJK. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer 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; 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; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Gerrit Laverge, raadslid; de heer Geert 
Hillaert, stadssecretaris

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

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 1 augustus 2014 
stedenbouwkundige vergunning aan VZW WAAK voor het bouwen van een dienstgebouw en 
heraanleg van de omgeving. Binnen deze stedenbouwkundige vergunning werd de aanleg van een 
parking door VZW WAAK vergund.

Deze parking, te realiseren door VZW WAAK, sluit aan bij het stedelijk jeugddomein van de Warande. 
Het plan bij de stedenbouwkundige vergunning voorziet drie parkeerplaatsen voor andersvaliden op 
gronden van de stad (kadastraal perceel gekend 2e afdeling, sectie A nr 501R). Er dient aldus 
uitdrukkelijke toestemming aan de VZW WAAK verleend te worden om deze parkeerplaatsen 
gedeeltelijk op stadsgronden te realiseren. Verder had de stad graag een gebruiksrecht op een deel 
van de parking verkregen om deze als publieke parking aan te wenden. VZW WAAK is in ruil voor een 
financiële participatie vanwege de stad en het verkrijgen van een erfdienstbaarheid op gronden van 
de stad bereid om een deel van haar parking onder bepaalde voorwaarden aan de stad in gebruik te 
geven.

Argumentatie
Om de nodige afspraken omtrent aanleg, gebruik en randvoorwaarden van de parking vast te leggen 
dient een overeenkomst tussen de VZW WAAK en de stad afgesloten te worden.
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De belangrijkste elementen van de ontwerpovereenkomst zijn de volgende:

 de stad verleent toestemming aan VZW WAAK om de nodige werken, conform de afgeleverde 
stedenbouwkundige vergunning, op stadsgronden uit te voeren;

 VZW WAAK verbindt er zich toe om de nodige veiligheidsmaatregelen tijdens de werken, in 
navolging van de haar verleende stedenbouwkundige vergunning, te voorzien zodat het 
stedelijk domein de WARANDE volledig afgesloten kan worden tijdens deze werken;

 de kost voor de aanleg van de parking wordt onder partijen verdeeld volgens de 
verdeelsleutel 34,9% (stad) - 65,1% (VZW WAAK), deze verdeelsleutel is gebaseerd op basis 
van de oppervlakte van de publieke parking tegenover de oppervlakte van de totale 
parking. De totale participatie van de stad bedraagt wel maximaal 236.116,00 euro en zal 
onder de vorm van een investeringstoelage aan de VZW WAAK betaald worden na 
uitdrukkelijke vraag hiertoe van VZW WAAK en ten vroegste op 01.11.2016;

 alle eventuele beschadigingen als gevolg van de uitvoering van de werken of naar aanleiding 
van de werken uitgevoerd op gronden van de stad zullen onmiddellijk aan VZW WAAK 
aangerekend worden, VZW WAAK verbindt er zich in dit verband toe om alle nodige 
voorzorgen te nemen om elke mogelijke schade aan de gronden te voorkomen;

 De stad wordt op de hoogte gehouden van de vordering der werken en stemt in met de 
aannemer aangesteld door VZW WAAK;

 in ruil voor participatie in de aanleg van de parking krijgt de stad een deel van de parking in 
gebruik om als publieke parking aan te wenden;

 de stad krijgt de publieke parking in gebruik voor een periode van 20 jaar (te rekenen vanaf 
de datum van betaling van de investeringstoelage);

 de publieke parking zal ten allen tijde voor het publiek beschikbaar zijn;
 de stad krijgt naast een gebruiksrecht ook een eeuwigdurende, kosteloze erfdienstbaarheid 

van doorgang en aanleg nutsleidingen om over het domein van VZW WAAK toegang te 
kunnen nemen tot het achtergelegen domein van de warande;

 VZW WAAK verkrijgt op haar beurt een erfdienstbaarheid van doorgang/overgang over een 
nog nader aan te leggen dienstweg op stadsdomein, VZW WAAK zal participeren in deze 
dienstweg en zal betrokken worden bij de opmaak van de plannen voor deze dienstweg;

 De te verlenen erfdienstbaarheden zullen in een of meerdere afzonderlijke authentieke aktes 
opgenomen worden, de kosten voor de opmaak van deze akte(s) zullen gelijk onder de 
partijen verdeeld worden;

 VZW WAAK zal instaan voor alle onderhoud van de volledige parking (dus zowel voor het 
publiek als privaat gedeelte);

 bij schade aan de parking zal de schade verhaald worden op de schadeveroorzakende partij, 
indien deze niet gekend is zal de kost voor de herstelling evenredig verdeeld worden over 
VZW WAAK en de stad;

 tot maximaal 10 maal per jaar kan de stad kosteloos beschikken over het private deel van de 
parking, de nodige afspraken voor deze gebruiken worden telkens met VZW WAAK gemaakt.

Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de overeenkomst.

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

Financiële informatie
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Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
in te stemmen met de overeenkomst zoals in bijlage gevoegd;

Punt 2
in te stemmen met de betaling van de investeringstoelage, zoals voorzien in de overeenkomst, aan de 
VZW WAAK.

Bijlagen
 stedenbouwkundige vergunning.pdf
 overeenkomst.pdf
 bijlage 1  ontworpen toestand.pdf
 bijlage 2 verdeling kosten.pdf
 bijlage 3 publieke parking.pdf
 bijlage 4 principeschets erfdienstbaarheden.pdf



 

 

OVEREENKOMST 
 

Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds VZW WAAK: 
 
1. Partij enerzijds, zijnde de stad Kortrijk, alhier vertegenwoordigd door het college van 

burgemeester en schepenen voor wie optreden de heren Vincent Van Quickenborne en Geert 
Hillaert, respectievelijk burgemeester en stadssecretaris, handelende in hun gezegde 
hoedanigheid, in toepassing van artikel 182 van het gemeentedecreet en in uitvoering van de 
beslissing van de Gemeenteraad dd. ..............................................................; hierna genoemd ‘de 
stad’; 

 
 
2. Partij anderzijds, zijnde VZW WAAK, ondernemingsnummer 0405.385.566, gevestigd te 8520 

KUURNE, Heirweg 125, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Luc Vandewalle, 
Voorzitter en de heer Gerard Maes, Afgevaardigd Bestuurder; hierna genoemd ‘WAAK’; 

 
AANGEZIEN: 
 
Door het college van burgemeester en schepenen werd in zitting van 1 augustus 2014 een 
stedenbouwkundige vergunning aan de WAAK afgeleverd voor het bouwen van een dienstgebouw en 
heraanleg omgeving ter hoogte van de Ringlaan 30 te 8501 KORTRIJK-HEULE. 
Binnen dit dossier is de aanleg van een parking door de WAAK voorzien. De WAAK is bereid om, 
onder bepaalde voorwaarden, de parking gedeeltelijk in gebruik te geven aan de stad om er een 
publiek toegankelijke parking te organiseren.  De parking zal aldus uit twee delen bestaan nl. een 
privaat gedeelte en een publiek gedeelte. De stad Kortrijk zal participeren in de aanlegkosten voor het 
publiek gedeelte en zal in ruil voor deze participatie een deel van de parking kosteloos in gebruik 
krijgen om dit deel van de parking als publieke parking aan te wenden. Er dienen afspraken gemaakt 
te worden tussen partijen voor wat betreft de kostenverdeling van de aanleg van de parking en de 
gebruiksmodaliteiten van het publiek toegankelijk deel (dat de stad in gebruik krijgt) van de parking.  
Verder dienen ook afspraken gemaakt te worden omtrent het verlenen van de nodige 
erfdienstbaarheden van doorgang/overgang en aanleg nutsleidingen op gronden van beide partijen, 
dit opdat beide partijen toegang zouden kunnen nemen tot hun achtergelegen gronden. 
 

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
 

I AANLEG PARKING 
 
Artikel 1 – Conform de vergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen van 
de stad Kortrijk in zitting van 1 augustus 2014 (dossiernummer 2014/00310) en het plan in bijlage 1 
liggen drie parkeerplaatsen voor andersvaliden op grond, kadastraal gekend of gekend geweest 2e 
afdeling, sectie A nr. 501 R, eigendom van de stad. De stad verleent dan ook toestemming aan de 
WAAK om op voornoemde grond de nodige werken in het kader van de afgeleverde vergunning, ter 
realisatie van de parking, en zoals aangeduid op het plan in bijlage, conform de voorwaarden 
opgenomen in onderhavige overeenkomst, uit te voeren. 
 
Artikel 2 – De WAAK verbindt er zich toe om de nodige veiligheidsmaatregelen (hekken, omheining, 
...) te voorzien zodat het domein van de WARANDE, eigendom van de stad, gedurende de volledige 
duur van de werken afgesloten kan worden. 
 
Artikel 3 – De kost voor de aanleg van de vergunde parking zal verdeeld worden onder partijen zoals 
opgenomen in bijlage 2. De totale participatie van de stad bedraagt maximaal 236.116,00  euro (detail 
zie bijlage 2). De participatie van de stad zal middels een investeringstoelage aan de WAAK betaald 
worden. De stad verbindt er zich toe om het volledig bedrag van de participatie te betalen na 
ontvangst van de uitdrukkelijke vraag hiertoe van de Waak, ondersteund door de nodige 
overtuigingsstukken, ontvangen te hebben en dit ten vroegste op 01.11.2016. 
 
Artikel 4 – De WAAK neemt er akte van en stemt er mede in dat alle eventuele beschadigingen als 
gevolg van de uitvoering van de werken of naar aanleiding van de uitgevoerde werken op gronden 
van de stad onmiddellijk aan haar (de  WAAK) zullen aangerekend worden. 
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De WAAK verbindt er zich in dit verband toe om de nodige voorzorgen te nemen om elke mogelijke 
schade aan de gronden te voorkomen. 
 
Artikel 5 – De WAAK zal de stad op de hoogte houden van de aanvang van de werken en de 
vorderingen van de werken. De stad bevestigt een exact plan van de uit te voeren werken ontvangen 
te hebben (zie  bijlage 1). 
 
Artikel 6 – De stad stemt in met het feit dat de vergunde werken uitgevoerd worden door de 
aannemer aangesteld door de WAAK. De WAAK is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de 
werken door haar aannemer. 
 

II GEBRUIKSRECHT + ERFDIENSTBAARHEID 
 
Artikel 7 – In ruil voor de participatie in de aanleg van de parking zal de stad een deel van de parking 
in gebruik krijgen om deze als publieke parking aan te wenden (aanduiding zie bijlage 3) hierna 
genoemd ‘publieke parking’. 
 
Artikel 8 – De publieke parking zal gedurende een periode van 20 jaar, te rekenen vanaf de datum 
van betaling van de investeringstoelage,zoals vermeld in artikel 3 van onderhavige overeenkomst, 
kosteloos in gebruik gegeven worden aan de stad. De WAAK behoudt wel het recht om ten allen tijde 
via de publieke parking toegang te nemen tot haar privaat deel van de parking. Na afloop van de 
termijn van ingebruikgeving  van 20 jaar kan mits uitdrukkelijk, schriftelijk akkoord van beide partijen 
een verlenging van het gebruiksrecht overeengekomen worden.  
 
Artikel 9 –De publieke parking zal ten allen tijde voor het publiek beschikbaar zijn. Indien aldus 
toegangssystemen aan de inrit van de parking voorzien zouden worden, dient de stad deze vrij te 
kunnen bedienen zodat de publieke parking ten allen tijde vrij toegankelijk is. 
 
Artikel 10 – De stad zal naast een gebruiksrecht ook een eeuwigdurende, kosteloze erfdienstbaarheid 
recht van doorgang en aanleg nutsleidingen verkrijgen om over het domein van de WAAK toegang te 
kunnen nemen tot haar achterliggende domein. Wederzijds zal WAAK een eeuwigdurende kosteloze 
erfdienstbaarheid van doorgang en aanleg van nutsleidingen verkrijgen om over het domein van  de 
stad, toegang te kunnen nemen tot haar achterliggende gronden, dit conform RUP ‘De Warande’. 
 
De stad zal WAAK betrekken bij de opmaak van de plannen en de realisatie van de dienstweg, 
waarop de erfdienstbaarheid van doorgang/overgang ten voordele van WAAK gevestigd zal worden, 
op haar domein. WAAK verklaart uitdrukkelijk bereid te zijn tot participatie in de realisatie van deze 
dienstweg gezien het verkrijgen van een erfdienstbaarheid van doorgang/overgang op deze 
dienstweg. 
 
Deze wederzijdse kosteloze erfdienstbaarheden (zie plan in bijlage 4)  zullen in een afzonderlijke akte  
opgenomen worden. De kosten voor de opmaak van deze akte(s) zullen gelijk onder partijen verdeeld 
worden. 
 
Artikel 11 – De WAAK verbindt er zich toe om in te staan voor alle onderhoud en noodzakelijke 
herstellingen van de volledige parking, dus zowel het private als het publieke gedeelte (dat in gebruik 
gegeven wordt). Er zal voor het uitvoeren van dit onderhoud en herstellingen geen bijdrage aan de 
stad gevraagd worden. De stad zal de WAAK onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele 
noodzakelijke herstellingen. Voor incidentele schade of schade door oneigenlijk gebruik, zal de 
herstelkost worden verhaald op de schadeveroorzakende partij. Indien deze niet gekend is wordt de 
kostprijs van de betreffende herstelling evenredig verdeeld over de WAAK en stad. 
 
Artikel 12 – De WAAK verbindt er zich toe maximaal 10 maal per jaar het private deel van de parking 
kosteloos ter beschikking van de stad stellen en dit na overleg tussen beide partijen inzake 
modaliteiten en aard van activiteiten. Voor deze terbeschikkingstellingen zal geen vergoeding 
verschuldigd zijn. Deze terbeschikkingstellingen dienen minimum een maand op voorhand door de 
stad aangevraagd te worden.  

 
IV SLOTBEPALINGEN 
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Artikel 13 – Partijen nemen  er akte van dat zij geen van de rechten voortvloeiende uit onderhavige 
overeenkomst kunnen overdragen aan derden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming 
vanwege de andere partij. 
 
Artikel 14 - Partijen verbindt er zich toe om melding te maken van deze overeenkomst in alle akten 
van vervreemding van het eigendomsrecht of een ander zakelijk recht op haar gronden. 
 
Artikel 15 – Onderhavige overeenkomst wordt wat de stad betreft onderschreven onder de 
opschortende voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad en niet-schorsing of vernietiging 
door de toeziende overheid. 

 
 
Opgemaakt te Kortrijk, in twee exemplaren, op 
 
Partij anderzijds,   Partij enerzijds 
 
Namens WAAK                Namens de stad Kortrijk, 
 
De voorzitter  De afgevaardigd De stadssecretaris De burgemeester, 
   bestuurder 
          
 
L. VANDEWALLE G. MAES  G. HILLAERT  V. VAN QUICKENBORNE 
 
 
BIJLAGES 
 
1. Plan bij vergunning 
2. Verdeling kosten 
3. Aanduiding deel publieke parking 
4. Principeschets wederzijdse erfdienstbaarheden 
 
  

14/160 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



15/160 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

4 - 2016_GR_00240 - Immobiliën (immo 2009/032) - Onderhandse verkoop 137,5m² grond uit het openbaar domein gelegen voor de woning Bessenlaan 2 te 8500 Kortrijk. - Goedkeuren

4 2016_GR_00240 Immobiliën (immo 2009/032) - 
Onderhandse verkoop 137,5m² grond uit 
het openbaar domein gelegen voor de 
woning Bessenlaan 2 te 8500 Kortrijk. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer 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; 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; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Gerrit Laverge, raadslid; de heer Geert 
Hillaert, stadssecretaris

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

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_CBS_00915 - Immobiliën (immo 2009/032) - Onderhandse verkoop aan de aanpalende 
eigenaar van ongeveer 125m² stadsgrond gelegen voor de woning Bessenlaan nr. 2 te Kortrijk. - 
Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
Na het bekomen van een schatting/visum van de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse 
Overheid d.d. 11 maart 2016, heeft het college van burgemeester en schepenen in zitting van 21 
maart 2016, punt 6, 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 onderhandse verkoop van ongeveer 125m² grond ter hoogte van Bessenlaan nr. 2 
te 8500 Kortrijk aan de aanpalende eigenaar, na desaffectatie en mits de volgende voorwaarden:

-verkoopprijs €100 per m²;

-alle kosten verbonden aan de verkoop (opmetingsplan, bodemattest, aktekosten, ...) zijn ten laste 
van de koper;
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-de eventuele verwijdering van het groen dat aanwezig is op de desbetreffende grond zal door en op 
kosten van de koper gebeuren.

De grond werd opgemeten en aangeduid op een opmetingsplan opgemaakt door bvba Callens en 
Vandermeersch d.d. 12 mei 2016.

Een ontwerp van akte verkoop werd opgemaakt door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse 
Overheid.

Argumentatie
Conform de bepalingen van een Omzendbrief BB 2010/02 d.d. 12 februari 2010 over de vervreemding 
van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van 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 om redenen 
van algemeen belang.

Het betreffende strookje grond is niet meer dienstig als openbaar domein en kan verkocht worden aan 
de aangelande. De aanvrager is eigenaar van een dieper gelegen bouwperceel met woning dat door 
de aankoop van de strook evenver komt te liggen als de andere percelen in de Bessenlaan. Hij is ook 
de enige aanpalende eigenaar.

De desaffectatie en de verkoop van de grond behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Opbrengst voor de stad: €13.750

2016/GBB-CBS/0119-04-2202000

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Over te gaan tot de desaffectatie van 137,5m² grond gelegen voor de woning Bessenlaan 2 te 8500 
Kortrijk van het openbaar naar het privaat domein van de stad.

Punt 2
In te stemmen met de onderhandse verkoop van 137,5m² grond palend aan de woning gelegen 
Bessenlaan nr. 2 te 8500 Kortrijk aan de aanpalende eigenaar, de heer T. D'Heygere en dit conform 
de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte verkoop opgemaakt door de afdeling 
Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is 
opgenomen.

Punt 3
De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid wordt namens de stad gemachtigd om de 
authentieke verkoopakte te verlijden, de stad te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de akte, 
en kwijting van de betaling te verlenen, na bericht van de Financieel beheerder.
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Bijlagen
 Kadastrale gegevens en foto's.pdf
 Schatting-visum.pdf
 Beslissing CBS 21 maart 2016.pdf
 Opmetingsplan.pdf
 Ontwerp van akte verkoop.pdf
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Kelly Detavernier
Programmaregisseurs
5 - 2016_GR_00236 - Europese projecten  - EFRO project SPEK - projectovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuren

5 2016_GR_00236 Europese projecten  - EFRO project SPEK - 
projectovereenkomst en 
samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer 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; 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; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Gerrit Laverge, raadslid; de heer Geert 
Hillaert, stadssecretaris

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

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_CBS_00331 - Europese projecten- EFRo project : ondernemende samenwerking 
studentensteden  -  Efro Project - StudentenPlatform Entrepreneurschap Kortrijk: deelname - 
Goedkeuren

Aanleiding en context
In zitting van 1 februari 2016 verklaarde het college zich akkoord om het SPEK project in te dienen 
binnen het programma EFRO-Vlaanderen. Dit project werd goedgekeurd op 5 augustus 2016. Het 
project loopt van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2018. 

Argumentatie
Bij de opstart van het project dient een projectovereenkomst afgesloten te worden tussen de 
managementautoriteit van het programma en de stad Kortrijk als projectleider en een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de co-promotoren (Katholieke Hogeschool 
Zuid-West-Vlaanderen - campus Kortrijk, Hogeschool West-Vlaanderen, Vlaamse autonome 
hogeschool en VOKA Kamer van Koophandel West-Vlaanderen).
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Beide overeenkomsten werden als verplichte bijlage toegevoegd. Ze bevatten onder meer de 
afspraken m.b.t. financiële en inhoudelijke rapportage, betalingen, communicatieverplichtingen, ...

Artikel 13 van de projectovereenkomst voorziet dat alle intellectuele eigendomsrechten, zowel 
materieel als immaterieel, welke (eventueel) voortvloeiten uit het project blijven toebehoren aan de 
promotor en/of de copromotoren.

Gelet op de relativiteit van de overeenkomt (artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek) is dit artikel 
enkel van toepassing op de relatie tussen de partijen, die de overeenkomst ondertekenen, in casu de 
managementautoriteit en de promotor. De bepalingen in deze projectovereenkomst verbinden niet de 
studenten die deel zullen nemen aan het project.

Het totale budget van het project bedraagt €499.995,28. 
Het aandeel dat hierin voor de stad voorzien is bedraagt:

 €74.983,9: personeelskost
 €11.250: overheadkost
 €15.000,00: werkingskosten activiteiten
 €60.000,00: onderaanneming partners
 €5.000,00: communicatie
 €5.000,00: reiskosten

TOTAAL: €171.233,9.

Financiering:

 De ingebrachte personeelskosten zijn voor bestaand personeel: onderwijscoördinator, 
administratieve ondersteuning vanuit SPMO, financiële opvolging, communnicatie, ....

 De €85.000,00 kosten voor activiteiten zijn extra, te verdelen over 3 budgetjaren. 
 Het subsidiëringspercentage van EFRO bedraagt 40%, het subsidiëringspercentage van 

Vlaanderen 30% en van de provincie 10%, totaal% 80% of €137.000,00 

Totaal op het einde van het project: + €52.000,00

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De projectovereenkomst tussen de managementautoriteit, Entiteit Europa Economie van het 
Agentschap Innoveren en ondernemen, en de stad Kortrijk goed te keuren, zoals opgenomen in 
bijlage.

Punt 2
De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de co-promotoren goed te keuren, zoals 
opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 SPEK overeenkomst.pdf



29/160 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

 SPEK samenwerkingsovereenkomst met co-promotoren.pdf
 SPEK projectDefinitie-1.pdf
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Samenwerkingsovereenkomst 
EFRO Vlaanderen Programma (2014-2020) 

 
As 2, operationele doelstelling 1, oproep nummer 10 3 

Projectnummer 1010 
SPEK 

Goedgekeurd op Comité van Toezicht van 05/08/2016 
 
Tussen 

Stad Kortrijk, vertegenwoordigd door de heren Vince nt Van Quickenborne en Geert 
Hillaert, in hun respectievelijke hoedanigheden van  Burgemeester en stadsecretaris  

Adres: Grote Markt, 54, 8500 Kortrijk 

hierna de “ promotor ” genoemd. 

 

En 

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, vertege nwoordigd door de heer Joris 
Hindryckx, in zijn hoedanigheid van algmeen directe ur,  

Adres: Doorniksesteenweg 145,  8500 Kortrijk 

 
Hogeschool West-Vlaanderen, Vlaamse autonome hogesc hool, vertegenwoordigd door de 
heer Lode De Geyter, in zijn hoedanigheid van algem een directeur, 

Adres: Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk 
 

Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, verteg enwoordigd door JP Tanghe in 
zijn hoedanigheid van algemeen directeur. 

Adres:Hoogstraat 4, 8000 Brugge 
 

hierna de “ copromotoren ” genoemd. 

Wordt een overeenkomst afgesloten met als voorwerp de uitvoering van het EFRO-
project SPEK met projectnummer 1010 dat goedgekeurd  werd op 5 augustus 2016,  
hierna het EFRO-project  genoemd. Met EFRO-project wordt een project bedoel d dat in 
het kader van het EFRO-programma Vlaanderen 2014-20 20 wordt uitgevoerd. Het 
programma is terug te vinden op www.efro.be en word t beheerd door het Agentschap 
Innoveren & Ondernemen. 

 

Artikel 1: Basisverplichtingen 

In overeenstemming met het contract tussen de promo tor en het Agentschap Innoveren 
& Ondernemen, entiteit Europa Economie van 11/10/20 16 hierna “EFRO-contract” 
genoemd, voeren de promotor en de copromotoren het goedgekeurde EFRO-project 
volledig uit, zoals geformuleerd in artikel 7 van h et EFRO-contract. 

 

Artikel 2: Naleving EFRO-regelgeving 

Alle voornoemde partijen verbinden zich ertoe om in  het kader van het project de 
Europese en EFRO-regelgeving na te leven. Alle bepa lingen en verplichtingen die 
voortvloeien uit het EFRO-contract, de laatste vers ie van de projectdefinitie en 
van de EFRO-gidsen gelden onverminderd voor zowel d e promotor als de copromotoren. 
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Artikel 3: Financiering en betalingen 

De promotor en copromotoren verbinden zich ertoe he t niet-subsidiabele deel zelf te 
financieren. 

De copromotor verbindt zich ertoe alle nodige infor matie zoals vermeld in de 
laatste versie van de ‘Praktische gids subsidiabili teit en projectuitvoering’ 
tijdig te bezorgen aan de promotor, meer bepaald mi nstens 3 weken voor de 
indiendatum van de rapporten. Alle bewijsmateriaal dat later wordt aangeleverd, 
verschuift automatisch naar de volgende rapporterin gsperiode. De promotor 
verzamelt, coördineert en verifieert de nodige info rmatie van zichzelf en van de 
copromotoren voor aangifte van de verschillende uit gaven ter bewijs van de 
betalingsaanvragen. Uitsluitend de promotor dient d e betalingsaanvraag in via de 
EFRO-applicatie. 

De promotor is verantwoordelijk voor de coördinatie  van het EFRO-project, het 
management, de inhoud en de financiële afwikkeling van de EFRO-steun. Hierbij 
beheert de promotor het geheel van de kredieten van  het EFRO-project volgens de 
modaliteiten omschreven in het EFRO-contract. 

De promotor verplicht zich ertoe aan de copromotore n het deel van de EFRO-subsidie 
te storten dat hen toekomt binnen de 6 weken na ont vangst van de EFRO-steun. 

 

Artikel 4: Informatieplicht en recht van controle 

De informatieplicht en recht van controle zoals ver meld in het EFRO-contract is ook 
van toepassing op de copromotoren. Voor het project  dient de copromotor een 
afzonderlijk boekhoudsysteem te hanteren of adequat e boekhoudcodes te gebruiken 
voor alle uitgaven en inkomsten m.b.t. het project.  

De copromotor is aanwezig bij controles ter plaatse  bij de promotor van 
vertegenwoordigers van de bevoegde instanties van d e EU, de betrokken overheden 
(Europees, nationaal en regionaal), het programmase cretariaat, de 
managementautoriteit, de certificeringsautoriteit e n de auditautoriteit (i.e. de 
instantie bevoegd voor de uitvoering van controles op de projecten, beheers- en 
controlesystemen van het EFRO-programma). 

 

Artikel 5: Communicatie en publiciteit 

De publicitaire verplichtingen zoals beschreven in de recentste versie van de 
projectdefinitie en het draaiboek “Handboek Communi catie voor promotoren” dienen 
integraal gevolgd te worden door de promotor en de copromotoren. 

De promotor en copromotoren zijn verplicht de logo’ s van de Europese Commissie, 
EFRO, Vlaanderen en de partners te gebruiken bij el ke communicatie met betrekking 
tot het EFRO-project. 

 

Artikel 6: Wijzigingen 

Elke vraag tot wijziging, zowel financieel als inho udelijk, aan de goedgekeurde 
projectdefinitie wordt door de copromotoren doorgeg even aan de promotor. De 
promotor maakt deze aanvraag tot wijziging over aan  de managementautoriteit. 
Wijzigingen aan het project kunnen enkel mits navol ging van de regels vermeld in 
het EFRO-contract, en de laatste versies van de EFR O-gidsen. Bij wijzigingen dienen 
de copromotoren aanwezig te zijn op het begeleiding scomité of dienen een volmacht 
te geven aan de promotor. De managementautoriteit b eslist vervolgens om deze 
wijziging al dan niet goed te keuren. 
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Artikel 7: Creëren van een ethische cultuur 

De managementautoriteit en de promotor verbinden zi ch er toe hoge juridische, 
ethische en morele normen te handhaven, en zich te houden aan de principes van 
integriteit, objectiviteit en eerlijkheid.  

Er wordt hierbij actief gestreefd naar de creatie v an een open cultuur die 
onzuivere activiteiten afweert, die inzet op de pre ventie en opsporing van fraude 
en die procedures ontwikkelt voor een adequate afha ndeling van ongeoorloofde 
handelingen.  
Bij de uitoefening van eenieders taken zal een nult olerantie inzake bedrog en 
corruptie gehanteerd worden.  
De waarden en normen van de deontologische code van  de Vlaamse Overheid dienen 
nageleefd te worden door alle partijen. 

Meer informatie over de deontologische code en het integriteitsbeleid van de 
Vlaamse Overheid vindt u op: www.bestuurszaken.be/deontologische-code 

 

Artikel 8: Sancties 

Ingeval de managementautoriteit conform artikel 16 van het EFRO-contract een 
sanctie oplegt aan de promotor, die te wijten is aa n de aanwijsbare 
tekortkoming(en) van één of meerdere copromotoren, heeft de promotor het recht zich 
te verhalen op de verantwoordelijke copromotor(en),  binnen de grenzen vermeld in 
huidig artikel. 

 

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank  

Het Belgisch recht is van toepassing op huidige ove reenkomst, evenals op het EFRO-
contract. 

 

Ieder geschil tussen partijen op grond van of in ve rband met de projectovereenkomst 
behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Nederl andstalige kamers van het 
gerechtelijke arrondissement Brussel. 

 

Artikel 10: Bijzondere opvolgingsvoorwaarden 

nvt 

 

 

Artikel 11: Bijlagen 

EFRO-contract. Overzicht eigen inbreng promotor en copromotoren. De diverse EFRO-
gidsen met verplichtingen zijn te raadplegen via ww w.efro.be. 

 

Opgesteld op 12/10/2016 in 5 exemplaren, waarvan el ke partij verklaart er één te 
hebben ontvangen.  
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Voor de promotor, Stad Kortrijk 

Vincent Van Quickenborne, burgemeester 
Geert Hillaert, Stadsecretaris 

 
 
 
 
Voor de copromotoren, 
 
 
 
 
 
 
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, campus Kortrijk 
Joris Hindryckx, algemeen directeur 
 
 
 
 
 
 
Hogeschool West-Vlaanderen, Vlaamse Autonome hogesc hool 
Lode De Geyter, algemeen directeur 
 
 
 
 
 
 
VOKA- kamer van Koophandel West-Vlaanderen 
JP Tanghe, algemeen directeur 
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Kernadministratie
6 - 2016_GR_00249 - Kerkfabrieken -  budgetwijziging 2016 en budget 2017

6 2016_GR_00249 Kerkfabrieken -  budgetwijziging 2016 en 
budget 2017
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer 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; 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; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Gerrit Laverge, raadslid; de heer Geert 
Hillaert, stadssecretaris

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

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In toepassing van artikel 48 van het eredienstendecreet neemt de gemeenteraad akte van de 
budgetwijzigingen 2016 en de budgetten 2017 zoals gecoördineerd ingediend door de kerkfabrieken.

De basis voor de aktename van de budgetwjizigingen 2016 en budgetten 2017 is het meerjarenplan 
Kerkfabrieken 2014-2019 zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 november 2013. Indien de 
aangevraagde budgetten passen binnen het goedgekeurde meerjarenplan volstaat een aktename door 
de gemeenteraad.

De procedure voor de opmaak van de budgetten werd door de kerkfabrieken en de stad strikt 
opgevolgd in een goede samenwerking en op 6 september werden de stukken door de centrale 
kerkbesturen gecoördineerd ingediend. De aktename door de gemeenteraad wordt gevraagd binnen 
de 50 dagen na indiening, in concreto uiterlijk 26 oktober 2016.

Argumentatie
Volgende kerkfabrieken hebben een budgetwijziging 2016 ingediend:
- KF OLVrouw
- KF St Jan Baptist
- KF St Maarten
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- KF St Audomarus
- KF St Katharina

Deze ingediende budgetwijzigingen passen binnen het goedgekeurde MJP van 18 november 2013. Het 
betreft technische verschuivingen binnen de exploitatie en wegwerken van investeringstekorten.
De aanvraag van Kerkfabriek OLVrouw en St Audomarus voor een verhoging van de werkingstoelage 
in 2016 werd in onderling overleg geannuleerd. De extra uitgaven zullen opgevangen worden binnen 
de bestaande exploitatie.
De totale werkingstoelage blijft ongewijzigd op 1.443.767,44 euro voor 2016.

Uit de ingediende budgetten 2017 blijkt dat ze passen binnen het goedgekeurde meerjarenplan. In de 
gemeenteraad van 18 november 2013 werd een geplafonneerd bedrag vastgesteld van de uit te 
betalen werkingstoelagen, namelijk 1.472.873,89 euro.

De aangevraagde werkingstoelagen bedragen in 2017 in totaliteit 1.371.584,01 euro:

Exploitatietoelage 2017 Kerkfabrieken
 Toelage 2017
Kortrijk Stad  
Sint-Maarten € 192.817,44
O.L. Vrouw € 192.885,22
Sint-Rochus € 93.600,00
Sint-Elooi € 86.153,00
Sint-Jan-Baptist € 76.305,16
Sint-Elisabeth € 100.417,25
H. Damiaanparochie € 61.500,00
Sint-Pius X € 65.307,39
Totaal Stad € 868.985,46
Kortrijk Rand  
Sint-Godelieve € 70.914,84
Sint-Audomarus 92% € 77.690,72
Sint-Eutropius € 8.210,67
Sint-Antonius Abt € 59.834,61
Sint-Laurentius € 24.908,65
Sint-Cornelius € 29.815,22
Sint-Amandus € 31.943,02
Sint-Brixius € 129.085,79
Totaal Rand € 432.403,52
Sint-Katharina 56,84% € 38.329,84
Totaal Kuurne € 38.329,84
Protestantse kerk € 31.865,19
Totaal protestanten € 31.865,19
TOTAAL € 1.371.584,01
Plafond MJP € 1.472.873,89

Alle ingediende budgetwijzigingen 2016, budgetten 2017 en het overzicht van de aangevraagde 
werkingstoelagen 2017 vindt u als bijlage.

De werkingstoelage is in 2017 5% gedaald tov 2016, namelijk van 1.443.767,44 euro naar 
1.371.584,01 euro en ze blijven 7% onder het geplafonneerde bedrag van 1.472.873,89 euro.
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Juridische grond
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 
erediensten incl wijziging van decreet 6 juli 2002.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
2017/GBB-CBS/0790-00/6494000/IE-GEEN

1.371.584,01 euro

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
akte te nemen van de budgetwijzigingen 2016 van:

- Kerkfabriek OLVrouw
- Kerkfabriek Audomarus
- kerkfabriek St Jan Baptist
- Kerkfabriek St Maarten
- Kerkfabriek St Amandus
- Kerkfabriek St Katharina

zonder rekening te houden met de verhoging van de werkingstoelage van Kerkfabriek OLVrouw en St 
Audomarus na onderling overleg met betreffende kerkfabrieken, waardoor de werkingstoelage 
onveranderd blijft in 2016, namelijk 1.443.767,44 euro.

Punt 2
akte te nemen van de budgetten 2017 van:

- Kerkfabriek St Maarten
- Kerkfabriek OLvrouw
- Kerkfabriek St Rochus
- Kerkfabriek St Elooi
- Kerkfabriek St Jan Baptist
- Kerkfabriek St Elisabeth
- Kerkfabriek H. Damiaanparochie
- Kerkfabriek St Pius X
- Kerkfabriek St Godelieve
- Kerkfabriek St Audomarus
- Kerkfabriek St Eutropius
- Kerkfabriek St Antionius Abt
- Kerkfabriek St Laurentius
- Kerkfabriek St Cornelius
- Kerkfabriek St Amandus
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- Kerkfabriek St Brixius
- Kerkfabriek St Katharina
- Kerkfabriek Protestantse Kerk

 

Punt 3
de uit te betalen werkingstoelage 2017 vast te stellen op 1.371.584,01 euro:

Exploitatietoelage 2017 Kerkfabrieken
 Toelage 2017
Kortrijk Stad  
Sint-Maarten € 192.817,44
O.L. Vrouw € 192.885,22
Sint-Rochus € 93.600,00
Sint-Elooi € 86.153,00
Sint-Jan-Baptist € 76.305,16
Sint-Elisabeth € 100.417,25
H. Damiaanparochie € 61.500,00
Sint-Pius X € 65.307,39
Totaal Stad € 868.985,46
Kortrijk Rand  
Sint-Godelieve € 70.914,84
Sint-Audomarus 92% € 77.690,72
Sint-Eutropius € 8.210,67
Sint-Antonius Abt € 59.834,61
Sint-Laurentius € 24.908,65
Sint-Cornelius € 29.815,22
Sint-Amandus € 31.943,02
Sint-Brixius € 129.085,79
Totaal Rand € 432.403,52
Sint-Katharina 56,84% € 38.329,84
Totaal Kuurne € 38.329,84
Protestantse kerk € 31.865,19
Totaal protestanten € 31.865,19
TOTAAL € 1.371.584,01
Plafond MJP € 1.472.873,89

Bijlagen
 Aflossingstabellen O.L.Vrouw.pdf
 Beleidsnota budgetwijzigng 2016 olvrouw.pdf
 Beleidsnota damiaan.pdf
 Beleidsnota olvrouw.doc.pdf
 Beleidsnota pius.pdf
 Beleidsnota st amandus.pdf
 Beleidsnota st antonius abt.pdf
 Beleidsnota st audomarus.pdf
 Beleidsnota st brixius.pdf
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 Beleidsnota st cornelius.pdf
 Beleidsnota st elisabeth.pdf
 Beleidsnota st elooi.pdf
 Beleidsnota st eutropius.pdf
 Beleidsnota st godelieve.pdf
 Beleidsnota st jan baptist.pdf
 Beleidsnota st katharina.pdf
 Beleidsnota st laurentius.pdf
 Beleidsnota st rochus.pdf
 Budget 2017 damiaan.pdf
 Budget 2017 olvrouw.pdf
 Budget 2017 pius.pdf
 Budget 2017 Protestantse kerk.pdf
 Budget 2017 st amandus.pdf
 Budget 2017 st antonius abt.pdf
 Budget 2017 st audomarus.pdf
 Budget 2017 st cornelius.pdf
 Budget 2017 st elisabeth.pdf
 Budget 2017 st elooi.pdf
 Budget 2017 st eutropius.pdf
 Budget 2017 st godelieve.pdf
 Budget 2017 st jan baptist.pdf
 Budget 2017 st katharina.pdf
 Budget 2017 st laurentius.pdf
 Budget 2017 st maarten.pdf
 Budget 2017 st rochus.pdf
 Budgetwijziging 2016 olvrouw.pdf
 Budgetwijziging 2016 st audomarus.pdf
 Budgetwijziging 2016 st jan baptist.pdf
 Budgetwijziging 2016 St Katharina.pdf
 Budgetwijziging 2016 st maarten.pdf
 Financiele nota  st maarten.pdf
 Financiele nota budgetwijziging 2016 st maarten.pdf
 Leningslasten OLVrouw.pdf
 Budget 2017 st brixius.pdf
 Kerkfabrieken toelage 2017.pdf
 Meerjarenplan st amandus.pdf
 Beleidsnota mjpwijziging  2014-2019 st amandus.pdf
 Budgetwijziging 2016 st amandus.pdf
 Beleidsnota bw 2016 st amandus.pdf

Raadscommissie 2
Wout Maddens
Bouwen, Milieu en Wonen
7 - 2016_GR_00235 - gedeeltelijke afschaffing chemin - gedeeltelijk afschaffen van de Lanteweg (chemin no. 21) in functie van de realisatie van de verkaveling Molenkouter in Rollegem (ROL035) - Principiële goedkeuring

7 2016_GR_00235 gedeeltelijke afschaffing chemin - 
gedeeltelijk afschaffen van de Lanteweg 
(chemin no. 21) in functie van de realisatie 
van de verkaveling Molenkouter in 
Rollegem (ROL035) - Principiële 
goedkeuring
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Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer 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; 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; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Gerrit Laverge, raadslid; de heer Geert 
Hillaert, stadssecretaris

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

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Beschrijving

Om de verkaveling Molenkouter (ROL035, dossiernummer 1175) in Rollegem volledig te kunnen ontwikkelen, is 
het nodig dat een klein deel van de Lanteweg (chemin no. 21) afgeschaft wordt. Het studiebureau Lobelle heeft 
in opdracht van de opdrachtgever Tricon bvba /jofra bouw nv een voorstel uitgewerkt. De gemeenteraad is 
bevoegd om over dit voorstel te beraadslagen en om voorlopig in te stemmen met de voorgestelde 
gedeeltelijke afschaffing.

Argumentatie
Inhoudelijke beoordeling van de voorgestelde afschaffing

Context

De chemin no. 21 staat gekend als de Lanteweg, een openbare weg. De Lanteweg is niet enkel een buurtweg, 
maar functioneert ook als ontsluitingsweg voor een aantal garages. De afschaffing betreft slechts een beperkt 
deel van de chemin no. 21, de rest blijft onveranderd behouden. Enkel het deel tussen de Molenkouter en de 
nieuwe wegenis (Molenmote) die aangelegd werd in het kader van de nieuwe verkaveling (ROL035) wordt 
afgeschaft. 

De gevraagde afschaffing heeft tot doel de ontwikkeling van de verkaveling Molenkouter in Rollegem (ROL035) 
mogelijk te maken. Het af te schaffen stuk Lanteweg verdwijnt en wordt mee opgenomen in twee private 
kavels. In de verkaveling wordt een nieuwe doorsteek voor traag en gemotoriseerd verkeer voorzien als 
ontsluiting op de Molenkouter. De aansluiting van deze nieuwe ontsluitingsweg op de Molenkouter bevindt 
zich verder van het kruispunt met de Rollegemsestraat en de Aalbeeksestraat dan de aansluiting van de huidige 
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Lanteweg. Vanaf het resterend stuk Lanteweg wordt ook een doorsteek voor traag verkeer voorzien richting de 
Aalbeeksestraat.

De Lanteweg is een verbinding die deel uitmaakt van het Trage Wegenplan van de stad Kortrijk. Deze speelt 
dus een rol als trage weg in de omgeving. Het verlengde van de Lanteweg vanaf de overzijde van de 
Rollegemsestraat is momenteel niet publiek toegankelijk. Een alternatief voor de Lanteweg is – nog steeds 
volgens het Trage Wegenplan - mogelijk via de Oude Aalbeeksestraat, als deze verkeersluw wordt gemaakt. Uit 
onderstaande blijkt dat de route via de Oude Aalbeeksestraat te verkiezen is boven de verbinding via de 
Lanteweg. De Lanteweg werd niet opgenomen in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

Afweging op het niveau van het tragewegennetwerk in de ruimere omgeving

De Rollegemsestraat werd aangelegd naar aanleiding van de realisatie van de E403. Hierdoor ging de context 
van de vroegere trage verbindingen in de omgeving grotendeels verloren, waardoor deze minder belangrijk 
werden. De Rollegemsestraat is een brede, goed uitgeruste weg, een lokale verbindingsweg met veel verkeer. 

Het volledig herstel van chemin no. 21 biedt geen meerwaarde. Als trage verbinding was de Lanteweg op deze 
plaats niet waardevol, doordat deze dood liep op de Molenkouter. Tussen de Molenkouter en de 
Rollegemsestraat is al langer dan 30 jaar geen functionele openbare verbinding meer aanwezig.

Een eventuele aansluiting van de Lanteweg op de Rollegemsestraat is niet evident, om verschillende redenen. 
Vanuit mobiliteitsoogpunt biedt de aansluiting weinig meerwaarde gelet op de korte afstand tot het kruispunt 
van de Rollegemsestraat en de Aalbeeksestraat (amper 150m). Omwille van de verkeersveiligheid is een 
aansluiting van de Lantestraat op de Rollegemsestraat niet wenselijk omdat een opeenvolging van kruispunten 
verkeersonveilige situaties in de hand werkt en moet vermeden worden. Bovendien bevindt de 
Rollegemsestraat zich op een talud, wat een rechtstreekse aansluiting van de Lanteweg op de Rollegemsestraat 
bemoeilijkt en ook bijkomende problemen stelt inzake zichtbaarheid.

Op het niveau van het tragewegennetwerk in de ruimere omgeving vormt de afschaffing van de Lanteweg dus 
geen probleem, aangezien de doortrekking van de Lanteweg tot aan de Rollegemsestraat niet wenselijk is.

Afweging op verkavelingsniveau

Ook op het niveau van de nieuwe verkaveling ROL035 vormt het korte af te schaffen deel van de Lanteweg 
geen meerwaarde. Binnen de nieuwe verkaveling wordt immers een perfect alternatief voorzien. De 
aansluiting via de Molenmote en de Plaatsmolenstraat vormt een verbinding met dezelfde kwaliteiten als de 
oorspronkelijke Lanteweg. Doordat de Lanteweg afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van 
de aansluiting op de verkaveling, krijgt deze een hogere kwaliteit dan voorheen als trage verbinding. 

De afschaffing van het deel van de Lanteweg betekent geen verlies voor het bestaande netwerk. In de 
verkaveling worden voldoende alternatieven ingebouwd waardoor het trage wegen netwerk in de omgeving 
sluitend blijft.

Financiële aspecten en grondoverdrachten

De gedeeltelijke afschaffing van het tracé van ‘chemin no. 21’ gaat gepaard met een grondoverdracht van de 
stad naar de ontwikkelaar van de verkaveling. In functie daarvan werd een eenzijdige verbintenis opgemaakt 
door de ontwikkelaar waarin deze verklaart de zate van de Lanteweg aan te kopen en alle kosten horende bij 
de aankoop te dragen. Het betreft het gedeelte van de Lanteweg gelegen te Aalbeke 10eafdeling sectie B, 
voorheen chemin no. 21, momenteel opgenomen in de kavels 591L3 en 591M3 voor een oppervlakte van 
280,19m². De grond kan aangekocht worden tegen een schattingsprijs die zal vastgesteld worden door de 
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afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid. De verkoop zal pas kunnen plaatsvinden na de officiële 
afschaffing van de chemin door de deputatie.

 

Procedurele aspecten

De gemeenteraad beraadslaagt over het voorstel en beslist om ‘chemin no. 21’ gedeeltelijk af te schaffen. 
Daarna wordt een openbaar onderzoek georganiseerd, waarna de gemeenteraad een definitieve beslissing 
neemt. Vervolgens komt het aan de deputatie toe om te beslissen over de goedkeuring hiervan. Het openbaar 
onderzoek duurt 30 dagen en wordt volgens de indicatieve timing momenteel voorzien van half oktober tot 
half november. In januari zou het ontwerp een tweede keer aan de gemeenteraad worden voorgelegd in 
functie van een beslissing door de deputatie in april 2017.

De eenzijdige verbintenis met betrekking tot de grondoverdracht wordt in bijlage toegevoegd aan deze 
beslissing.

Juridische grond
De wet op de buurtwegen (10 april 1841, meermaals gewijzigd).

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De gemeenteraad is bevoegd voor beslissingen over de buurtwegen op basis van art. 27 van de wet op de 
buurtwegen (10 april 1841, meermaals gewijzigd).

 

Financiële informatie
Financiële informatie
Niet van toepassing voor de aanpassing van de tracés op zich. De aanpassing van het tracé gaat gepaard met 
een overdacht van publiek naar privaat domein. De eenzijdige verbintenis waarin de ontwikkelaar zich hiertoe 
engageert wordt toegevoegd als bijlage. De verkoop zal plaatsvinden na de officiële afschaffing van de chemin 
door de deputatie.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Voorlopig in te stemmen met de gedeeltelijke afschaffing van de Lanteweg (‘chemin no. 21’)

Punt 2
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de organisatie van het voorgeschreven openbaar 
onderzoek.

Bijlagen
 uittreksel Atlas der Buurtwegen_01862942.PDF
 aankoopbelofte_01863073.PDF
 verkoopplan - bijlage bij aankoopbelofte_01862941.PDF
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 aanpassing buurtweg 1959_01862943.PDF
 aanpassing buurtweg 1961_01862944.PDF

20:18 Stefaan De Clerck, raadslid betreedt de zitting
20:20 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
8 - 2016_GR_00242 - 2016/00355 - Herinrichting dorpskern Heule -  Zaak van de wegen - Goedkeuren

8 2016_GR_00242 2016/00355 - Herinrichting dorpskern 
Heule -  Zaak van de wegen - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, 
raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer 
Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; 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 Gerrit Laverge, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
1. GEGEVENS:

Beschrijving van de aanvraag, de bouwplaats en de omgeving

De aanvraag:

De aanvraag betreft de heraanleg van een groot deel van de openbare ruimte behorende bij de 
dorpskern van Heule. In de zone van de werken zal daarnaast de riolering volledig vernieuwd worden 
en zal een gescheiden stelsel worden aangelegd.

De Heuleplaats, welke het hart vormt van de dorpskern, zal worden getransformeerd tot 
verblijfsgebied waarbij de ruimte wordt opgevat als één plein. De wegenis wordt ingesnoerd tot de 
noodzakelijke breedte voor bussen en sporadisch zwaar verkeer waardoor er ruimte vrij komt in 
functie van verblijfsgebied.

Naast de Heuleplaats worden ook de direct omliggende wegen vernieuwd en uitgevoerd in asfalt (of 
beton voor de ruime Heuleplaats) en fietssuggestiestroken in de Kortrijksestraat en de Pastoriestraat:

 Deel van de Kortrijksestraat
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 Deel van de Peperstraat

 Deel van de Zeger van Heulestraat

 De Pastoriestraat

 Deel van de Heulsekasteelstraat

 Aansluiting in de Mellestraat

 De straat die leidt naar het Lagaeplein wordt aangelegd als woonerfzone

De omgeving rond de kerk (tot het Lagaeplein) wordt ook vernieuwd. De Sint-Eutropius kerk krijgt 
een nieuw kerkpleintje (voor ceremonies). De kerktuin wordt heraangelegd: het bestaande asfalt pad 
ten noorden van de kerk wordt naar de buitenzijde verplaatst (dit pad vormt tevens de toegang tot de 
nieuwe woningen naast dit project), de verharding wordt uitgevoerd in rode kleiklinkers en er worden 
nieuwe bomen en siergrassen aangeplant. De bestaande parking ten zuiden van de kerk wordt 
compacter gemaakt door het parkeren aan één kant te organiseren.

De bouwplaats:

de bouwplaats bestaat uit het publieke domein van de Heuleplaats, het park rond de St. Eutropius 
kerk en de direct omliggende wegen (zie 'aanvraag'). De Heuleplaats met aanpalende straten wordt 
gekenmerkt door een overmaat aan auto-infrastructuur. De groenvoorzieningen zijn schaars en geven 
samen met de verschillende verhardingen een sterk verrommeld beeld.

Tegelijk zijn er veel ruimtelijke potenties (het kasteel, de kerk, de heulebeek etc) en is er een sterk 
publiek leven (gezien de grote dichtheid aan publieke functies). Er is echter een schrijnend gebrek aan 
verblijfsruimte om dit publieke leven ook buiten een plaats te geven.

De omgeving:

De aanvraag bevindt zich binnen de dorpskern van Heule, die gekenmerkt wordt door een grote 
dichtheid aan publieke functies. Het beleid is er gericht op centrumversterking van de kern d.m.v. het 
herwerken van de doortocht, opwaarderen van de beekvalleien (de Heulebeek stroomt door het 
projectgebied), het realiseren van stedelijke woongebieden en ambachtelijke zones en het versterken 
van de centrumfuncties.

2. VERENIGBAARHEID MET DE REGELGEVING

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), gewestelijk: Afbakening regionaalstedelijk gebied 
Kortrijk

Besluit tot goedkeuring (RUP) op 20 januari 2006.

Zonering(en):

Art. 1 Grenslijn regionaalstedelijk gebied Kortrijk in overdruk 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), provinciaal: Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium

Definitieve vaststelling (RUP) op 25 juni 2015.
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Koninklijk besluit van 4 november 1977 houdende vaststelling van het Gewestplan 
Kortrijk

Goedgekeurd op 4 november 1977.

In deze gebieden gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het KB van 28.12.1972 betreffende 
de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen.

Verenigbaarheid met de regelgeving:

Het voorgestelde ontwerp is in overeenstemming en verenigbaar met de zoneringen en bepalingen 
van de plannen van aanleg.

Afwijkings-en uitzonderingsbepalingen op de plannen van aanleg:

Niet van toepassing.

Andere zoneringsgegevens en regelgeving:

De aanvraag is gelegen in het gezichtsveld van een aantal beschermde monumenten, waaronder: De 
Sint-Eutropius kerk, het kasteeldomein van Heule en de Pastorie Sint-Eutropiusparochie. Daarnaast 
vallen meerdere aanpalende panden (vooral burgerhuizen) onder het inventaris van bouwkundig 
erfgoed.

De Stad is vergunningverlener conform Uitvoeringsbesluit 05/05/2000 handelingen van algemeen 
belang en vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester art 3/1 §2,3

Verordeningen:

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

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

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

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

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

Stedenbouwkundige verordening(en) : provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het 
overwelven van baangrachten : Goedgekeurd op 23 juli 2008.

Stedenbouwkundige verordening(en) : gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
toegankelijkheid : Goedgekeurd op 10 juni 2011.

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

Argumentatie
Het College van Burgemeester en Schepenen is in deze aanvraag de vergunningsverlenende overheid.
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De gemeenteraad is wettelijk  bevoegd om uitspraak te doen over de zaak van de wegen, onafgezien 
van wie de vergunningsaanvraag uitgaat.

3. ADVIEZEN EN OPENBAAR ONDERZOEK

a. ADVIEZEN (niet gaande over de zaak der wegen)

Het advies van Ruimte en Erfgoed afdeling West-Vlaanderen - Erfgoed is niet tijdig 
afgeleverd. Bijgevolg wordt aan deze adviesvereiste voorbij gegaan.

Het advies van Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer 
Hoofdbestuur met datum 02.08.2016 en referentie WT 2016 OB 0035 is gunstig met 
voorwaarden.

Het advies van Directie Parko is niet tijdig afgeleverd. Bijgevolg wordt aan deze adviesvereiste 
voorbij gegaan.

Het advies van Ruimte en Erfgoed afdeling West-Vlaanderen - Archeologie met datum 
25.07.2016 en referentie 8.00/34022/99.533 is gunstig.

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 06.09.2016 en referentie 2016-
0887 is gunstig.

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 28.07.2016 en referentie 2016-0875 
is gunstig.

b. ADVIEZEN (gaande over de zaak der wegen)

Het advies van Dep. Mobiliteit en Openbare Werken, Afd. Beleid Mobiliteit en 
Verkeersveiligheid Graaf de Ferrarisgebouw - lokaal 11P29 met datum 01.09.2016 en 
referentie beleid-VBI-U-2016-00671 is gunstig met voorwaarden.

Dit advies wordt niet gevolgd. (NB. dit advies is niet bindend. Er is geen sprake van een gewestweg.)

Advies MOW:

 schrikstrook tussen parkeervakken en fietssuggestiestrook te verbreden naar 50cm (in plaats 
van 30cm) en rijloper beperken.

 Inplanting van de bomen herbekijken op zichtbelemmering voor het uitrijdende verkeer.

Motivatie niet volgen advies:

 De wegenis (tussen Peperstraat, Lagaeplein en Mellestraat) volgt de maatvoering van 30 
km/u (2x1 rijstrook van 2.75m, 2 goten van 30cm, in totaal 6.2m tussen boordstenen, lokale 
bochtverbreding voor de bus). Dit wil zeggen dat de breedte van de rijbaan al dermate 
beperkt is dat een snelheid van 30km/u wordt afgedwongen. Bovendien wordt nu aangesloten 
op de bestaande fietssuggestiestroken.

 Er is sprake van hoogstammige bomen die minimaal 2 meter worden opgesnoeid ten opzichte 
van maaiveld. De zichtbeperking door de stam is daarmee minimaal. Bovendien is er sprake 
van een 30km/u regime wat het uitrijdende autoverkeer meer overzicht biedt.
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c. 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 29.06.2016 tot 28.07.2016.

Er werden geen bezwaarschriften en/of opmerkingen ingediend.

4. BESPREKING

Functie:

De aanvraag betreft de heraanleg van een groot deel van de openbare ruimte behorende bij de 
dorpskern van Heule. In de zone van de werken zal daarnaast de riolering volledig vernieuwd worden 
en zal een gescheiden stelsel worden aangelegd. De straatprofielen worden aangepast, de wegenis 
wordt voorzien van nieuw materiaal, er worden nieuwe bomen aangeplant en er worden banken 
voorzien.

De Heuleplaats, welke het hart vormt van de dorpskern, zal worden getransformeerd tot 
verblijfsgebied waarbij de ruimte wordt opgevat als één plein. De wegenis wordt ingesnoerd tot de 
noodzakelijke breedte voor bussen en sporadisch zwaar verkeer waardoor er ruimte vrij komt in 
functie van verblijfsgebied.

Naast de Heuleplaats worden ook de direct omliggende wegen vernieuwd en uitgevoerd in asfalt (of 
beton voor de ruime Heuleplaats) en fietssuggestiestroken in de Kortrijksestraat en de Pastoriestraat:

 Deel van de Kortrijksestraat

 Deel van de Peperstraat

 Deel van de Zeger van Heulestraat

 De Pastoriestraat

 Deel van de Heulsekasteelstraat

 Aansluiting in de Mellestraat

 De straat die leidt naar het Lagaeplein wordt aangelegd als woonerfzone

De omgeving rond de kerk (tot het Lagaeplein) wordt ook vernieuwd. De Sint-Eutropius kerk krijgt 
een nieuw kerkpleintje (voor ceremonies). De kerktuin wordt heraangelegd: het bestaande asfalt pad 
ten noorden van de kerk wordt naar de buitenzijde verplaatst (dit pad vormt tevens de toegang tot de 
nieuwe woningen naast dit project), de verharding wordt uitgevoerd in rode kleiklinkers en er worden 
nieuwe bomen en siergrassen aangeplant. De bestaande parking ten zuiden van de kerk wordt 
compacter gemaakt door het parkeren aan één kant te organiseren.

Inplanting:
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De rooilijnen worden in dit project niet gewijzigd.

Verschijningsvorm:

De ingreep met de grootste impact is het versmallen van de rijbaan ter hoogte van de Heuleplaats 
(kruising Zeger van Heulestraat – Pastoriestraat). Grofweg de helft van de verharding bestemd voor 
gemotoriseerd verkeer wordt getransformeerd tot voetgangersgebied. Er ontstaat meer een 
pleinruimte met brede trottoirs en meer groen. Het voetgangersgebied wordt aangelegd in 
getrommelde betonstraatstenen in keperverband, de wegenis in geborsteld beton met beige 
fietssuggestiestroken.

Het park rond de kerk wordt voorzien van nieuwe beplanting welke aansluit bij de beplanting van de 
Heuleplaats. De verharding wordt uitgevoerd in rode kleiklinkers waardoor wordt aangesloten op de 
rode bakstenen rand rond de kerk en met de nieuwe kasteelomgeving.

De omliggende straten worden voorzien in asfalt met beige fietssuggestiestroken. De parkeervakken 
in antracietgrijze betonstraatstenen en de voetpaden in standaard betonstraatstenen (22*22) in 
halfsteens verband. Dit sluit aan bij de doorgaande wegenstructuur van Kortrijk.

Toegankelijkheid:

De Heuleplaats en een ruim stuk van de aanpalende wegenis wordt gelijkgronds heraangelegd met 
een maximaal hoogteverschil van 2cm. Het volledige centrum wordt 30km zone. Voetgangers kunnen 
overal oversteken. Op drukke looplijnen worden echter wel zebrapaden voorzien. Enkele oversteken 
spelen een rol in de blindengeleiding afgestemd op de natuurlijke geleidingen van bijvoorbeeld de 
gevels. Op het plein ter hoogte van de terraszones wordt een 1,50 meter brede looplijn gevrijwaard 
door middel van een reeks klinknagels die de grens aangeven.

Parkeerplaatsen en verkeersaantrek:

Er worden verschillende nieuwe fietsenstallingen aangelegd in de vorm van fietsbeugels volgens het 
principe 'in the picture'. Dit houdt in dat de stallingen zichtbaar aanwezig zijn. De afstand tot de 
voordeur bedraagt telkens tussen de 15 en 50 meter. Uit het parkeeronderzoek blijkt dat er in Heule 
geen parkeerprobleem is. Er zijn wel optimalisaties mogelijk. Er werd beslist om de 'shop en go' 
plaatsen uit te breiden op Heuleplaats en het parkeerregime KOR1 uit te breiden en het regime als 
'tussenregime' te hanteren tussen het gratis ultrakortparkeren en het gratis langparkeren. Dit geldt 
voor de parking aan de kerk en een segment van de Stijnstreuvelslaan.

Groen- en omgevingsaanleg:

Er wordt ingezet op duurzame soorten. Pionierssoorten en invasieve bomen worden weggenomen. De 
behouden bomen worden onderhouden en krijgen een betere standaplaats. Er wordt ingezet op een 
gevarieerd groenbeeld binnen de eenheid. Als boomkeuze wordt de kleinbladige linde voorzien. Als 
onderbegroeiing is gekozen voor Molinea caerulea, Narcissus, Allium en Rosa. Op die manier wordt 
meer eenheid verkregen in het dorpsgezicht en het jaar rond bloeiende planten.

TOELICHTING
Tijdens de raadszitting geven Peter Tanghe, Lize Meert en Laurence Singier, medewerkers van de 
Stad, een toelichting over het totale project betreffende de herinrichting van de dorpskern Heule.

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
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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.

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 Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De herinrichting van de wegenis op openbaar domein te aanvaarden zoals voorgesteld op de plannen 
'Grondplan ontworpen wegenis Deel 1/2' en 'Grondplan ontworpen wegenis Deel 2/2' opgemaakt door 
bureau Tractebel Engineering en deze plannen integraal deel te laten uitmaken van dit besluit.

Punt 2
Het advies van de dienst MOW niet te volgen conform de in de nota aangehaalde argumentatie.

Bijlagen
 advies Archeologie.pdf
 advies BOD.pdf
 advies MOW.pdf
 advies POD.pdf
 advies VMM.pdf
 Grondplan ontworpen wegenis_deel 1.pdf
 Grondplan ontworpen wegenis_deel 2.pdf

20:29 Arne Vandendriessche, raadslid verlaat de zitting
9 - 2016_GR_00251 - VK1263 - verkaveling met nieuw openbaar domein-zaak der wegen - Goedkeuren

9 2016_GR_00251 VK1263 - verkaveling met nieuw openbaar 
domein-zaak der wegen - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
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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; 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; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Gerrit Laverge, raadslid; de heer 
Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Arne Vandendriessche, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_GR_00194 - vk 1263 - verkaveling met nieuw openbaar domein - stratentracé - Goedkeuren
 2016_CBS_02134 - verkaveling 1263 - Verkavelingsaanvraag: verdelen van een perceel grond in 

18 loten voor ééngezinswonigen en 5 loten voor meergezinswoningen met nieuw openbaar 
domein. - Vergunning

Aanleiding en context
Beschrijving

De aanvraag betreft het verkavelen van een perceel in 18 loten voor ééngezinswonigen en 5 loten 
voor meergezinswoningen met in totaal 75 woonunits. De verkaveling voorziet nieuw openbaar 
domein. Er worden ook 12 loten voor autostandplaatsen, 7 loten voor garages en een lot voor de 
uitbreiding van de aanpalende gemeenschappelijke tuin voorzien.

De aanvraag maakt deel uit van het inbreidingsproject ter herbestemming van de vm. bedrijven 
Bruynooghe's koffie en Delaere Construct tot een stedelijk woonproject.

De verkaveling is vergund in het cbs van 4 juli 2016, de wegenis is goedgekeurd in de gemeenteraad 
van 4 juli 2016. Vervolgens is door de omwonenden een beroep ingediend bij de bestendige 
deputatie. In het beroepschrift wordt de wettigheid van de gemeenteraadsbeslissing aangevochten, 
waardoor volgens hen geen geldige beslissing over de zaak der wegen van de gemeenteraad zou 
voorliggen (conform artikel 4.2.25 VCRO). Alhoewel dit betwistbaar is, vragen wij als bewarende 
maatregel een aanvullende gemeenteraadsbeslissing waarbij ook verwezen wordt naar het volledige 
technische wegenisdossier.

 

Bouwplaats: 

het betreffende perceel maakt deel uit van De Bruynooghe-Delaeresite. Dit is een bedrijfssite gelegen 
in een binnengebied, begrensd door de bebouwing langs de Minister Liebaertlaan, Vlaanderenkaai en 
Gentsesteenweg. De site ligt volgens het gewestplan in een gemengd woon-industriegebied, dit wil 
zeggen dat als de bestaande activiteit vertrekt de site een woonbestemming krijgt. De bebouwing 
staat momenteel leeg. 
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De bedrijfssite is bereikbaar via insteken langs de Minister Liebaertlaan (onderdoorrit) en 
Vlaanderenkaai (dubbele oprit). De site wordt begrensd door de tuinen van de omgevende 
residentiële bebouwing, hoofdzakelijk aaneengesloten ééngezinswoningen en een paar 
meergezinswoningen, die zich langs de Minister Liebaertlaan, de Gentsesteenweg en de 
Vlaanderenkaai situeert. 

De site is momenteel bebouwd met de bedrijfsbebouwing van Bruynooghe's koffie en Delaere 
Construct en het vm. kantoorgebouw van Bruynooghe's koffie. Voor de sloop van deze bebouwing 
werd een stedenbouwkundige vergunning verleend in het cbs van 29 september 2014 
(Dossiernummer: 2014/00417).

Omgeving:

De site is gelegen in de Kortrijkse binnenstad, langs de Binnenstadsring, de vernieuwde Leieboorden 
(Kortrijk strand, skatebowl, promenade, Koning Albertpark,...) en kanaalzone, open zwembad,... De 
herontwikkeling van de site vormt een opportuniteit voor trage verbindingen tussen Leie en Kanaal. 
De locatie is heel centraal, in de nabijheid van stadscentrum (750m), op wandelafstand van het 
winkelwandelgebied, langs de binnenstadsring op uitvalsweg in directe verbinding met de stadsring 
R8. In de onmiddellijke omgeving bevinden zich alle voorzieningen, zoals scholen, recreatie, winkels, 
diensten,...

De betreffende woonomgeving wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door aaneengesloten 
ééngezinswoningen, gemengd met een aantal meergezinswoningen, zoals het BST-project aan de 
overkant van de Minister Liebaertlaan, en meerdere appartementsgebouwen in de Gentsesteenweg,...

 

het Masterplan:

Deze aanvraag maakt deel uit van het masterplan (stedenbouwkundig attest 2013/06003, principieel 
akkoord van het cbs dd. 25.11.2013)  opgemaakt voor de voormalige sites Bruynooghe en Delaere. 

Het masterplan voor de hele site voorziet een hoge woningdensiteit. De bebouwing is georganiseerd 
rond een centraal binnengebied met een groen karakter waar een fietspad als verbindende as 
doorheen loopt. De entrees aan de Minister Liebaertlaan en de Vlaanderenkaai worden geaccentueerd 
met appartementsgebouwen. In de Vlaanderenkaai is de appartementsbebouwing geflankeerd door 
kanaalwoningen, die aansluiten op de bestaande rijwoningen. De andere woningtypologieën zijn 
gericht op de groene openbare ruimte van het binnengebied. Eén van de industriële gebouwen wordt 
behouden als industriëel relict en zal als een verwijzing naar de vroegere functie van de site deel uit 
maken van de openbare ruimte.

Het parkeren wordt voornamelijk ondergronds en met directe toegang vanuit de Vlaanderenkaai en 
Minister Liebaertlaan gepland zodat het gebied autovrij wordt en daadwerkelijk een open en groen 
karakter krijgt.

 

Historiek:

Dossiernummer: 2014/00417 stedenbouwkundige vergunning. Onderwerp: slopen van de voormalige 
site bruynooghe en site Delaere. De vergunning werd verleend op 29 september 2014 door het 
College van Burgemeester en Schepenen. 
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Dossiernummer: 2013/06003 stedenbouwkundig attest. Onderwerp: inrichten binnengebied met 86 
wooneenheden (77 woongelegenheden en 9 sociale woningen) na slopen van bestaande bebouwing, 
werd gunstig geadviseerd op door het College van Burgemeester en Schepenen.

 

Dossiernummer: KOR272 verkavelingsvergunning. De vergunning werd verleend op 13 november 
1984 door het College van Burgemeester en Schepenen. 

Dossiernummer 1248 verkavelingswijziging. Wijzigen van lot 12 in 6 kavels voor eengezinswoningen. 
De vergunning werd verleend op 04.01.2016 door het College van Burgemeester en Schepenen. Er is 
beroep ingesteld bij de bestendige deputatie.

 

Ligging volgens plannen van aanleg:

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

Koninklijk besluit van 4 november 1977 houdende vaststelling van het Gewestplan 
Kortrijk. In deze gebieden gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het KB van 28.12.1972 
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen. 

Zonering(en): woongebied

 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. 

gemengde woon- en industriegebieden 

Artikel 2. - Gemengde woon- en industriegebieden (KB 4/11/77)

De gebieden die als "gemengde woon- en industriegebieden" zijn aangeduid, zijn bestemd voor 
wonen en voor de andere in artikel 5.1.0. van het K.B. van 28 december 1972 betreffende de 
inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen bedoelde functies 
alsmede voor de instandhouding en de gerechtvaardigde uitbreiding van de bedrijven die er gevestigd 
zijn. Wanneer die bedrijven hun huidige bedrijfsactiviteiten niet meer voortzetten en geen andere 
activiteiten die tot dezelfde bedrijfssector behoren, uitoefenen, krijgt het betrokken gebied uitsluitend 
en definitief de bestemming van woongebied.

Verenigbaarheid met de regelgeving:

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

Argumentatie
Openbaar onderzoek:
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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 19.02.2016 tot 19.03.2016. 
Er werden 4 bezwaarschriften ingediend. 

Het cbs heeft de bezwaarschriften behandeld ikv. de verkavelingswijziging. Het cbs heeft de 
bezwaarschriften ontvankelijk en deels gegrond, deels ongegrond verklaard. Om tegemoet te komen 
aan de gegronde bezwaren werden de nodige voorwaarden opgenomen in de verkavelingsvergunning.

2 Bezwaren hebben betrekking op het openbaar domein, nl.

 De verwachte verkeerstoename en de verkeersproblematiek

 Te weinig groen

De overige bezwaren hebben geen betrekking op de zaak der wegen.

Bespreking van de bezwaarschriften:

1. de verwachte verkeerstoename en parkeren

In de mobiliteitstoets die voor het globale woonproject is opgemaakt blijkt dat het bijkomend aantal 
vervoersbewegingen als gevolg van het nieuwe woonproject beperkt blijven. Ook het aantal 
parkeerplaatsen en fietsenstallingen die binnen het project voorzien zijn, blijken ruimschoots 
voldoende. Het bijkomende verkeer zal enkel woonverkeer zijn. 

De site is heel centraal gelegen in de Kortrijkse binnenstad en is vlot ontsloten door de 
binnenstadsring en de invalsweg N43, tussen de binnenstadsring en de R8, zodat de te verwachten 
verkeersaantrek kan opgevangen worden.

Het ontwerp realiseert, naast de afwerking van de bestaande straatwanden, ook nieuwe wegenis. Het 
ontwerp verdeelt het vrije grote bouwblok in 2 delen door een verbinding te maken tussen de Minister 
Liebaertlaan en de Vlaanderenkaai. Deze verbinding wordt centraal onderbroken door een verkeersluw 
groen plein, gecombineerd met een verhard plein. Aan de toegangen van het woonproject worden 
parkeerhavens en de toegang tot de ondergrondse parking voorzien, zodat het woonerf zo autovrij 
mogelijk kan gehouden worden. De verbinding is enkel bedoeld voor fietsers en voetgangers, hierdoor 
wordt een zachte verbinding tussen kanaal en Leie gerealiseerd, die aan de overkant van de 
Liebaertlaan verder loopt (via BST)

Het parkeren gebeurt zoveel mogelijk ondergronds. De bedoeling was deze ook ondergronds te 
voorzien, maar op vraag van de gebruikers/eigenaars worden ze bovengronds gerealiseerd. Op eigen 
terrein worden voldoende parkeerplaatsen voorzien, de voorzieningen voldoen aan de normering zoals 
vastgelegd in de algemeen stedenbouwkundige verordening. Het ontwerp voorziet 100 
parkeerplaatsen voor de bewoners in een ondergrondse parking. Deze ondergrondse wordt deels 
langs de Liebaertlaan, deels langs de Vlaanderenkaai gerealiseerd. Voor bezoekersparkeren worden 
 10 parkeerplaatsen voorzien aan de toegangen van de verkaveling, 4 via de Vlaanderenkaai en 6 via 
de Minister Liebaertlaan. 

Er worden ook 7 loten voor garages voorzien. Het project moet namelijk de bestaande garages, die 
gesloopt zullen worden, compenseren. 

Op het gelijkvloers van het centrale woonblok D wordt een voldoende grote fietsenstalling en een 
toegang voor voetgangers tot de ondergrondse voorzien. 
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De aanvraag voldoet ruimschoots aan de normering opgelegd in de algemeen stedenbouwkundige 
verordening.

Dit bezwaar is ongegrond.

2. te weinig groen

Het nieuwe woonproject wordt voorzien op de bedrijfsterreinen van Bruynooghes koffie en Delaere 
Construct. Deze terreinen zijn volledig verhard en bebouwd. De bestaande bedrijfsbebouwing wordt 
afgebroken en vervangen door een woonproject rond een openbaar autovrij groen binnengebied. De 
verkaveling voorziet 47% bebouwbare oppervlakte (opp.3.887m²) en 53% open ruimte. De open 
ruimte bedraagt 4355m², waarvan 3140,50m² openbaar domein (+-50% groenzone en +- 50% 
verharde zone) en 1214,50m² private tuinen. Het openbaar domein zal als een nieuwe groene 
parkruimte centraal gelegen in de verkaveling worden ingericht. De openbare ruimte zal deels groen, 
deels verhard aangelegd worden, waarbij een relict van het bestaande bedrijfsgebouw behouden blijft 
als overdekte speel/ontmoetingsruimte. De openbare ruimte zal verder gedetailleerd worden in 
samenspraak met buurt en nieuwe bewoners en het team Planning & Openbaar Domein van de stad.

Dit bezwaar is ongegrond.

 

Adviezen:

Het advies van Ruimte en Erfgoed afdeling West-Vlaanderen - Archeologie met datum 12.02.2016 en 
referentie 4.002/34022/99.495 is gunstig. Dit advies wordt gevolgd. 

Het advies van Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde - bevaarbaar met datum 
29.03.2016 en referentie AB/2016/120 is ongunstig, de aanvraag is nl. niet verenigbaar met de 
doelstellingen in artikel 5 en 6 van het decreet integraal waterbeleid. Er moet een gemeenschappelijke 
infiltratievoorziening aangelegd worden, met een dimensionering en positionering zoals opgelegd in 
het decreet. Dit zal in de voorwaarden van de verkavelingsvergunning worden opgelegd. Dit advies 
wordt gevolgd. 

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 10.05.2016 en referentie 2016-0764 is 
gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd. 

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 10.05.2016 en referentie 2016-0460 is 
gunstig met voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van Agentschap wegen en verkeer, gewestwegendistrict 312 met datum 22.02.2016 en 
referentie 312/B/BVK/2016/897 is gunstig. Dit advies wordt gevolgd. 

Het advies van FLUVIA Hulpverleningszone met datum 01.04.2016 en referentie BVK/U1600224 is 
gunstig. Dit advies wordt gevolgd. 

Het advies van Fluxys met datum 23.02.2016 en referentie TPW-OL-2016667486 is gunstig met 
voorwaarden. Dit advies wordt gevolgd. 

Bespreking:

De aanvraag beoogt het verkavelen van de vm. bedrijfsterreinen van Bruynooghes koffie en Delaere 
Construct. De verkaveling beoogt: 
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 18 loten voor aaneengesloten ééngezinswoningen,

 5 loten voor meergezinswoningen,

 7 loten voor garages,

 12 autostaanplaatsen.

 1 lot voor gemeenschappelijke tuin (dit wordt gevoegd bij de gemeenschappelijke tuin van de 
aanpalende verkaveling)

 Openbare groenzone,

 Openbare wegenis,

 Ondergrondse parkeergarage.

De aanvraag maakt deel uit van het inbreidingsproject ter herbestemming van de vm. bedrijven 
Bruynooghe's koffie en Delaere Construct tot een stedelijk woonproject. Het woonproject betreft de 
sanering van een bestaande ambachtelijke site, die volledig bebouwd en verhard is en zal het 
binnengebied herbestemmen tot een kwaliteitsvol woonproject, met een grote verscheidenheid aan 
woontypes en met bijzondere aandacht voor betaalbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit.

Circulatie: 

De site is heel centraal gelegen in de Kortrijkse binnenstad en is vlot ontsloten door de 
binnenstadsring en de invalsweg N43, tussen de binnenstadsring en de R8. Het bijkomende verkeer 
zal enkel woonverkeer zijn. De site is voldoende goed ontsloten om dit bijkomend woonverkeer te 
kunnen opvangen.

Openbaar domein:

Het ontwerp realiseert nieuwe wegenis. Het ontwerp verdeelt het vrije grote bouwblok in 2 delen door 
een verbinding te maken tussen de Minister Liebaertlaan en de Vlaanderenkaai. Deze verbinding 
wordt centraal onderbroken door een verkeersluw groen plein, gecombineerd met een verhard plein. 
De verbinding en het verharde plein worden voorzien in geborsteld beton, de groenzone bestaat uit 
een waterbuffer in de vorm van een wadi, en een grasplein met 11 nieuw aan te planten bomen. Aan 
de toegangen van het woonproject worden parkeerhavens en de toegang tot de ondergrondse 
parking voorzien, zodat het woonerf zo autovrij mogelijk kan gehouden worden. Gezien het project als 
woonerf wordt geconcipieerd, zal het parkeren strikt op de hiervoor aangeduide plaatsen gebeuren, 
waardoor het centrale plein enkel voor hulpdiensten en toelevering zal worden gebruikt. De verbinding 
is enkel bedoeld voor fietsers en voetgangers, hierdoor wordt een zachte verbinding tussen kanaal en 
Leie gerealiseerd, die aan de overkant van de Liebaertlaan verder loopt (via BST). 

Groen- en omgevingsaanleg: 

Het nieuwe woonproject wordt voorzien op de bedrijfsterreinen van Bruynooghes koffie en Delaere 
Construct. Deze terreinen zijn volledig verhard en bebouwd. De bestaande bedrijfsbebouwing wordt 
afgebroken en vervangen door een woonproject rond een openbaar autovrij groen binnengebied. De 
verkaveling voorziet 47% bebouwbare oppervlakte (opp.3.887m²) en 53% open ruimte. De open 
ruimte bedraagt 4355m², waarvan 3140,50m² openbaar domein (+-50% groenzone en +- 50% 
verharde zone) en 1214,50m² private tuinen. Het openbaar domein zal als een nieuwe groene 
parkruimte centraal gelegen in de verkaveling worden ingericht. De openbare ruimte zal deels groen, 
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deels verhard aangelegd worden, waarbij een relict van het bestaande bedrijfsgebouw behouden blijft 
als overdekte speel/ontmoetingsruimte. de groenzone bestaat uit een waterbuffer in de vorm van een 
wadi, en een grasplein met 15 nieuw aan te planten bomen. De openbare ruimte zal verder 
gedetailleerd worden in samenspraak met buurt en nieuwe bewoners en het team Planning & 
Openbaar Domein van de stad.

De waterbuffering:

De waterbuffering wordt gerealiseerd in de centrale groenzone, in de vorm van een wadi met 
drainering, waarbij het hemelwater zoveel mogelijk in de bodem geïnfiltreerd wordt. Het overige 
hemelwater wordt gebufferd in de buizen over de volledige lengte van de RWA-leiding. Dit zal 
gebeuren in samenspraak met team Planning en Openbaar Domein.

Parkeerplaatsen:

Op eigen terrein worden voldoende parkeerplaatsen voorzien, de voorzieningen voldoen aan de 
normering zoals vastgelegd in de algemeen stedenbouwkundige verordening. Het ontwerp voorziet 
100 parkeerplaatsen voor de bewoners in een ondergrondse parking. Deze ondergrondse wordt deels 
langs de Liebaertlaan, deels langs de Vlaanderenkaai gerealiseerd. Voor bezoekersparkeren worden 
 10 parkeerplaatsen voorzien aan de toegangen van de verkaveling, 4 via de Vlaanderenkaai en 6 via 
de Minister Liebaertlaan. 

Er worden ook 7 loten voor garages voorzien. Het project moet namelijk de bestaande garages, die 
gesloopt zullen worden, compenseren. 

Op het gelijkvloers van het centrale woonblok D wordt een voldoende grote fietsenstalling en een 
toegang voor voetgangers tot de ondergrondse voorzien. 

Gezien het project als woonerf wordt geconcipieerd, zal het parkeren strikt op de hiervoor aangeduide 
plaatsen gebeuren, waardoor het centrale plein enkel voor hulpdiensten en toelevering zal worden 
gebruikt.

 

Algemene conclusie:

- het ontwerp van verkaveling sluit aan met de bestaande residentiële omgeving en voorziet een 
meerwaarde door de sloop van de bestaande bedrijfsbebouwing, waardoor ruimte ontstaat voor 
(groene) openbare ruimte en verbinding voor fietsers en voetgangers tussen Leie en Kanaal.

- de inrichtingsstudie is opgemaakt in samenspraak met de directie Ruimte en Economische 
Stadsontwikkeling (RES), rekening houdend met circulatie, parkeren, inplanting, groenaansluitingen,...

- Het nieuwe openbaar domein wordt aangelegd als verkeersluw woonerf met verschillende 
groenelementen, zodat een kindvriendelijke aangename woonomgeving gerealiseerd wordt.

 

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

Juridische grond
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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
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. 
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Inzake de zaak der wegen:

het  te realiseren openbaar domein te aanvaarden, zoals voorgesteld op het verkavelingsplan 
opgemaakt door architectenbureau 3Architecten en het wegenisdossier opgemaakt door het 
studiebureau Cnockaert en deze documenten integraal te laten deel uitmaken van dit besluit.

Punt 2
Inzake het openbaar onderzoek: 

de bezwaarschriften ongegrond te verklaren omwille van de in de argumentatie opgenomen motivatie;

Punt 3
De verkavelaar de verplichting op te leggen: 

Het advies van Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde - bevaarbaar met datum 
29.03.2016 en referentie AB/2016/120 stipt na te leven; de aanvraag is niet verenigbaar met de 
doelstellingen in artikel 5 en 6 van het decreet integraal waterbeleid. Er moet een gemeenschappelijke 
infiltratievoorziening aangelegd worden, met een dimensionering en positionering zoals opgelegd in 
het decreet. 

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 10.05.2016 en referentie 2016-0764 
stipt na te leven;. 

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 10.05.2016 en referentie 2016-0460 
stipt na te leven;

Het advies van Agentschap wegen en verkeer, gewestwegendistrict 312 met datum 22.02.2016 en 
referentie 312/B/BVK/2016/897 stipt na te leven;

Het advies van FLUVIA Hulpverleningszone met datum 01.04.2016 en referentie BVK/U1600224 stipt 
na te leven;
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Het advies van Fluxys met datum 23.02.2016 en referentie TPW-OL-2016667486 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
 verkavelingsplan.pdf
 ontworpen toestand wegenis.pdf
 ontworpen toestand riolering.pdf
 typedwarsprofielen.pdf
 advies archeologie.pdf
 advies B&amp;OD.pdf
 advies fluvia.pdf
 advies fluxys.pdf
 advies P&amp;OD.pdf
 advies W&amp;Z.pdf

Planning en Openbaar Domein
20:35 Arne Vandendriessche, raadslid betreedt de zitting
10 - 2016_GR_00243 - provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Openruimtekamers Gavers en Esser' en bijhorende inrichtingsnota - ontwerp RUP - Aktename

10 2016_GR_00243 provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
'Openruimtekamers Gavers en Esser' en 
bijhorende inrichtingsnota - ontwerp RUP - 
Aktename
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 

http://www.gaselwest.be/
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Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, 
raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer 
Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; 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 Gerrit Laverge, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De Deputatie van de provincie West-Vlaanderen maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op 
'Openruimtekamers Gavers en Esser' die het provinciaal domein Gavers en omgeving omvat. Het 
openbaar onderzoek over dit RUP loopt van 22 augustus 2016 tot en met 20 oktober 2016. Binnen 
deze termijn kan de stad haar eventuele bezwaren of opmerkingen op dit plan formuleren.
De opmaak van het RUP kadert in de uitvoering van de geïntegreerde gebiedsvisie op het volledige 
kanaal Bossuit-Kortrijk. Aan de gebiedsvisie was een actieplan gekoppeld. De opmaak van voorliggend 
PRUP situeert zich in een eerste bundeling van acties. De geïntegreerde gebiedsvisie op het kanaal 
Bossuit-Kortrijk stelt voor om het gebied Gavers-Esser ruimtelijk als ‘eco-agrarisch landschap’ te 
ontwikkelen. 

Argumentatie
Het PRUP vertrekt vanuit volgende  doelstellingen:

-        Uitbreiden/versterken provinciaal domein en groenpool
Er wordt ingezet om recreatie, sport, onthaal en NME (natuur, en milieu educatie) verder te 
concentreren in het westen van het domein, nabij zone Zuid. De oostelijke zijde doet meer dienst als 
de ‘zachtere’ en natuurgerichte kant van het provinciaal domein. Met het RUP wordt binnen het 
bestaande receatiegebied in het oosten een omzetting van recreatie naar natuurpark voorzien. 
Daarnaast wordt er ruimtelijk gekozen om de uitbreiding voor de werking van het provinciaal domein 
en de uitbreiding van de groenpool beide geclusterd te voorzien in zuidelijke richting. De ene 
uitbreiding krijgt een bestemming als Natuurpark, de andere uitbreiding een bestemming als 
Groengebied.

-        Landbouwgebied vrijwaren voor grondgebonden beroepslandbouw
Dit wordt gerealiseerd door het open karakter te behouden (bestemming bouwvrij agrarisch gebied), 
de druk op de beroepslandbouw tegen te gaan (door functiewijzigingen naar onder meer een manege 
of kinderboerderij uit te sluiten) en stadsnabije landbouw te stimuleren (expliciet toelaten van 
hoevewinkels, csa-boererijen, pluktuinen, …).

-        Recreatieve verbinding tussen Gavers en Kanaal
Er wordt gezocht naar een fietsverbinding richting het kanaal. Deze is gedeeltelijk op het bestaande 
wegennet gebaseerd (Iepersestraat) maar bestaat ook deels uit een nieuw pad. Omdat de exacte 
ligging nog niet is gekend, wordt de fietsverbinding niet ingetekend op het grafisch plan, maar wel 
mogelijk gemaakt via de voorschriften. 

-        Mobiliteitsverhaal
Ter hoogte van de Gaversstraat / Marquettestraat wordt een fietsbrug over de N36 voorzien. Gevolg 
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daarvan is dat de Gaversstraat wordt afgesloten van de N36 waardoor de noordelijke open ruimte 
kamer langs deze zijde niet meer toegankelijk zal zijn voor gemotoriseerd verkeer en ook de parking 
oost minder goed bereikbaar zal zijn. Via het RUP wordt voorgesteld om de parking te laten 
verdwijnen en de zone in te richten als natuurgebied. Om de parkeernood van het domein op te 
vangen worden twee maatregelen voorgesteld: de parking aan de Eikenstraat wordt beperkt 
uitgebreid/heringericht; de parking aan de Meersstraat wordt geoptimaliseerd en beperkt uitgebreid.

-        Rechtszekerheid bieden voor zonevreemde woningen

Inrichtingsnota: 

Naast de opmaak van het PRUP wordt tevens geput uit de instrumentenkoffer van het 
landinrichtingsdecreet, door de opmaak van een inrichtingsnota. De inrichtingsnota focust vooral op 
die zones waar ambities bestaan naar bijkomende verwerving, inrichting en beheer.
Deze inrichtingsnota volgt dezelfde procedure en heeft een eigen openbaar onderzoek dat 
tegelijkertijd met het openbaar onderzoek van het PRUP loopt. 
 

Onteigeningsplan en voorkooprecht:

Voor de uitbreidingszone Natuurpark en voor een gedeelte van het Groengebied wordt een 
onteigeningpslan toegevoegd. De zone in groengebied wordt onteigend in het kader van de aanleg 
van een gecontroleerd overstromingsgebied. Het gedeelte natuurpark wordt onteigend in het kader 
van de effectieve uitbreiding van het provinciaal domein. 
Het onteigeningsplan omvat één perceel in eigendom van het OCMW Kortrijk, dat wordt onteigend in 
functie van het natuurpark.

Naast de onteigening wordt er ook op twee manieren met voorkooprecht gewerkt.

-        Voorkooprecht ten behoeve van de uitbreiding van het domein.

-        Flankerend voorkooprecht ten behoeve van grondenbank (compensatie voor de getroffen 
landbouwers door uitbreiding van het domein). 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
akte te nemen van het ontwerp van provinciaal RUP 'Openruimtekamers Gavers en Esser' te Deerlijk 
en Harelbeke en de bijhorende inrichtingsnota. 

Bijlagen
 inrichtingsnota
 grafisch plan
 stedenbouwkundige voorschriften
 onteigeningsplan
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Bert Herrewyn
Planning en Openbaar Domein
11 - 2016_GR_00250 - Stadsgroen Ghellinck - Projectoproep bebossing 2016 - Goedkeuren

11 2016_GR_00250 Stadsgroen Ghellinck - Projectoproep 
bebossing 2016 - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, 
raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer 
Arne Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; 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 Gerrit Laverge, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_GR_00027 - Samenwerking Natuurpunt - Plannen van aanpak voor Stadsgroen Ghellinck, 
Stadsgroen Venning en Kruiskouter-Leiemeersen - Aktename

Aanleiding en context
Het Agentschap voor Natuur en Bos riep in 2016 opnieuw op tot het indienen van projecten voor de 
aankoop van te bebossen gronden. Deze aankopen zouden gesubsidieerd worden met middelen uit 
het bossencompensatiefonds. Hiervoor wordt 1.000.000 euro gereserveerd. Uiterste datum om 
projecten in te dienen is 30 september 2016. (Agentschap Natuur & Bos bevestigde in dat verband 
dat, als de timing het niet toelaat, de gemeenteraadsbeslissing betreffende de goedkeuring van het 
projectvoorstel en financieringsplan mag nagestuurd worden.) De verwerving van de terreinen dient 
effectief gerealiseerd te zijn 3 jaar na de toekenning van de subsidie. De bebossing dient effectief 
gerealiseerd te zijn volgens het plan dat ANB heeft goedgekeurd binnen de 6 jaar na de toekenning 
van de subsidie.

Samengevat moet het ingediende project voldoen aan volgende voorwaarden om in aanmerking te 
komen voor deze Vlaamse subsidie:

1. Alleen de aankoop van nog niet eerder beboste terreinen, eventueel gecombineerd met 
inrichtingswerken. De subsidie bedraagt 60% van de effectieve aankoopkosten, met een 
plafond van 2,5 €/m²;

2. Minimum aaneengesloten oppervlakte van 0,5 ha;
3. De terreinen zijn nog niet in eigendom van de stad;
4. De terreinen komen niet in aanmerking voor bebossing ter compensatie van een ontbossing;
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5. Het projectvoorstel omvat een visie over de inrichting en gebruik van het terrein;
6. Het project houdt rekening met de integratie in het landschap, het behoud of de versterking 

van de aanwezige natuurwaarden en de afstemming op de recreatiebehoeften van de 
omwonenden;

7. Een communicatieplan omschrijft hoe de stad zal communiceren met de burgers en 
gebruikers over het aan te leggen bos.

Op basis van de projectoproep moet het in te dienen document het volgende bevatten:

 Het inschrijvingsformulier
 Het projectvoorstel
 Een financieringsplan
 Een goedkeuring van het projectvoorstel en het financieringsplan door de gemeenteraad
 Een digitale versie van bovenstaande elementen

Argumentatie
In kader van de verwerving en inrichting van drie bestemde of nog te bestemmen groengebieden is er 
tussen de stad Kortrijk en Natuurpunt beheer vzw een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 
Stadsgroen Ghellinck is één van de drie projectgebieden die zijn opgenomen in de overeenkomst.

In deze samenwerkingsovereenkomst wordt vooropgesteld dat de financiering van verwerving en 
inrichting van de projectgebieden in eerste instantie met stedelijke investeringsmiddelen gebeurt. Op 
het moment dat deze middelen uitgeput zijn, worden voor de verwerving en inrichting van de 
projectgebieden het Groenfonds aangesproken. Naast de reguliere financieringsbronnen dient er 
maximaal ingezet te worden op andere mogelijke inkomsten zoals subsidies van de Vlaamse overheid, 
Europese fondsen of fondsenwerving bij derden met het oog op het maximaliseren van de 
natuurwinsten in de projectgebieden.

Voor elk van de projectgebieden werd een plan van aanpak opgemaakt. In het plan van aanpak, 
opgemaakt in functie van stadsgroen Ghellinck, wordt voor de verwerving van gronden in het 
groengebied overeengekomen dat de stad zou intekenen op de Vlaamse projectoproep bebossing 
2016. Dit voor de percelen waarover een akkoord is bereikt met de eigenaars voor de verwerving 
ervan.

Rekening houdend met het voorgaande, stelt de dienst Planning en Openbaar Domein voor om een 
project bij het Agentschap voor Natuur en Bos in te dienen met betrekking tot de realisatie van 
stadsgroen Ghellinck.

Binnen het projectgebied stadsgroen Ghellinck ontbreken volgende percelen waarmee de stad wenst 
in te tekenen op de projectoproep:

 Kortrijk; Afd. 5; Sectie A; nr. 152 L (Kadastraal opp.: 7.089 m²)
 Kortrijk; Afd. 5; Sectie A; nr. 151 S (Kadastraal opp.: 3.522 m²)
 Kortrijk; Afd. 5; Sectie A; nr. 193 (Kadastraal opp.: 10.919 m²)
 Kortrijk; Afd. 5; Sectie A; nr. 153 D 2 (Kadastraal opp.: 6.595 m²)
 Kortrijk; Afd. 5; Sectie A; nr. 219 B (Kadastraal opp.: 8.280 m²)
 Kortrijk; Afd. 5; Sectie A; nr. 218 (Kadastraal opp.: 10.970 m²)

De voorgestelde terreinen zijn nog niet bebost en niet in eigendom van de stad Kortrijk. De 
aaneengesloten oppervlakte is groter dan 0,5 ha.

Regelgeving: bevoegdheid
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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
In te stemmen met het indienen van een project, kaderend binnen het stadsgroen Ghellinck, bij het 
Agentschap voor Natuur en Bos ter subsidiëring van de aankoop van nog niet eerder beboste percelen

Punt 2
Goedkeuring te verlenen aan het projectvoorstel en het financieringsplan voor de aankoop van 
ontbrekende percelen binnen de projectcontour van stadsgroen Ghellinck

Bijlagen
 Bijlage 1_Schattingsverslag.pdf
 Bijlage 2_Bodemattest 2 &amp; 3.pdf
 Bijlage 2_Bodemattest.pdf
 Bijlage 3_Topografische kaart.pdf
 Bijlage 4_Stratenplan.pdf
 Bijlage 5_Eigendomsstructuur.pdf
 Bijlage 6_Projectgebied.jpg
 Bijlage 7_Percelen.pdf
 Bijlage 8_Project.pdf
 Bijlage 9_Geboortebos.pdf
 Bijlage 10_Inschrijvingsformulier.pdf
 Projectvoorstel en financieringsplan.pdf

Axel Weydts
Planning en Openbaar Domein
20:52 Bert Herrewyn, schepen verlaat de zitting
12 - 2016_GR_00234 - Lokaal Pact VMM. - Model gebruiksovereenkomst in toepassing van de beslissing van de Vlaamse Regering dd 17 juli 2015 met betrekking tot de invulling van het Lokaal Pact. - Goedkeuren

12 2016_GR_00234 Lokaal Pact VMM. - Model 
gebruiksovereenkomst in toepassing van de 
beslissing van de Vlaamse Regering dd 17 
juli 2015 met betrekking tot de invulling 
van het Lokaal Pact. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; 
de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; 
de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; de 
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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 Gerrit Laverge, 
raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Bert Herrewyn, schepen

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Gemeenten kunnen voor de (her)aanleg van hun rioleringsstelsel een beroep doen op subsidies van de 
Vlaamse overheid. Maar om hen een bijkomende impuls te geven voor de verdere uitbouw van hun gescheiden 
rioleringsstelsel en de optimalisatie van het bestaande stelsel, is er ook het Lokaal Pact.

Sinds 2008 neemt de Vlaamse overheid via het bovengemeentelijk investeringsprogramma gemeentelijke 
rioleringsinspanningen over. Voor de periode 2017 -2021 doet de Vlaamse overheid jaarlijks 130 miljoen euro 
aan gemeentelijke investeringen. De projecten worden uitgevoerd door Aquafin.

Op 17 juli 2015 werd door de Vlaamse Regering een aantal beslissingen genomen met betrekking tot de ten 
laste name van gemeentelijke rioleringsinfrastructuur in het kader van het Lokaal Pact. 

Naast een bijsturing van de categorieën waarbinnen gemeentelijke projecten ten laste kunnen worden 
genomen, besliste de Vlaamse Regering eveneens dat na uitvoering van betrokken projecten het beheer ten 
laste dient te komen van de saneringsplichtige, en dat hiertoe een overeenkomst dient afgesloten te worden 
tussen Aquafin en de lokale rioolbeheerders (betreffende lokaal pact categorieën 3, 4 (deels), 5 en 6).

De voorbije maanden werd in overleg met alle betrokken actoren (Aquafin, VVSG, rioolbeheerders & VMM) 
een model van “Gebruiksovereenkomst in toepassing van de beslissing van de Vlaamse Regering dd. 17 juli 
2015 met betrekking tot de invulling van het lokaal pact”, hierna kortweg de gebruiksovereenkomst genoemd, 
opgemaakt. Deze gebruiksovereenkomst, omvat tevens bepalingen inzake het tot stand komen en het 
goedkeuren van het technisch plan en het ontwerp, de uitvoering van het project, de oplevering van de 
werken, de verantwoordelijkheden van de diverse partijen, alsook een omschrijving van de reeds gemaakte 
kosten die in aanmerking komen voor terugbetaling.

Het komt aan de gemeenteraad toe om met de modelovereenkomst in te stemmen. Van zodra de 
overeenkomst (zie bijlage 1) beschikbaar is voor specifieke rioleringsdossiers zullen deze ter goedkeuring aan 
het college van burgemeester en schepenen voorgelegd worden als detaillering van de modelovereenkomst.

Voor de stad Kortrijk komen er momenteel 2 dossiers in aanmerking voor de overdracht naar het lokaal pact. 
Het gaat over onderstaande dossiers. In de toekomst kunnen hier nog dossiers aan toegevoegd worden. 

1. bij de besprekingen omtrent de goedkeuring van het technisch plan van het Aquafinproject 
22618E - “Aanleg dwa-collector  N43 - Kanaal Kortrijk-Bossuit langsheen bestaande moerriool 
(R8) - Deel Aansluiting Stasegemsesteenweg” is vastgesteld dat over bepaalde delen in het 
tracé van het project (zie situering in bijlage) ook gemeentelijke dienstrioleringen dienen 
aangelegd te worden voor het optimaal gescheiden aansluiten van de langs het tracé gelegen 
woningen. De aanleg van deze dienstrioleringen kan worden opgenomen binnen de Lokaal 
Pact-categorie 3 “tenlasteneming van de aanleg van gemeentelijke infrastructuur 
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bij de aanleg en in het tracé van collectoren, prioritaire rioleringen en lokaal pact 
dossiers”. 

2. Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Goethalslaan ten noorden van de 
Heulebeek” (dossiernummer W214036), voorbehoud bij Aquafin-project” Collector RWZI 
Heule - Heulebeek (Deel PS+PL)” (21147B); dit project komt in aanmerking omdat het project 
een essentieel voorbehoud is bij het bovengemeentelijk project dat aan Aquafin werd 
opgedragen, na ontvangst van het gemeentelijk engagement, en komt in aanmerking voor 
opname binnen de Lokaal Pact-categorie 6 “tenlastename van investeringsprojecten 
in het kader van de realisatie van de doelstellingen van de kaderrichtlijn Water, 
Natura 2000 en de Zwemwater-richtlijn”.

Aquafin engageert zich om de over te dragen lokaal pact projecten uit te voeren met inspraak van de 
gemeentelijke saneringsplichtige. 

Argumentatie
De nodige afspraken omtrent de overdracht van de rioleringsdossier naar lokaal pact worden vastgelegd in de 
overeenkomst.

De (gebruiks)overeenkomst heeft tot doel zekerheid te bieden dat na uitvoering van het project het onderhoud 
ten laste komt van de Gemeentelijke Saneringsplichtige en dat deze minstens volgende elementen moet 
bevatten: 

 de procedure voor goedkeuring van het technisch plan, het ontwerp en het bestek door de 
Gemeentelijke saneringsplichtige;

 de garantie dat de gemeentelijke saneringsplicht niet bijkomend wordt bezwaard;

 de garantie dat artikel 54.1 van de Beheersovereenkomst tussen Aquafin en het Vlaamse 
Gewest wordt gerespecteerd; (zie bijlage 2)

 de modaliteiten voor de overdracht van het beheer (verder “Beheersoverdracht”).

o Overdracht van beheer, niet van eigendom

o Eigendom kan na 33 jaar worden overgedragen (bijhorende kosten ten laste van de 
verwerver)

o In de beheersoverdracht wordt een onderscheid gemaakt tussen projecten na 17 juli 
2015 opgedragen en projecten voor 17 juli 2015 opgedragen. Ook het beheer van 
een aantal reeds uitgevoerde lokaal pact projecten (categorie 3, 4, 5 en 6) wordt 
overgedragen aan de stad.

Het komt aan de gemeenteraad toe om met deze modelovereenkomst in te stemmen. Van zodra de 
overeenkomst beschikbaar is voor specifieke rioleringsdossiers zullen deze ter goedkeuring aan het college van 
burgemeester en schepenen voorgelegd worden als detaillering van de modelovereenkomst.

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.
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Punt 1
Het model van de Gebruiksovereenkomst Lokaal Pact juni 2016, zoals opgenomen in bijlage, goed te 
keuren.

Bijlagen
 gebruiksovereenkomst Lokaal Pact.pdf
 Bbeheersovereenkomst-vlaams-gewest-aquafin.pdf
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13 - 2016_GR_00247 - Fietsstraat Wolvenstraat, Jozef Berteelestraat, zijarm Condédreef, Wolvendreef en Leonard Vandorpestraat - Aanvullend reglement - Principiële goedkeuring

13 2016_GR_00247 Fietsstraat Wolvenstraat, Jozef 
Berteelestraat, zijarm Condédreef, 
Wolvendreef en Leonard Vandorpestraat - 
Aanvullend reglement - Principiële 
goedkeuring
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; 
de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; 
de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 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 Gerrit Laverge, 
raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Bert Herrewyn, schepen

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De voorbije jaren werd stelselmatig gewerkt aan de fietsverbinding Kortrijk Centrum – Hoog-Kortrijk via de 
Wolvenstraat en Wolvendreef: 

1. Binnen het actieplan Kortrijk Fietst: de realisatie van de fietsstraten past in actie 3 ‘Verbinding 
Kortrijk Centrum – Hoog Kortrijk – Bellegem en Rollegem – Moeskroen’.

2. Vorig jaar werden onderhoudswerken uitgevoerd op de fietsverbinding tussen de 
Doorniksewijk en de President Kennedylaan (via Bruyningepad, Wolvendreef en 
Wolvenstraat): alle hindernissen voor fietsers werden weggenomen.

3. Dit jaar werd op deze route fietsbewegwijzering in samenwerking met het Vlaams Gewest 
(AWV – district Kortrijk) aangebracht en positief geëvalueerd door de gebruikers.

Kortrijk realiseerde een eerste fietsstraat in de Budastraat. De evaluatie van deze fietsstraat (op basis van 
metingen met verkeersradars voor het invoeren en na het invoeren van de fietsstraat) is positief:
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 Intensiteit wagens: het gemiddeld aantal wagens per dag fluctueert slechts heel beperkt, met iets 
meer wagens tijdens de winter: 3266 wagens per dag in januari 2016, 3064 in mei 2016 vergeleken 
met 3090 in september 2015.

 De snelheid van de wagens: 96,1% in januari 2016 en 97,0% in mei 2016 houdt zich aan de norm van 
zone 30 vergeleken met 95,3% in september 2015.

 Het aantal fietsers is sterk gestegen: 639 per dag in september 2015, 435 in januari 2016 (winter!) en 
813 in mei 2016.

Het Fietsberaad Vlaanderen en de Vlaamse centrumsteden streven naar meer fietsstraten om fietsroutes in de 
binnenstad vorm te geven maar ook om het concept bij de weggebruiker duidelijker te maken. 

Argumentatie
De as Wolvenstraat/Wolvendreef komt in aanmerking als fietsstraat gezien volgende voorwaarden voldaan zijn

Aantallen fietsers/intensiteit auto’s:

 De intensiteiten in de Wolvenstraat zijn niet gekend, er is wel een meting gepland in de week 
van 12 september 2016. Deze cijfers zijn nog niet beschikbaar.

 Wolvendreef: telde 337 fietsers per dag t.o.v. 746 auto’s ofwel 31,12% fietsers.  Dit zijn 
cijfers van september 2012. Er volgt nog een voor-en nameting om de situatie desgevallend 
te kunnen evalueren na het invoeren van de fietsstraat. De toegelaten snelheid bedraagt 
30km/u. De gemiddelde snelheid van de auto’s ligt met 27,49km/u voldoende laag voor een 
goede menging van fietsers met auto’s.

Fietsroute: de Wolvenstraat, Jozef Berteelestraat, zijarm Condédreef, Wolvendreef en Leonard Vadorpestraat 
maken deel uit van dé alternatieve fietsverbinding tussen de binnenstad van Kortrijk en Hoog-Kortrijk. Ze 
sluiten naadloos aan op het autovrije Bruyningepad. Via de Munkendoornstraat loopt de fietsverbinding zelfs 
door tot in Bellegem/Rollegem. Er wordt trouwens een knip op proef gepland in de Munkendoornstraat. 
Recent werd de fietsverbinding geoptimaliseerd via een onderhoudsdossier (aanpassingswerken fietspaden). 

Wegprofiel. In de Wolvendreef geldt momenteel een snelheidsbeperking van 30km/u. In de Wolvenstraat 
wordt in principe zone 30 ingevoerd in het najaar. Dit snelheidsregime gaat gepaard met een smal wegprofiel 
(5,14m in de Wolvenstraat en 3,75m in de Wolvendreef).

Verkeerscirculatie: in beide straten geldt er dubbelrichtingsverkeer zowel voor wagens als voor fietsers. Er 
maakt evenwel geen doorgaand verkeer, noch bussen van de Lijn gebruik van. Dit komt doordat de 
Wolvenstraat kant Doorniksewijk enkel toegankelijk is voor fietsers en voetgangers. Kant Condédreef evenzeer. 
Ze is enkel toegankelijk via de Ferdinand van Eeckhoutstraat. 

De Wolvendreef is een geheel van straten tussen de Bruyningstraat, de Lentedreef en de Condédreef. Enkel het 
O-W gedeelte tussen de Condedreef en via de Jozef De Coenewandeling tot op het rondpunt thv de 
Bruyingstraat worden geselecteerd als fietsstraat. Beide aansluitingen zijn enkel voor fietsers en voetgangers. 
Auto’s kunnen het gebied bereiken via de Lentedreef en de Bruyningstraat. 

De geplande fietsstraten en de geplande signalisatie en markeringen worden aangeduid op plan in bijlage van 
deze nota. 

Wolvenstraat wordt de voorrangsweg. 

Op het fietstracé wordt op vandaag een conflict vastgesteld tussen fietsers en wagens in de Wolvenstraat, dit 
ter hoogte van de Ferdinand Van Eeckhoutstraat. Ter hoogte van dit kruispunt ligt ook de inrit van het bedrijf 
AGO Interim, in de voormalige Belgacom gebouwen. In samenspraak met het bedrijf zullen zij maatregelen 
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nemen op hun terrein om het conflict met fietsers in de Wolvenstraat beter te regelen (stopstreep plaatsen om 
de voorrang te verduidelijken, bordje opgepast fietsers). In deze nota stellen we  tevens voor om de 
Wolvenstraat hoofdweg te maken. De Ferdinand van Eeckhoutstraat en de  Antoon Vander Plaetsestraat  
worden ondergeschikt. De Wolvenstraat als voorrangsweg ondersteunt ook het belang van de fietsas ten 
opzichte van deze zijwegen. 

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 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 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)

 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
Art 1

§1 Er wordt een fietsstraat ingevoerd in de Wolvenstraat, Jozef Berteelestraat, Leonard Vandorpestraat, 
Wolvendreef en autoluwe zijtak van de Condédreef.

§2 Deze maatregel zal ter kennis gebracht worden van de weggebruikers door middel van de borden F111 en 
F113 op volgende locaties: 

Kruispunt Wolvenstraat met de Doorniksewijk 

Kruispunt Jozef Berteelestraat met Wolvenstraat

Kruispunt Antoon Vander Plaetsestraat met de Wolvenstraat

Kruispunt Ferdinand Van Eeckhoutstraat met de Wolvenstraat

Kruispunt Condédreef met Wolvenstraat, ter hoogte van de paaltjes van de Wolvenstraat

Kruispunt Neder Mosscher met de Condédreef

Condédreef ter hoogte van de paaltjes ter hoogte van huisnummer 121
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Kruispunt Condédreef met Wolvendreef

Kruispunt Wolvendreef met Lentedreef

Kruispunt Wolvendreef met doodlopend stuk Wolvendreef ter hoogte van huisnummer 59

Kruispunt Wolvendreef met Wolvendreef ter hoogte van huisnummers 20 en 22; 65B en 65F en 69 en 71.

Kruispunt Leonard Vandorpestraat met Jozef De Coenewandeling

En bijhorende markeringen ‘auto te gast’ op volgende locaties: 

Kruispunt Antoon Vander Plaetsestraat met Wolvenstraat

Kruispunt Wolvenstraat met Ferdinand van Eeckhoutstraat

Kruispunt Lentedreef met Wolvendreef

Kruispunt Wolvendreef met Wolvendreef ter hoogte van de huisnummers 20 en 22 en 69 en 71

Kruispunt Leonard Vandorpestraat met Jozef De Coenewandeling.

Oranje aanwijzingsborden met opschrift ‘Fietsstraat, wagens mogen fietsers niet inhalen’ ter hoogte van het 
kruispunt Wolvenstraat met de Ferdinand van Eeckhoutstraat, het kruispunt Wolvendreef met de Lentedreef 
en het kruispunt Wolvendreef met Wolvendreef ter hoogte van huisnummers 69 en 71.

Bijlagen
 SignalisatieplanFietsstraatWolvenstraatWolvendreef.pdf
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14 2016_GR_00248 Straatnaamgeving trage wegen - 
Definitieve goedkeuring naamgeving in 
Bellegem, Heule, Kooigem en Kortrijk - 
Principiële goedkeuring
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; 
de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; 
de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Arne Vandendriessche, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 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 Gerrit Laverge, 
raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
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de heer Bert Herrewyn, schepen

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_CBS_01035 - Straatnaamgeving trage wegen - Definitieve goedkeuring naamgeving in 
Aalbeke, Bissegem, Marke en Rollegem - Principiële goedkeuring naamgeving in Bellegem, Heule, 
Kooigem en Kortrijk

 2016_CBS_01691 - Straatnaamgeving Trage Wegen - Bebording - Gunning

Aanleiding en context
De gemeenteraad keurde de straatnamen voor de trage wegen in Bellegem, Heule, Kooigem en Kortrijk reeds 
principieel goed (zie precedente nota 2016_CBS_01035). 

Nadien werd de beslissing gepubliceerd en werd er een openbaar ondezoek georganiseerd tussen 10 mei en 13 
juni 2016. Er kwamen geen opmerkingen naar voor uit dit openbaar onderzoek. 

Argumentatie
Het komt nu aan de gemeenteraad toe de naamgeving van trage wegen in Bellegem, Heule, Kooigem en 
Kortrijk definitief goed te keuren. 

Bebording van trage wegen: Traffiroad kreeg recent de opdracht (zie precedente nota) voor het beborden van 
de trage wegen van de in een eerste fase goedgekeurde namen van trage wegen in de deelgemeenten Aalbeke, 
Bissegem, Marke en Rollegem. De in deze fase definitief goed te keuren namen van trage wegen in Bellegem, 
Heule, Kooigem en Kortrijk zullen aansluitend met de definitieve goedkeuring door de gemeenteraad, binnen 
dezelfde opdracht van Traffiroad, bebord worden. 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

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

In Bellegem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trage weg 13, tussen Leuzestraat en Doornikserijksweg: Konijntjespad

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

In Heule

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

Trage Weg 7, verbinding tussen de Mellestraat en Mellestraat: Heulebospad

Trage Weg 11, verbinding tussen de Magerstraat en Aardbeziënstraat. Gezien er reeds huizen

genummerd werden met de Magerstraat: Magerstraat

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

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

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

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

Hanssensdreef

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trage weg 38, verbinding tussen Blauwpoort en Molenstraat: Blauwpoortpad

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

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

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

Trage weg 23b, tussen Tarweveld en Klaverstraat: Tarwepad

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

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

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

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

Trage weg 27b, tussen de Ten Houtedreef en de Anna Bijnslaan: Hadewijchpad

Trage weg 30a, doorsteek door het Kennedypark, tussen de Munkendoornstraat en het

Kennedypark: Kennedypad

In Kooigem

Trage weg 20c, tussen Geitenberg en Tontekapel: Tontepad

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

Trage weg 26a, tussen Landweg en Kooigemsestraat: Kooigempad

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

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

Bijlagen
 AANKONDIGING Openbaar onderzoek Straatnaamgeving Trage Wegen Bellegem Heule 

Kooigem Kortrijk.doc
 RegistratieOpenbaarOnderzoek.pdf

21:18 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
15 - 2016_GR_00246 - N8-Kortrijk. - Doortocht Oudenaardsesteenweg - Zwevegemsestraat tussen kmpt. 83,2 tot en met kmpt. 84,9 en aansluiting met Foruminvest. Dading. - Goedkeuren

15 2016_GR_00246 N8-Kortrijk. - Doortocht 
Oudenaardsesteenweg - Zwevegemsestraat 
tussen kmpt. 83,2 tot en met kmpt. 84,9 en 
aansluiting met Foruminvest. Dading. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
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heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; 
de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; 
de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
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; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Gerrit Laverge, raadslid; de heer Geert 
Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 30 maart 2006 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het Vlaams Gewest en 
de Stad Kortrijk voor de gemeenschappelijke uitvoering van de werken ‘N8-Kortrijk-Doortocht 
Oudenaardsesteenweg Zwevegemsestraat tussen kmpt. 83,2 tot en met kmpt. 84,9 en aansluiting 
met “Foruminvest”.

Conform deze samenwerkingsovereenkomst treedt het Vlaams Gewest op als opdrachtgevend 
bestuur.

De werken werden met een openbare aanbesteding toegewezen aan de firma Aswebo nv 
(opdrachtnemer).

Argumentatie
Bij het nazicht van de vorderingsstaten 10, 11, 12 en 13 richtte de stad Kortrijk op 20 januari 2010 
een aangetekende brief met opmerkingen over de vorderingsstaten aan het Vlaams Gewest. Meer dan 
een jaar later, meer bepaald op een overleg van 23 juni 2011, gaf het Vlaamse Gewest zijn 
bevindingen op de ontvangen opmerkingen.

Ook de goedkeuring voor vorderingsstaat 13tris werd niet conform de termijnen vermeld in de 
samenwerkingsovereenkomst overgemaakt. Zodoende heeft de stad Kortrijk de facturen van de 
aannemer niet tijdig kunnen betalen en worden er verwijlintresten aangerekend door de aannemer.

Beide partijen (stad Kortrijk en het Vlaams Gewest) zijn overeengekomen om bovenstaand geschil 
m.b.t. de betaling van deze verwijlintresten op minnelijke wijze te regelen, dit omwille van volgende 
motivatie:

- de aanwezigheid van gemandateerde waarnemers van de stad Kortrijk

- de overgemaakte betalingsbundels aan het Vlaams Gewest

- de laattijdige motivering en goedkeuring van het Vlaams Gewest.
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Het bedrag van de verwijlintresten ten belope van 162.544,75euro wordt door de Stad betaald aan 
Aswebo nv en 136.185,09euro daarvan wordt door het Vlaams Gewest terugbetaald aan de Stad.

Het komt aan de gemeenteraad toe om de dading tussen het Vlaams Gewest en de Stad Kortrijk goed 
te keuren.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De dading tussen de stad Kortrijk en het Vlaams Gewest in verband met de verwijlinstresten 
ontvangen door de aannemer Aswebo nv en in het kader van het dossier uitbetaling van de dossier 
N8-Kortrijk. - Doortocht Oudenaardsesteenweg - Zwevegemsestraat tussen kmpt. 83,2 tot en met 
kmpt. 84,9 en aansluiting met Foruminvest, goed te keuren zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 Begeleidende brief van Vlaams Gewest bij Dading.pdf
 Samenwerkingsovereenkomst.pdf
 Brief aan Vlaams Gewest.pdf
 Gunstig visum financieel beheerder.pdf
 dading_20160930100325.pdf
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Raadscommissie 3
Koen Byttebier
Servicepunt
16 - 2016_GR_00244 - 2016/661 - Directie ruimte, dienst beheer openbaar domein vervangen van vuilniswagen W319 - Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning

16 2016_GR_00244 2016/661 - Directie ruimte, dienst beheer 
openbaar domein vervangen van 
vuilniswagen W319 - Voorwaarden, wijze 
van gunnen en gunning
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; 
de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; 
de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw 
Catherine Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; 
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; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Gerrit Laverge, raadslid; de heer Geert 
Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Francis Rodenbach, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Op basis van de ouderdom (bouwjaar 07/1995), het aantal gereden km (+ 285.000km) en de 
conditiscore dringt de noodzaak zich op om vuilniswagen W319 te vervangen, en dit om 
dienstverlening te blijven waarborgen.

Argumentatie
Vuilniswagen W319 heeft een conditiescore 4, en dit onder andere omwille van het hoog aantal km, 
slijtage zowel van de opbouw als van het onderstel wat resulteert in frequente uitval en oplopende 
onderhoudskosten. 
Elk voertuig in het wagenpark krijgt een conditiescore van 1 tot 5. Waar conditiescore 1 staat voor 
nieuwe voertuigen en 5 staat voor voertuigen die dringend aan vervanging toe zijn.

Gezien de vuilniswagen wordt gebruikt in het stadscentrum en woongebied, wordt hiervoor gekozen 
voor een vrachtwagen met aardgas (CNG) als brandstof. De belangrijkste voordelen hiervan zijn: 
quasi geen uitstoot van fijn stof en een motor die merkelijk stiller draait dan de dieseluitvoering.
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De aankoop van deze vuilniswagen gebeurt via een raamovereenkomst van EANDIS. 
EANDIS geeft zo de kans aan steden en gemeenten om in te schrijven in hun raamovereenkomst om 
zo klimaatvriendelijke voertuigen aan te kopen.

De aangeboden vrachtwagen is een Scania en zal voorzien zijn van VDK-Mol opbouw voor ophalen 
van afval.

De ontwerper stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, de opdracht "Directie Ruimte, 
dienst Beheer Openbaar Domein vervangen van vuilniswagen W319" toe te kennen aan EANDIS via 
een lastgevingsovereenkomst die op zijn beurt de vuilniswagen zal laten bouwen bij de firma VDK-Mol 
volgens de technische bepalingen beschreven in bijlage 1 van de overeenkomst tegen het 
nagerekende bedrag van 200.190,00 euro exclusief btw of 242.229,90 euro inclusief 21% btw.

Door deze aankoop wordt vuilniswagen W319 uit dienst genomen, de nieuwe vuilniswagen zal het 
nummer W319B krijgen.

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 25, en 
meer bepaald artikels 2, 4° en 15 die de aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om 
zelf een gunningsprocedure te organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoop- of 
opdrachtencentrale.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 5, § 2.

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

Financiële informatie
Aankoop van de vuilniswagen:

 te boeken op budgetsleutel: 0309-00/2430200
 voor de som van 242.229,90 euro inclusief 21%btw
 levering voorzien begin 2017

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De lastgevingsovereenkomst tussen de Stad en Eandis Assets, voorheen Gaselwest, zoals opgenomen 
in bijlage, goed te keuren, waarbij Eandis Assests, voorheen Gaselwest, optreedt als 
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opdrachtencentrale voor de aankoop van een nieuwe vuilniswagen ter vervanging van vuilniswagen 
W319 voor de directie ruimte, dienst beheer openbaar domein en dit conform de technische 
bepalingen beschreven in bijlage 1 van de overeenkomst tegen het nagerekende bedrag van 
200.190,00 euro exclusief btw of 242.229,90 euro inclusief 21% btw.

 

Bijlagen
 Contract Eandis
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An Vandersteene
Bibliotheek
21:35 Hilde Verduyn, raadslid verlaat de zitting
21:37 Carol Leleu, raadslid verlaat de zitting
21:38 Bert Herrewyn, schepen betreedt de zitting
21:39 Marie Vandenbulcke, raadslid verlaat de zitting
17 - 2016_GR_00245 - Openbare bibliotheek - Aanpassing dienstreglement

17 2016_GR_00245 Openbare bibliotheek - Aanpassing 
dienstreglement
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Koen Byttebier, schepen; mevrouw An Vandersteene, schepen; 
de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, raadslid; 
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer 
Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de 
heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; mevrouw Catherine Matthieu, 
raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Arne 
Vandendriessche, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; de heer Wouter Allijns, 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 Gerrit Laverge, raadslid; de 
heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Jean de Béthune, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
De openbare bibliotheek wenst over te gaan tot aanpassing en uitbreiding van haar dienstreglement. 
Het huidige reglement is immers gedateerd en te weinig uitgebreid om zich hierop te beroepen in het 
kader van betwistingen. Een aantal procedures  zijn door verdere automatisering herzien. Bovendien 
stellen we vast dat de vele bezoekers (gemiddeld 1000-tal per dag) de  bibliotheek, naast haar 
traditionele uitleenfunctie, ook meer en meer voor heel wat andere zaken gebruiken. Deze trend is 
ook zichtbaar in andere grote steden. De openbare bibliotheek slaagt er in om zich meer en meer te 
positioneren als een laagdrempelige ontmoetingsplek  waar verschillende bevolkingsgroepen zich 
naast elkaar bewegen. Dit zorgt soms voor verschillende verwachtingen en interpretaties van de 
bestaande afspraken bij de gebruikers, wat tot de nodige frustraties kan leiden. Een duidelijk 
reglement kan hierin soelaas brengen.

Argumentatie
De bibliotheek heeft zich voor de aanpassing van haar dienstreglement laten inspireren door 
dienstreglementen van bibliotheken van andere centrumsteden zoals Brugge, Oostende en Sint-
Niklaas.
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Tot voor kort was het huidige reglement door zijn algemeenheid bruikbaar, ook al spitste het zich 
voornamelijk toe op de uitleenfunctie. Het gewijzigd gebruik van de bibliotheek maakt dat er een 
aantal zaken best expliciet opgenomen worden in het dienstreglement, zoals het gebruik van  de 
publiekscomputers en de digitale werking van de bibliotheek. Deze afspraken werden sinds de 
heropening van de bibliotheek uitgetest en op punt gesteld.

Het reglement vermeldt ook expliciet dat kinderen zich niet kunnen inschrijven zonder toestemming 
van ouders of voogd, evenals dat minderjarigen onder de verantwoordelijkheid van de ouder/voogd 
vallen.

Er wordt ook aandacht gegeven aan de wet op de privacy en de auteursrechtwetgeving.

Tot slot worden een aantal afspraken aangehaald rond het respecteren van de studiesfeer binnen de 
muren van de bibliotheek en eten en drinken in de bibliotheek.

Het voorstel van aanpassing van dienstreglement werd aan de adviesraad van de bibliotheek 
voorgelegd die het in haar vergadering van 21 september 2015 goedkeurde.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Advies
Juridische dienst
Gunstig advies

adviesraad bibliotheek
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het Dienstreglement goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

 

Bijlagen
 Dienstreglement 20160912.pdf



Dienstreglement		

Openbare	bibliotheek	Kortrijk	

1 Missie 
De openbare bibliotheek Kortrijk (centrale bibliotheek en buurtbibliotheken) is vrij toegankelijk voor 

iedereen. Ze is een basisvoorziening waar alle burgers kansen en mogelijkheden krijgen om een 

leven lang te leren, zich degelijk te informeren en de veelzijdigheid van cultuur te ontdekken en te 

beleven. Op die manier werkt de bibliotheek actief mee aan het versterken van individuele burgers 

en de bredere gemeenschap. 

2 Toepassingsgebied 
2.1 Dit reglement geldt voor de centrale bibliotheek, de buurtbibliotheken en de digitale diensten. 

2.2 De adressen, telefoonnummers en openingstijden van de centrale bibliotheek en 

buurtbibliotheken, alsook de retributies en uitleenvoorwaarden vindt u op de website alsook in de 

onthaalbrochure. 

2.3 Voor bepaalde diensten kunt u 24 uur per dag terecht op de website ‘mijn.bibliotheek.be’. U kunt 

er de catalogus raadplegen, de leentermijn verlengen, uitgeleende werken reserveren, uw eigen 

leengegevens controleren… 

2.4 Het volledige reglement ligt in elke bibliotheek ter beschikking van de gebruiker en kunt u online 

raadplegen. Bij inschrijving krijgt iedere gebruiker een brochure met alle afspraken. Op verzoek 

ontvangt u de volledige versie van het dienstreglement. 

2.5 Door u in te schrijven, verklaart u zich akkoord met dit reglement. 

3 Lid worden  
Om materialen uit te lenen of te reserveren moet u als lid ingeschreven zijn.  

3.1 Onder de 18 jaar is de inschrijving gratis, volwassenen betalen lidgeld per jaar.  

3.2  Voor de inschrijving van kinderen jonger dan 12 jaar is de toestemming van ouder of voogd 

vereist. Minderjarigen schrijven zich in onder de verantwoordelijkheid van een ouder of voogd. 

3.3 U kunt zich inschrijven op vertoon van een identiteitsbewijs. Voor Belgen is dat de elektronische 

identiteitskaart, voor niet-Belgen een geldige persoonslegitimatie en een Belgische 

adreslegitimatie. 

4  eID/lenerskaart 
4.1 Beschikt u over een elektronische identiteitskaart, dan gebruikt u deze als lenerspas. Is dit niet het 

geval, dan krijgt u bij inschrijving een lenerspas. 

4.2 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Anderen mogen dat niet gebruiken. Bij verlies of diefstal 

brengt de lener onmiddellijk de bibliotheek op de hoogte. De lenerspas of Eid wordt dan 

geblokkeerd om mogelijk misbruik te vermijden. Bij verlies van de kaart zonder melding aan het 

bibliotheekpersoneel blijft de lener verantwoordelijk voor eventueel misbruik. 

4.3 Met het oog op de werking van de bibliotheek verzamelen we een aantal identiteitsgegevens in 

overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens. Deze gegevens 

(naam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, rijksregisternummer, adres, telefoonnummer & 
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mailadres ) worden enkel gebruikt voor bibliotheekdoeleinden. U hebt het recht om uw gegevens 

en die van de aan uw zorg toevertrouwde minderjarigen in te zien en/of te verbeteren. 

4.4 Gebruik maken van de diensten van de bibliotheek is slechts mogelijk met een geldige lidkaart. 

Indien het lidgeld niet betaald is, er een openstaand bedrag groter dan 15€ is of indien een 

bedrag (hoe klein ook) langer dan 2 maanden openstaat, blokkeren we het lidmaatschap tot de 

betaling voldaan is. 

4.5 Wijzigt uw adres of mailadres dan meldt u dit zo snel mogelijk aan de bibliotheek. Dit kan 

telefonisch, via mail of in iedere bibliotheek. 

5 Dienstverlening1 

5.1 Raadpleging  

5.1.1 Voor advies en informatie kunt u een beroep doen op de medewerkers van de bibliotheek.  

5.1.2 U kunt alle materialen en het internet gratis raadplegen op de afdeling waar ze opgesteld zijn. 

De kosten voor het afdrukken of kopiëren van materialen zijn ten laste van de gebruiker.  

5.2 Ontlenen 

5.2.1 U kunt materialen gratis lenen. Een aantal werken zijn niet uitleenbaar, o.m. kranten, 

leeszaalwerken, oudere magazijnwerken, recente tijdschriften, werken uit de collectie Kortrijkse 

reeks, Texture en SMK (Stedelijk Musea Kortrijk). 

5.2.2 Kinderen en jongeren tot en met 11 jaar kunnen geen materiaal uit de volwassenencollectie 

ontlenen. 

5.2.3 Het is mogelijk om in dezelfde periode iets in een of meer buurtbibliotheken en in de 

hoofdbibliotheek te lenen. U kunt maximum 30 materialen tegelijkertijd ontlenen met een 

beperking van 10 gedrukte en 10 niet gedrukte materialen per vestiging. 

5.2.4 De basisleentermijn is kosteloos. Bij het overschrijden van deze termijn (zonder te verlengen) 

wordt te-laat-geld gevraagd. De vervaldata zijn vermeld op het uitleenticket of terug te vinden 

op de website. 

5.2.5 Elk materiaal dat u wenst te ontlenen, dient u aan de uitleenbalie te registreren.  

In de hoofbibliotheek moet u de materialen zelf ontlenen, verlengen of inleveren via de 

zelfbedieningsbalies. Als lener bent u verantwoordelijk voor de correcte registratie van de 

materialen. U kunt aan de zelfbedieningsbalies altijd de hulp van het bibliotheekpersoneel 

inroepen. 

5.2.6 Voor scholen, instellingen en bepaalde socio-culturele organisaties bestaan specifieke 

uitleenvoorwaarden. 

5.3 Verlengen 

5.3.1 U kunt de leentermijn verlengen: 

• voor zover de maximale uitleentermijn niet overschreden is. 

• op voorwaarde dat het materiaal niet door een andere gebruiker gereserveerd is. 

5.3.2  Als lener bent u zelf verantwoordelijk voor het verlengen van de bibliotheekmaterialen. U kunt 

de leentermijn verlengen met een geldige lenerskaart in de bibliotheek, telefonisch, via de 

                                                
1 Voor de tarieven wordt verwezen naar het jaarlijks gemeentelijke retributiereglement. 
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website of per mail . Als verlengen via het internet door een technische storing niet mogelijk 

was, scheldt de bibliotheek de te-laat-gelden niet kwijt. 

 

5.4 Terugbrengen 

5.4.1 De geleende materialen brengt u terug naar de vestiging waar u ze ontleende. 

5.4.2 Brengt u de geleende materialen niet tijdig terug, dan betaalt u te-laat-geld per geleend 

materiaal en per openingsdag dat u het materiaal langer houdt. Dagen waarop de bibliotheek 

niet open is, rekenen we niet mee. Bij betwisting van inbrengdatum zijn de gegevens van de 

bibliotheeksoftware beslissend. Voor de aanmaning betaalt u ook administratiekosten. Blijft u 

verder in gebreke, dan kan de bibliotheek/stad Kortrijk een beroep doen op bestaande 

wettelijke middelen om het geleend materiaal of het openstaande schuldensaldo terug te 

vorderen. 

5.4.3 Bij verlenging blijft het eventuele te-laat-geld voor het overschrijden van de vorige leentermijn 

verschuldigd. 

5.5 Reserveren van uitgeleende werken 

5.5.1 Materialen die uitgeleend zijn kunt u reserveren. Per reservering rekenen we een reservatiekost 

aan. U kunt reserveren in de bibliotheek of via de website van de bibliotheek. 

5.5.2 Zodra een gereserveerd werk beschikbaar is, verwittigen we u. Gereserveerde materialen blijven 

maximaal 14 dagen ter beschikking. Ook als u een reservering niet afhaalt, rekenen we de 

reserveringskosten aan. Zolang het materiaal niet klaarstaat, kunt u de reservatie kosteloos 

annuleren in de bibliotheek of via de website.  

5.6 Werken lenen uit een andere bibliotheek (IBL) 

5.6.1 Materialen die de bibliotheek niet in de eigen collectie heeft, kunt u aanvragen in een andere 

bibliotheek. Voor deze dienst betaalt u een vergoeding.  

5.6.2 De leverende bibliotheek kan afwijkende gebruikersvoorwaarden stellen en bijkomende kosten 

aanrekenen. Die zijn voor rekening van de gebruiker. 

5.7 Internetgebruik 

5.7.1 In alle Kortrijkse bibliotheken kunt u gebruik maken van gratis draadloos internet. 

5.7.2 Met een geldige persoonlijke lenerspas/eID kunt u de publiekscomputers met gratis internet en 

alle beschikbare toepassingen gebruiken. Het internetgebruik is beperkt tot twee uur per dag en 

tien uur per week in de hoofdbibliotheek, dit per sessies van een kwartier, half uur of uur. In de 

buurtbibliotheken is dit één uur per dag.  

5.7.3 In de hoofdbibliotheek kunt u als niet-lid ook gebruik maken van de publiekscomputers. 

Hiervoor dient u een dagticket te kopen aan de betaalautomaat.  

5.7.4 U kunt een publiekscomputer reserveren. Komt u te laat, dan verliest u het niet-gebruikte deel 

van de sessie. Wie niet binnen de 10 minuten is aangemeld na de starttijd, verliest de 

gereserveerde sessie volledig.  

5.7.5 Als u voortijdig de sessie afsluit, verliest u de resterende tijd. 
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5.7.6 Het resultaat van uw zoekopdracht kunt u afdrukken vanaf de vaste internetcomputers van de 

bibliotheek. U betaalt per afdruk. 

5.7.7 De gebruiker kan de bibliotheek niet verantwoordelijk stellen voor het tijdelijk niet beschikbaar 

zijn van internet, de online catalogus of databanken. 

5.7.8 Volgende zaken zijn niet toegestaan: 

• inloggen met de persoonlijke gegevens van iemand anders 

• het internet gebruiken voor illegale of commerciële doeleinden 

• pornografische sites bezoeken, of sites strijdig met de openbare orde en de goede zeden 

• gegevens kopiëren zonder toestemming, waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op 

het copyright 

• het schenden van het computerbeveiligingssysteem 

• het vernietigen, veranderen of aanpassen van computerinstellingen 

• het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die 

toebehoren aan de bibliotheek of andere gebruikers 

• het gebruiken van eigen software 

• het aansluiten van andere toestellen op de computers van de bibliotheek 

• storend gedrag of overlast 

5.7.9 Hoewel de bibliotheek een antivirusprogramma gebruikt, zijn virussen niet met volstrekte 

zekerheid te voorkomen. Gebruik daarom altijd een antivirusprogramma op uw eigen computer. 

De bibliotheek is niet aansprakelijk voor schade aan geheugensticks en dergelijke, noch voor 

schade aan de computer van de bezoekers. Ze is evenmin aansprakelijk voor de beschadiging 

of het verlies van gegevens en voor de aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het 

gebruik van de bibliotheekcomputers. 

5.7.10 De uiteindelijke aansprakelijkheid voor eventuele inbreuken of misbruiken, voor het verlies van 

gegevens of voor directe of indirecte schade door het gebruik van de internettoegang in de 

bibliotheek ligt bij de gebruiker. 

6  Aansprakelijkheid, verlies, diefstal, beschadiging 

6.1 U bent aansprakelijk voor de op uw lenerskaart geleende materialen, ook als iemand die met of 

zonder uw goedkeuring of medeweten ontleent. 

6.2 Vóór u de materialen die u wil lenen registreert, moet u die zelf nazien op beschadigingen en 

volledigheid. Als er problemen zijn, moet u een medewerker verwittigen om te vermijden dat u 

zelf aansprakelijk wordt gesteld. 

U gaat zelf na of het materiaal geschikt is voor eventuele afspeelapparatuur. De bibliotheek is 

niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan apparatuur door het gebruik van ontleende 

materialen. 

6.3 We vragen de ontlener elke vorm van beschadiging of verlies te melden. Wanneer we na het 

terugbrengen van uw materiaal  vaststellen dat het materiaal beschadigd werd of niet compleet 

is, nemen we contact op met de gebruiker. Bij beschadiging of verlies dient de lener het 

materiaal te vergoeden.  

6.4 Eenmaal verloren materialen vergoed zijn, nemen we die niet meer terug.  

6.5 U verbindt er zich toe om de wetgeving op het auteursrecht te respecteren. Ontleende 

audiovisuele materialen mag u niet in het openbaar gebruiken. De bibliotheek is niet 

aansprakelijk voor eventuele misbruiken. 
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6.6 Het is verboden digitale dragers te kopiëren in de bibliotheek. 

7 Hinderlijke gedragingen 

7.1 We vragen de gebruikers de studiesfeer van de bibliotheek te respecteren. Storend gsm- en 

mediagebruik of aanstootgevend gedrag horen er niet thuis.  

7.2 In alle gebouwen geldt een volledig rookverbod. 

7.3 Dieren zijn niet toegelaten in de bibliotheek, uitgezonderd geleidehonden. 

7.4 De gebruiker kan de bibliotheek en de stad Kortrijk niet aansprakelijk stellen voor beschadiging 

of diefstal van persoonlijke voorwerpen.  

7.5 Eten is uitsluitend toegestaan aan de tafels in het forum. Om hygiënische redenen kunnen we 

warme maaltijden en warme dranken niet toestaan. Gebruikers kunnen enkel niet-alcoholische 

dranken nuttigen in de bibliotheek indien deze in een afsluitbare verpakking zitten. 

7.6 Gebruikers hebben steeds een respectvolle en beleefde houding ten opzichte van het personeel. 

8 Sancties 

8.1 Algemene doelstellingen van de sancties 

Gebruikers van de stedelijke bibliotheken worden geacht zich te houden aan het dienstreglement. 

 

De Stad Kortrijk probeert bij een conflict waarbij handelingen gesteld worden tegen de 

reglementen altijd eerste de dialoog aan te gaan met de betrokken gebruiker/bezoeker. Indien 

meerdere pogingen om het conflict in onderling overleg op te lossen geen verbetering tonen, kan 

de Stad Kortrijk overgaan tot het opleggen van een sanctie. 

 

Na herhaaldelijke verwittigingen kan er gesanctioneerd worden met GAS dit op basis van de wet 

van 24 juni 2013 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Santies. Dit betekent dat 

vaststellers een bestuurlijk verslag kunnen opstellen en dat de GAS-ambtenaar een boete kan 

opleggen tot 350,00 EUR (voor minderjarigen tot 175 EUR).   

 

Hieronder sommen we de inbreuken op die tot een sanctie kunnen leiden. Met de opsomming 

van deze inbreuken en bijhorende sanctie wil de bibliotheek preventief en transparant handelen. 

 

8.2 Oplijsting overtredingen waarop sancties van toepassing zijn 

 

Inbreuk Sanctie Termijn / Grootte 
1. Overlast: 

- Storend gsm- of mediagebruik 
 
 

- Luidruchtig of aanstootgevend 
gedrag 

 
 

- Eten of drinken op de niet 
toegestane plaatsen 

 
 
 

- Onwettige handelingen 

 
- De bibliotheekmedewerker gaat over tot 

het afsluiten van de publiekspc of game 
sessie. 

- De bibliotheekmedewerker kan de 
overtreder na een tweede mondelinge 
waarschuwing vragen het gebouw te 
verlaten. 

- De bibliotheekmedewerker kan de  
voedingswaren en drank in beslag nemen 
indien de overtreder zich niet wil 
verplaatsen naar zones waar men wel mag 
eten of drinken. 

 
- Voor de duur 

van het bezoek 
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 - De bibliotheekmedewerker kan de politie 
verwittigen en er volgt mogelijks een 
juridische vervolging. 
 

2. Personeel: 
- Onrespectvol en agressief 

gedrag tegenover personeel. 
- Negeren van de richtlijnen 

van het personeel. 
- Ernstige en herhaaldelijke 

verstoring van de openbare 
orde. 
 

 
- De burgemeester kan, na de overtreder 

gehoord te hebben, beslissen om de 
overtreder voor een bepaalde tijd het 
gebruik van de bibliotheek te verbieden. 

- Op basis van art. 134 sexies Nieuwe 
Gemeentewet . 

 
- Maximum 3 

maanden 

3. Schade: 
- Toebrengen van schade aan 

materiaal of een gebouw. 

 
- Schade wordt door de Stad Kortrijk 

hersteld. De werkuren worden 
aangerekend volgens de tarieven bepaald 
in het algemeen retributiereglement Stad 
Kortrijk. Ook kosten die moeten gemaakt 
worden voor herstellingen worden 
gefactureerd. 

 
Of 
 

Schade wordt door een derde hersteld; de 
factuur wordt door de gebruiker die de 
schade  veroorzaakte betaald. 

 
In beide gevallen wordt altijd een melding 
gemaakt vanuit de bibliotheek aan de 
juridische dienst. 
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Aanvullende punten
21:43 Hilde Verduyn, raadslid betreedt de zitting
21:46 Francis Rodenbach, raadslid betreedt de zitting
21:47 Carol Leleu, raadslid betreedt de zitting
21:47 Marie Vandenbulcke, raadslid betreedt de zitting

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.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
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.
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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 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.

Antwoord
De raad hoort:

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

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

Het aangekondigde initiatief van de stad Gent heeft ook onze belangstelling gewekt. Daarom hebben we 
contact opgenomen met onze collega’s van de stad Gent om tekst en uitleg te vragen over het initiatief. Want, 
zoals de vraagsteller zelf vermeldt, over de modaliteiten van deze praktijktesten moet er nog heel wat 
studiewerk gebeuren. 

U zult ongetwijfeld weten – het staat duidelijk vermeld in de studie van de UGent – dat professionele 
medewerkers van het lokaal bestuur hier niet voor ingezet mogen worden, dat is juridisch niet mogelijk. Zij 
mogen geen andere identiteit aannemen in het uitoefenen van hun functie. Ook vrijwilligers enkel worden 
ingezet door een gespecialiseerde vzw.

De stad Gent heeft ons meegedeeld dat de praktijktesten met vrijwilligers binnen afzienbare tijd van start gaan. 
Men hoopt nog deze maand van start te kunnen gaan. Het is de bedoeling dat we ons op de hoogte houden 
van het verloop en resultaten van deze testen. Hiervoor willen we in nauw contact blijven met de stad Gent.

Intussen stellen we vast dat er op de huurmarkt van Kortrijk uitsluitingsmechanismen zijn op basis van inkomen 
en afkomst. Wat het eerste betreft wordt vaak de zogenaamde ‘1/3-regel’ toegepast, waardoor mensen met 
een beperkt inkomen geen toegang vinden tot zelfs vrij betaalbare woningen. In het tweede geval merken we 
dat mensen met een andere afkomst het soms moeilijk hebben om een woongelegenheid te kunnen huren. 
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Hoe merken we dit?

1. In Kortrijk bestaat er de Woonclub, die mensen die om diverse redenen kwetsbaar zijn zo 
goed als mogelijk bereikt bij het zoeken naar een betaalbare en passende woningen. Met 
OCMW en Stad Kortrijk enerzijds, en W13 anderzijds, hebben we de werking van de woonclub 
geïntensifieerd en uitgebreid. De Kortrijkse Woonclub is een regionale woonclub geworden, in 
samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen en gedeeltelijke financiering van W13, 
slagen we erin discriminatie in de regio aan te pakken, waardoor de impact op de huurmarkt 
van een centrumstad vermindert. 

2. Regelmatig krijgen we signalen van belemmeringen tot de huurmarkt omwille van de 
hierboven beschreven redenen. Als beleid komen we regelmatig rechtstreeks tussen bij 
verhuurders of hun vertegenwoordigers die, naar verluidt, niet zouden wensen te verhuren 
aan kwetsbare mensen. Dit al leidt vaak tot oplossingen.

 

1. De bevindingen van de Woonclub worden ook gedeeld door het team lokaal opvanginitiatief, 
team andere nationaliteiten, de buddywerking met vrijwilligers voor vluchtelingen in Kortrijk 
en burgers. Vanuit die initiatieven is er duidelijk een houding om discriminatie en uitsluiting 
tegen te gaan. 

2. In het verleden hebben we een aantal aanwijzingen gehad van vermeende uitsluiting. Telkens 
hebben we willen bemiddelen, en de kandidaat-huurders met Unia en zijn voorloper in contact 
gebracht, om desgevallend een juridische procedure op te starten. 

3. Over de intentie van het stadsbestuur kan geen enkele twijfel bestaan, en we verwijzen 
hiermee onder meer naar pagina 48 van het Plan Nieuw Kortrijk waarbij elke discriminatie en 
uitsluiting wordt bestreden. In de gemeenteraadszitting van april 2016 keurde deze 
vergadering ook de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Unia goed. Op 4 mei 
jongstleden was er een rondetafelgesprek met de sector en Unia waarbij onder meer het MVK 
werd voorgesteld en waarbij UNIA een toelichting gaf over vormen van discriminatie. Op 20 
juni 2016 was er een overleg met de directeur van Unia, mevrouw Els Keytsman, de regionale 
vertegenwoordiger Annick Vermeersch, en de leiding van het OCMW.

4. Naast het sociaal verhuurkantoor werd in de stad zopas het Marktverhuurkantoor opgericht. 
Hierbij is het principe dat SVK en MVK privaat patrimonium verhuren of zullen verhuren aan 
specifieke doelgroepen waarbij vanzelfsprekend uitsluitingsmechanismen onmiddellijk 
weggewerkt worden. De facto betekent dit een rechtstreekse impact op een wellicht groeiend 
deel van de Kortrijkse huurmarkt. 

5. In afwachting van wat de methode en de resultaten van Gent brengen, willen we met stad en 
OCMW Kortrijk een ander initiatief nemen in de richting van immokantoren en verhuurders. 
We willen immers nagaan hoe we samen tot oplossingen kunnen komen voor 
bekommernissen, zoals het regelmatig innen van de huur, en het intact houden van het 
patrimonium.

“Het kan verleidelijk zijn om dit rapport selectief te lezen en slechts een aantal van deze acties effectief uit te 
voeren. Dit is echter niet waar dit rapport voor staat. Enkel een totaalaanpak zal volstaan om discriminatie en 
sociale uitsluiting duurzaam de Gentse huurwereld uit te bannen.“

- De tussenkomsten van raadsleden Steve Vanneste en Mattias Vandemaele.
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- Het antwoord van schepen Philippe De Coene.

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.

Behandeld
Indiener(s):
Catherine Matthieu
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) 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.

 

Antwoord
De raad hoort:

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

- het antwoord van schepen Bert Herrewyn, waarvan de tekst luidt als volgt:

Er bestaat een inventarislijst (exell) van alle straten en parken met welke bomen er staan. 
Deze bomen zijn ook allemaal gewaardeerd (VVOG-waarde).
Deze lijst werd om de 5 – 6 jaar bijgehouden.
Particuliere bomen: naslagwerk van Paul Debrabandere met een beschrijving van waardevolle tuinen en parken, 
privaat en publiek.
Dit wordt geconsulteerd door de stadsmedewerkers i.f.v. beheerswerken, vergunningen en dergelijke.



148/160 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Deze lijsten worden geconsulteerd bij vragen over snoeiwerken door burgers, bij vragen n.a.v. bouwaanvragen, 
…  
Aangepast standaardbestek voor onze werven is ondertussen een tijdje in voege en werkt nu op de werven: met 
meer beschermende maatregelen tijdens werken. 
Ook bij bouwvergunningen leggen we beschermende maatregelen op.
Bij overtredingen tijdens bouwwerken leggen we zelfs werven stil. 
Dit hebben we recent nog gedaan waarbij een schadevergoeding betaald werd voor onwettelijk gerooide bomen. 
Er is dus een inventaris, maar is redelijk ambachtelijk.
We vinden dat we dit op een betere manier moeten bijhouden, updaten en mee kunnen werken.
Het is daarom interessant om een boominventaris te integreren op GIS-niveau (geografisch informatiesysteem).
Wellicht kunnen we aansluiten op een gis-toepassing voor infrastructuurwerken.
De bestaande lijsten vormen hiervoor een goede basis.
Het publiek toegankelijk maken van dergelijke gis-inventaris moet bekeken worden.

- De tussenkomst van raadslid Catherine Waelkens.

- Het antwoord van schepen Bert Herrewyn.

22:01 Sliman You-Ala, raadslid verlaat de zitting

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

Behandeld
Indiener(s):
Christine Depuydt
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

Antwoord
De raad hoort:

- de interpellatie van raadslid Christine Depuydt, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van schepen Koen Byttebier, waarvan de tekst luidt als volgt:
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We kregen de vraag van Howest die op zoek was naar een tijdelijke oplossing voor het onderbrengen van haar 
studenten. Dit om de periode tussen het vertrek uit de oude campus aan de Renaat De Rudderlaan en het 
intrekken in de nieuwe campus Graaf Karel de Goedelaan te overbruggen. 

 Het spreekt voor zich dat wij alle onderwijsinstellingen in onze stad zo goed mogelijk proberen te helpen. In dit 
geval was dat Howest, maar als dat morgen Vives zou zijn, dan zouden wij evenzeer mee op zoek gaan naar 
oplossingen. 

 Wij hebben dit aangegrepen als een opportuniteit. Een buitenkans voor alle betrokken partners. Het is altijd al 
een doelstelling geweest van het stadsbestuur om de studenten meer naar het centrum van Kortrijk te halen. 
Nu krijgen we eensklaps een aanzienlijk contingent studenten die in het hartje van de stad, op het Buda-eiland, 
studeren. Het zal de gemiddelde leeftijd er aanzienlijk doen dalen.

 Ze rijden met de fiets door het centrum naar de les, gaan iets drinken in de cafeetjes in de buurt, eten over de 
middag in een snackbar of gaan even uitwaaien langs de Leieboorden. Dat laat een stad inderdaad bruisen. Ook 
voor de horeca en ondernemers op het Buda-eiland en vlakbij op Overleie, die het niet gemakkelijk hebben 
gehad door de jarenlange werken aan de Budabrug is dit een buitenkans. Eens de verlaging van de Leieboorden 
is uitgevoerd, kunnen we gelijk die nieuwe trekpleister introduceren bij de studenten. 

 We hebben er ook op toegezien dat de culturele werking op Buda hierbij niet verstoord wordt. Integendeel.

 Voor Buda, een kunstencentrum dat onderwijs, kunst en ondernemerschap wil verbinden, biedt dit net enorm 
veel mogelijkheden naar kruisbestuiving en cocreatie. Zaterdagavond nog getuigde Franky Devos hiervan 
tijdens het feest “10 jaar BUDA”. Voor Howest, dat inzet op creatieve opleidingen, kan dit een nieuwe troef 
worden in het pakket dat ze aan haar studenten aanbiedt. 

 Het brengt jongeren bovendien sneller in aanraking met creatieve en culturele voorzieningen zoals BudaLab of 
Budascoop.

 Wat betreft de samenwerkingsovereenkomst. Omwille van brandweertechnische en logistieke redenen, op 
vraag van Howest, hebben we een aantal van de pistes van stadslokalen hebben moeten verlaten. Zo zijn de 
brandweertechnische normen vaak veel strenger voor onderwijsfaciliteiten dan voor loutere evenementen. 
Het gaat bijgevolg enkel nog om ruimtes ter beschikking gesteld door AGB Buda. 

 Zoals u weet is het zo dat de exploitatie van de gebouwen van Buda binnenkort overgedragen wordt aan het 
SOK. De samenwerkingsovereenkomst zal geconcretiseerd worden met het SOK en door diens raad van bestuur 
goedgekeurd worden. Daarin wordt expliciet opgenomen dat de werking van Buda KC onverstoord verder moet 
kunnen gaan. Ik raad u aan om dit met de vertegenwoordigers van uw partij in het SOK op te volgen.

- De tussenkomst van raadslid Christine Depuydt.

- Het antwoord van burgemeester Vincent Van Quickenborne.

- De tussenkomst van raadslid Christine Depuydt.

 

 

22:09 Sliman You-Ala, raadslid betreedt de zitting

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

Behandeld
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Indiener(s):
Stefaan De Clerck
Toelichting:
Na het spijtige verdwijnen van het hotel Broel wordt het uitkijken naar het nieuwe immobiliaire project 
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?
Antwoord
De raad hoort :
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- de interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck, zoals opgenomen in de toelichting;

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

Dank u voor de vragen en tegelijkertijd het engagement om open en zorgzaam met dit dossier om te springen. 
Trouwens dat is de wijze die wij hanteren in anders dossiers en de suggestie van de overkant. Ik ben blij dat de 
bewoordingen die u nu gebruikt iets milder zijn dan wat u in de schriftelijke vraagstelling hebt gebruikt, zo van 
warrige onderhandelingen, ik zou hier duidelijk een onderscheid willen maken tussen een intens proces en een 
warrig proces. Grote projecten vragen nu eenmaal de tijd, vragen debat, en als dit tot een goed resultaat komt 
dan is daar niets mis mee. Dus hier in verband met het Broelhotel heb ik inderdaad in alle openheid al in vorige 
gemeenteraden toelichting gegeven bij het gabarit en ik ben blij dat ook hier gekozen is door de bouwheer, een 
wat ik noem, een gerenommeerd architectenbureau, Govaert en Vanhoutte met een palmares om u tegen te 
zeggen en we kennen gerenommeerde referenties, Fort Napoleon. U hebt ook het bezoekerscentrum bij het 
Tyne-Cot in Passendale. Hier in onze stad hebben zij inderdaad het D-hotel onder handen genomen maar zij 
worden ook vaak gelauwerd , halen internationale prijzen, dus wat ik wou zeggen is dat zij een stevig palmares 
hebben en dat dit althans een basis is om een goed dossier hier voor het Broelhotel te maken. Maar we kennen 
inderdaad de context, uw vragen gaan inderdaad meer in de richting van de publieke ruimte en we kennen die 
context, eenmaal gelegen in de omgeving van de Broeltorens, Museumtuin , maar eigenlijk ook de 
verschillende gebouwen en verbindingen die kunnen gemaakt worden op Budaeiland, de omgeving van de 
Dam, we hebben inderdaad de problematiek van de parkeerfaciliteiten. In tegenstelling tot de overkant zal hier 
geen nieuwe publieke ruimte gecreëerd worden in het project zelf maar het spreekt voor zich dat rond het 
Broelhotel de publieke ruimte een nieuwe betekenis zal krijgen en het is in die zin ook dat we een aantal 
randvoorwaarden aan de bouwheer en de architect al hebben meegegeven. Ik zou het eigenlijk evident 
noemen dat wij in het kader van onze plannen met Broelkaai 6 , in het kader van laat ons zeggen, die 
verbindingen, die zachte doorlaatbaarheid ook wat we vanavond in andere dossiers hebben meegemaakt , het 
vastleggen van de rooilijnen, dat we daar goed over nadenken en dat we uiteraard ook het statuut van de 
Tayaertstraat moeten bekijken in functie van het stukje stadsgrond dat vlak tegen de museummuur ligt en 
achter het huidige Broelhotel. Dus het zijn inderdaad randvoorwaarden die wij meegegeven hebben en waarop 
wij hopen in het ontwerp een passend antwoord te krijgen en ze zullen in ieder geval een bron zijn van dialoog 
en discussie. In verband met andere mogelijke ontwikkelingen in de brede omgeving kent u inderdaad de 
filosofie van de stadscoalitie, in verband met parkeren, dat is parkeren ondergronds en pleinen bovengronds en 
in die zin zijn we blij dat u met uw fractie ook het licht hebt gezien, want laat ons toe om te zeggen dat het ooit 
anders is geweest, en ik ga twee voorbeelden noemen, de discussie die wij meegemaakt hebben rond het 
wegnemen van de auto’s op de Grote Markt dat was voor mij niet zo duidelijk ten overstaan van wat u nu 
pretendeert. Evenmin, en ik heb van jullie fractie ook het pleidooi om een soort winterparkeren toe te laten op 
de Verzetskaai, dus ik ben blij dat wij u ondertussen hebben kunnen inspireren dat u nu volmondig achter onze 
strategie staat, pleinen bovengronds, parkeren ondergronds. Dus deze visie trekken we door, waarom ook niet, 
op de Dam maar de realiteit gebiedt ons anderzijds om de zaken stap voor stap aan te pakken , ook rekening 
houdende met nu eenmaal grote infrastructuurwerken die binnenkort gaan starten en die hun invloed hebben 
op het parkeren in de buurt. Dus u weet het, in de ruime buurt is er, laat ons zeggen, een investeringsgolf , een 
grote dynamiek en het vergt nogal wat handen en voeten om dat op een goeie manier in banen te leiden. Maar 
inderdaad volledig akkoord dat dit de toekomst is van dit gebied, deze mooie bomenrij kan veel meer 
betekenen dan , hoe zou ik zeggen, een afbakening van parkeervakken op vandaag. In verband met de vraag of 
de opmerking die u maakt, met de muren, de keermuren aan beide zijden van de Broeltorens, denk ik dat ik 
hier eigenlijk maar kan verwijzen naar een antwoord dat al in februari gestuurd is op een discussie die dan in de 
gemeenteraad is gevoerd en eigenlijk een antwoord dat gekomen is vanuit Devigne zelf in overleg met onze 
stadsdiensten die inderdaad toen heeft gezegd , de voorstelling met de 3D-beelden was niet de correcte 
voorstelling maar die zijn ondertussen gecorrigeerd en deze informatie is al in februari overgemaakt. Dus wat 
dat betreft, houden we daarmee rekening, moet de architect daarmee ook rekening houden voor zijn project. 
Dus dat zijn allemaal zaken die we op die manier ook dan gaan beoordelen. U hoort mij zeggen zeker en vast 
goede voorstellen van uwentwege, maar die ook al door ons onder ogen zijn genomen of als randvoorwaarde 
aan zowel de bouwheer als aan de architect zijn meegegeven en met deze randvoorwaarden moeten zij nu aan 
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de slag gaan. Het spreekt voor zich dat we hierover nog veel overleg zullen voeren in de hoop dat we een 
goede bouwaanvraag binnenkrijgen die dan na verloop van tijd vergunbaar is. 

- de tussenkomst van raadslid Stefaan De Clerck;

- het antwoord van schepen Wout Maddens.

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

Behandeld
Indiener(s):
Pieter Soens
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?

Antwoord
De raad hoort :

- de interpellatie van raadslid Pieter Soens, zoals opgenomen in de toelichting;

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

Om duidelijk te zijn die gronden zijn nog geen eigendom van de stad, we blijven wel geïnteresseerd in die 
gronden. Vroeger was inderdaad het plan om er een parking aan te leggen om de parkeerdruk omwille van 
RVT, de school, maar eventueel ook de toekomstige voetbalvelden, op te lossen op die plaats. Ondertussen 
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weet u dat er gezocht wordt naar andere oplossingen in het kader van de voetbalclub , dus dat vergt enige 
studie maar het is niet zo evident dat die gronden daarvoor zouden bestemd worden om meerdere redenen. 
Maar wij blijven geïnteresseerd in die gronden, er is ondertussen al onderhandeld , diverse malen, met de 
eigenaar, de eigenaar die in die omgeving op diverse plaatsen eigendommen heeft liggen, we zijn daar nog niet 
tot een vergelijk gekomen. Dus in die zin kunnen wij op vandaag zeker en vast nog geen pasklaar antwoord 
geven waarvoor dat ze dan zouden moeten dienen , maar ik kan u gerust zeggen dat ook die onderhandelingen 
eigenlijk raken aan het dossier van daarstraks, Heuleplaats, en er is de suggestie van het bruggetje , maar het 
heeft dus ook te maken met dat soort gronden die in die omgeving liggen om tot goeie oplossingen te komen 
die gedeeltelijk ook dan parkeeroplossingen zijn. Dus wees gerust, Pieter, vanuit de Heulse bekommernissen 
zijn wij er mee bezig. Ik moet wel zeggen de nood in verband met de vraag voor huisvesting of lokalen van 
verenigingen is soms minder gekend, maar ook collega Bert houdt dit goed in de gaten. Of dit dan de oplossing 
is om op die plaats daarvoor iets te doen, ik denk dat dit voorbarig is. Dus in die zin herhaal ik , de gronden zijn 
nog niet van ons , we blijven geïnteresseerd en we blijven onderhandelen.

- de tussenkomst van raadslid Pieter Soens;

- het antwoord van schepen Wout Maddens.

22:26 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting

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. 

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
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?

 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?

Antwoord
De raad hoort:

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

- het antwoord van raadslid Marc Lemaitre, waarvan de tekst luidt als volgt :
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Voorzitter, collega Vandemaele heeft blijkbaar goed geluisterd naar mijn tussenkomst vorige maand. Toen heb 
ik letterlijk gezegd dat een fusie van DNB’s voor klanten van onze intercommunale Gaselwest het gunstige 
gevolg zou kunnen hebben dat de nettarieven zouden dalen. Ondertussen heeft Antwerpen de fusie 
verhinderd. Ik kan dat eigenlijk wel goed begrijpen dat Antwerpen dat gedaan heeft. Imea, de intercommunale 
van Antwerpen, heeft namelijk de goedkoopste, en veel goedkopere tarieven, van het Vlaamse land en dan 
zouden ze bij een fusie hun tarieven moeten optrekken in de richting van de dure intercommunales zoals 
Gaselwest, Gaselwest die tussen haakjes  wel de duurste intercommunale is voor elektriciteit en één van de 
duurdere voor gas. Na de Turteltaks is dat duidelijk een brug te ver. Ik versta Antwerpen in dat dossier. Je zou 
eigenlijk ook kunnen zeggen dat het de dure tarieven van Gaselwest zijn die de fusie mede onmogelijk hebben 
gemaakt. Dus in plaats van de verantwoordelijkheid volledig bij Antwerpen te leggen ligt die 
verantwoordelijkheid ook wel een beetje bij onze intercommunale. De fusie gaat dus voorlopig niet door , 
voorlopig, dat geeft ons steden en gemeenten en Intercommunales de tijd om ons beter voor te bereiden. 
Want heel die operatie , fusie en intrede van een derde partner enz. die was wel goed voorbereid intern in de 
Eandis-intercommunales maar die had eigenlijk niet het draagvlak die een dergelijke belangrijke operatie zou 
moeten hebben. Het is mijn persoonlijke mening en ik heb die ook onmiddellijk na het afspringen van die fusie 
op tweet gezet, het is mijn persoonlijke mening dat in Gaselwest zou moeten gezocht worden om de dure 
tarieven voor het gebruik van de leidingen goedkoper te maken. Op die manier zou ten eerste een einde 
kunnen komen aan het jarenlange onrecht dat onze gezinnen meer dan elders moeten betalen voor een 
basisbehoefte. En ten  tweede zou dat ook een beletsel uit de wereld kunnen helpen voor een fusie waar ikzelf 
en heel de fractie blijft achterstaan omdat die ook heel wat andere voordelen biedt zoals grotere efficiëntie en 
een drastische vermindering van bestuursmandaten. Dus ik vraag dat wij vanuit Kortrijk zouden aandringen op 
lagere nettarieven in onze intercommunale.

- de tussenkomst van raadslid Roel Deseyn;

- het antwoord van voorzitter Piet Lombaerts, waarvan de tekst luidt als volgt:

Als ik misschien even mag , ik zal toch kort, ik ga niet heel het verhaal opnieuw doen, nogmaals ik zeg dit als lid 
van de raad van bestuur van Eandis, er wordt soms nogal schamper gedaan over het management van Eandis. 
In mijn ogen zijn dat zeer capabele mensen die door ons allemaal daar aangesteld worden en als wij vandaag 
zouden vinden dat dat brokkenmakers zijn dan moeten we ze heel dringend gaan vervangen, wat heel droevig 
zou zijn. Ik ga ook niet herhalen wat de voorzitter van de raad van bestuur in de nationale media gezegd heeft 
daarover, hij is ook geciteerd geweest op de algemene vergadering om te zeggen dat hij het enorm betreurde 
dat dit jarenlange werk ter voorbereiding van deze operatie uiteindelijk is mislukt. Ik moet u tegenspreken, 
Matti, als je zegt dat dat niet gedragen was, want 80% van de aandeelhouders was klaar om dat goed te 
keuren. Wat toch niet niks is. En als er één iets is , ik hoor in uw tussenkomst, er zijn twee bekommernissen: 1ste 
de tarieven, 2 de , ik zal maar dan zeggen, de Belgische spaarder dan ook de kans geven om ook op een 
interessante manier te beleggen in Eandis-aandelen, of dat hij dat zou kunnen met een beursgang, dat durf ik 
nog betwijfelen, want de waarde van die aandelen zal spectaculair omhoog gaan ondermeer ook omdat de 
Chinezen op de beurs nog veel eerder dan wij zullen kopen. Dat nu nog in het midden gelaten. Maar als er iets 
is wat misschien niet uw fractie maar uw partij door zoveel kabaal heeft bewerkstelligd, dat is inderdaad dat 
die fusie niet is doorgegaan. U zegt dat het gezond verstand het heeft gehaald, ik zou dat durven betwijfelen. 
Als ik kort mag verwijzen, het energiedecreet voorziet dat er nog altijd verschillende tarieven zijn in de 
verschillende DNB’s. En het energiedecreet voorziet ook dat in geval van fusie dat uiteraard moet gestreefd 
worden naar een eenheidstarief maar dat dat niet onmiddellijk hoeft te gebeuren. Dat is trouwens niet het 
standpunt van de VREG geweest gedurende de afgelopen maanden. Ik kan hier citeren uit het ontwerp van 
tariefmethodologie van 4 mei 2016 waarbij de VREG expliciet aan de partners voorstelt om in een getrapte 
overgangsmaatregel te voorzien waarbij uiteindelijk pas vanaf januari 2021 de distributienettarieven over het 
ganse gebied eenvormig zouden zijn en het is ook een beetje een illusie van te denken dat die grote verschillen 
die er nu zijn dat je dat in een half jaar kunt wegwerken. Dan kunt u daar met de stok gooien naar Antwerpen, 
ik hoef hier de Antwerpse beslissingen niet te verdedigen, maar heel kort over een aantal zaken die van belang 
zijn om toch te verklaren dat Gaselwest met inderdaad hoge tarieven zit. Ten eerste, wij zijn blijkbaar één van 
de meest landelijke netbeheerders in Vlaanderen wat de aansluitingskost natuurlijk per kilometernet enorm 
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verhoogt , men mag dit niet als enige verklaring zoeken maar het is er toch wel één van. Ten tweede is de kost 
voor subsidiëring van groene stroom in het Gaselwestgebied ook groter omdat wij blijkbaar één van de 
grootste concentraties van zonnepanelen hebben in Vlaanderen, wat ook positief is maar daar hangt jammer 
genoeg een groene stroom prijskaartje aan vast en ten derde binnen Gaselwest moeten wij weten dat we met 
een RAB-waarde gestart zijn en dat is dan wat men noemt het gereguleerd actief , de RAB-waarde of de 
waardering van het actief binnen Gaselwest is hoger geweest destijds, dat moet in het jaar 2000 of misschien 
nog vroeger geweest zijn, in ieder geval die hogere RAB-waarde die in onze tarieven dan meespeelt die leidt 
ook tot hogere dividenden dus u moet natuurlijk ook een beetje weten wat je wilt, als je wilt daaraan beginnen 
sleutelen dan moet je misschien ook kijken wat de Gaselwestverbruiker onrechtstreeks via een hoger dividend 
wel krijgt en wat men bvb. in Antwerpen niet krijgt. Vandaar dat het debat over een eenheidstarief toch niet zo 
maar in enkele maanden op te lossen is. Die oplossing, die lag voor de hand, men heeft, en dat moet toch ook 
gezegd worden, Eandis heeft van in 2007 klaarblijkelijk de piste voor een beursgang op tafel gelegd onder 
andere bij de Vlaamse Regering en daar is nooit een draagvlak voor gevonden, goed we kunnen dat betreuren 
maar men heeft dat gedaan omdat men zag aankomen dat de uittreding van Electrabel inderdaad veel geld 
ging kosten. Men heeft dan de piste overwogen om te werken met hybride kredieten die een vorm van krediet 
zijn die je moogt, omdat ze dermate lang lopen, activeren bij uw eigen vermogen of zij het gedeeltelijk maar 
dan blijft er nog altijd de kost van dat krediet die hoog blijft en/of hoger is precies omdat de verhouding eigen 
vermogen/vreemd vermogen binnen de distributienetbeheerders fout zat. Vandaar dat men dan gaan zoeken 
is naar een externe partner en dan moeten we toch wel zeggen met succes. Men zegt we hebben 400 miljoen 
euro nodig . Men rekent om via de netto-actiefwaarde en men bekomt , om 400 miljoen te kunnen incasseren 
moeten we 14% verkopen en dan krijg je voor die 14% 830 miljoen. Dan denk ik dan dat je toch behoorlijk 
onderhandeld hebt en in tegenstelling tot men heeft proberen te insinueren gingen de Chinezen niet 
teruglopen met die 830 miljoen maar ging dat maar het geval zijn binnen afzienbare tijd en voor het geval van 
onze zijde bijzonder zware fouten zouden gemaakt zijn. Dus met andere woorden , goed die deal is nu niet 
doorgegaan, er moet toch benadrukt worden dat van meet af aan en al twee jaar geleden of langer Antwerpen 
steeds gezegd heeft, als die fusie er toe leidt dat op heel korte termijn daar moet gestreefd worden naar een 
eenheidstarief zonder overgangsperiode dan doen we niet mee, en dat wist men, dat wist iedereen en toch 
heeft men verder gewerkt op dat dossier want het had best gekund als dat dossier goedgekeurd was dat er 
misschien bij de VREG ook wel andere inzichten zouden geweest zijn, inzichten die ze trouwens lieten verstaan 
in de aanloop naar dit dossier tot en met de maand mei van dit jaar om te zeggen wij denken aan gespreide 
overgangsmaatregelen om dan in september plots te zeggen dat het allemaal heel kort moest gebeuren. Dus 
met andere woorden wat Antwerpen betreft, men is daar altijd bijzonder duidelijk in geweest, men heeft 
niettemin constructief meegewerkt om niet te proberen dit te realiseren. Door dit te realiseren zat eigenlijk 
een fel beheerde fusie zo goed als rond waar we allemaal belang bij hebben, niet alleen omwille van de 
tarieven maar ook omwille van kostenbesparingen, er wordt verwezen naar mandaten, en postjes en weet ik 
veel, ja dat zou pas een besparing geweest zijn. Maar de conclusie van dit alles is nu dat er geen fusie is met 
alle daaraan verbonden voordelen, dat het eenheidstarief verder weg is, misschien meer dan ooit want nu 
blijven we volgens het energiedecreet binnen onze DNB en blijven de aparte tarieven hier gelden en kunnen 
we alleen maar hopen dat de Vlaamse regering initiatieven neemt om te zorgen dat we zo rap mogelijk toch 
weer kunnen beginnen werken aan een fusie en dat misschien andere financieringsmethoden zoeken want op 
de internationale markt met een beetje een rondje te schelden naar de Chinezen denk ik niet dat we zo’n goeie 
beurt gemaakt hebben. Wat is de conclusie , is de coalitie, u mag het vragen, is Eandis , zijn de meeste 
aandeelhouders van Eandis en bij uitstek deze van Gaselwest bereid om verder te werken aan een fusie 
evident, ja, dat lijkt mij het meest logische dat er moet gebeuren, je kunt niet naar de beurs gaan , je kunt geen 
vreemde partners aantrekken zonder eerst gefusioneerd te zijn. Moet er gestreefd worden naar een 
eenheidstarief evident, ook ja, dat was precies hetgeen ook allemaal hier zat aan te komen maar waar men een 
beetje tijd had voor moeten krijgen. Staat de stad Kortrijk daarachter, evident zullen wij daarachter staan maar 
men kan natuurlijk niet eisen dat plotseling over het ganse land de rekeningen worden gemaakt om te zeggen, 
jullie hoge tarieven, hebben ook andere oorzaken waar wij niet voor moeten opdraaien, maar goed iedereen 
was het toch over eens, dat gespreid in de loop der jaren en Antwerpen zou dan ook gevolgd zijn, dat er een 
eenheidstarief zou uit voortgevloeid hebben maar ik denk dat we nu twee stappen achteruit zijn in plaats van 
een stap vooruit wat dat betreft. Is de Stad Kortrijk of zijn de meeste aandeelhouders te vinden voor het 
versterken van de kapitaalsstructuur via andere methodes, evident ook ja, want dat is precies de eerste piste 



156/160 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

die Eandis al jaren geleden bewandeld heeft, maar waarvoor wetgevend initiatief moet komen om dit wettelijk 
mogelijk te maken met dan al onmiddellijk een groot bezwaar dat geformuleerd wordt door andere 
intercommunales die beginnen zeggen van , ja maar ge gaat geen wet maken waarbij dat alleen de 
elektriciteitsdistributienetbeheerders naar de beurs mogen en wij niet. Terwijl iedereen het er ook over eens is 
dat niet alle intercommunales het financiële management in huis hebben om een beursgang te 
bewerkstelligen. Maar dus op alle antwoorden ja, en positief ja denk ik. Alleen is het jammer dat, en ik kan het 
toch niet laten, mede door uw partijgenoten dit dossier gekelderd geweest is. 

- de tussenkomsten van raadsleden Mattias Vandemaele, Catherine Waelkens en Marc Lemaitre;

- het antwoord van voorzitter Piet Lombaerts.

 

IR 7 Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Sociale 
woningen Lange Munte

IR 7 - Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Sociale woningen Lange Munte

Behandeld
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker
Toelichting:
Via de media vernemen we dat een aantal huurwoningen in de wijk Lange Munte moeten worden 
vrijgemaakt om vervangen te worden door energievriendelijke woningen. Sommige bewoners vinden 
dit onaanvaardbaar.

Dit dossier is besproken en inhoudelijk onderbouwd binnen de sociale huisvestingsmaatschappij . 
Graag daarover meer informatie.

In elk geval stelt zich de vraag hoe zo'n dossier overlegd wordt met de bewoners?

Hoe wordt de informatie overgebracht en hoe wordt de begeleiding georganiseerd ?

Nu wordt de indruk gewekt dat dit eenzijdig beslist en opgelegd wordt.

Kan de beslissing opnieuw bekeken worden en kan er een stevig overleg en begeleiding worden 
georganiseerd?

Antwoord
De raad hoort :

- de interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker, zoals opgenomen in de toelichting;

- het antwoord van raadslid Marc Lemaitre, waarvan de tekst luidt als volgt :

Voorzitter, als ik als voorzitter daar misschien een begin van antwoord op mag formuleren. De woningen die in 
de jaren 70 zijn gebouwd in de wijk Lange Munte waren van meet af aan van slechte kwaliteit. Het schrijnste 
voorbeeld van die slechte kwaliteit was het goedkope schrijnwerk dat in die woningen is gestoken, dat was 
voorzien voor dubbel glas en men heeft er enkel glas in geplaatst. De raad van bestuur van Goedkope Woning 
heeft beslist de wijk zoals nagenoeg al onze andere oudere wijken te renoveren en de problemen ervan 
doortastend aan te pakken. Die beslissing is dubbel, vooreerst zal Goedkope Woning of is Goedkope Woning nu 
al bezig het enkele glas door nieuw hoog isolerend dubbel glas te vervangen en bovendien ook gevelisolatie 
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aan te brengen aan het merendeel van de woningen in die wijk. De tweede beslissing is om vervangbouw te 
doen , nieuwe woningen te bouwen dus voor de woningen die we volgens een masterplan van AWG-
architecten, dat is het bureau van Bob Van Reet , woningen die we beter slopen om plaats te maken voor 
hedendaagse van alle comfort voorziene nieuwe woningen. Op het moment dat wij dus Goedkope Woning, de 
openbare aanbesteding voor het glas en de gevelisolatie hebben gelanceerd hebben wij alle bewoners 
uitgenodigd op een publieke vergadering, dus wij hebben onmiddellijk in alle openheid op 13 april iedereen 
uitgenodigd en daar hebben wij op die vergadering onze plannen uit de doeken gedaan. Wij hebben gezegd , 
de meeste mensen hier krijgen dubbel glas en de mensen die geen dubbel glas krijgen, die krijgen een nieuwe 
woning op termijn. Wij hebben dan ook duidelijk gemaakt dat het voorstel  dat masterplan, dus die 
vernieuwbouw die vervangbouw pas definitief kon worden na grondig overleg met de stad. Intussen konden 
wij al van start gaan met de renovatie van schrijnwerk en gevels en dat is een investering van niet minder dan 
een dikke miljoen euro. Met de aannemer, dus wat die investering betreft van de gevels en dat schrijnwerk, 
hebben wij met de aannemer afgesproken dat de bewoners tijdig worden verwittigd wanneer hun woning aan 
bod komt en dat het weggehaalde schrijnwerk moet vervangen worden, zodanig dat de mensen nooit moeten 
kamperen in hun woning zonder ramen en deuren. De bewoners die al aan de beurt zijn gekomen, zijn zeer 
tevreden, ik krijg daar mails en facebookberichten over , ze zeggen mij nu al dat ze op slag hebben gemerkt dat 
ze veel comfortabeler wonen en dat hun energieverbruik beduidend zal verminderen. Voor de tweede 
beslissing, de vervangbouw moet heel wat gebeuren, zo moet het bestaande bijzonder plan van aanleg, nog 
worden vervangen door een aangepast RUP. De eerste fase van die vervangbouw kan ten vroegste gestart 
worden in 2018. Dat is dan niet voor direct, voor morgen. Dat belet niet dat we nu al bewoners die graag willen 
verhuizen de kans geven dat te doen voor zover we geschikte woningen vrij hebben en daar wordt nu al gretig 
op ingegaan. Zoals in onze andere wijken en flatgebouwen zullen alle bewoners individuele begeleiding krijgen, 
zowel in hun zoektocht naar een geschikte veelal nieuwe woning, als in al wat daar bij komt kijken zoals de 
verhuis. De woningen die ze zullen betrekken zullen ook volledig ingericht zijn tot en met het schilderwerk. Dus 
men kan er intrekken zonder dat men moet schilderen en plakken. Ik begrijp anderzijds dat enkele bewoners 
een verhuis niet onmiddellijk zien zitten. We raken aan hun nest en jouw vertrouwde moeten verlaten vooral 
als je in die woning je ziel hebt gelegd dat is nooit prettig. Maar als die woningen echt in de weg staan voor de 
grondige vernieuwing die de wijk echt nodig heeft dan kunnen wij niet anders dan die woningen op termijn vrij 
te maken. Maar ik wil benadrukken dat wij die mensen niet op straat gaan zetten , dat die mensen naar een 
andere meer aangepaste, meer comfortabele woning gaan trekken met de optie zelfs om terug te keren naar 
hun vertrouwde wijk als de nieuwbouw zal afgewerkt zijn in de toekomst. Maar het algemeen belang primeert 
hier en bovendien zullen die bewoners zich ook verbeteren. De vraag naar stevig overleg en begeleiding 
uiteraard zoals wij dat ook gedaan hebben op De Venning en ook bezig met te doen met onze renovatiewerken 
voor de buildings op de Drie Hofsteden en ik kan nu al aankondigen dat wij in de loop van november als wij 
nieuws hebben over de renovatie van de Lange Munte, dat wij de mensen opnieuw gaan bijeenroepen op een 
grote publieke vergadering. 

- de tussenkomst van raadslid Hannelore Vanhoenacker;

- het antwoord van raadslid Marc Lemaitre;

- het antwoord van schepen Wout Maddens.

Vragen en interpellaties

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Roel Deseyn: Fitnesstoestellen 
Lange Munte.

IR 8 - Mondelinge vraag van raadslid Roel Deseyn: Fitnesstoestellen Lange Munte.

Behandeld
Indiener(s):
Roel Deseyn
Toelichting:
Raadslid Roel Deseyn meldt dat gebruikers signaleren dat er problemen zijn met de fitnesstoestellen 
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in de Lange Munte die reeds lange tijd uitgeschakeld zijn. Daarenboven stijgen de prijzen jaar na jaar 
maar daalt de kwaliteit van het aanbod.

Schepen An Vandersteene antwoordt dat het onderhoud niet gebeurt door de sportdienst. Ze zal 
navragen wat er aan de hand is.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Stelling voor 
de kerk op Overleie.

IR 9 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Stelling voor de kerk op Overleie.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele meldt dat de stelling ter hoogte van het uitgebrand gebouw juist voor 
kerk op Overleie er ondertussen een jaar staat. Dit creëert een gevaarlijke situatie, voornamelijk voor 
fietsers. Kan deze stelling niet verwijderd worden ?

Schepen Wout Maddens antwoordt dat dit inderdaad een gesplitst dossier is. Door de brand waren er 
dringende werken nodig. De bouwvergunning werd voor de zomer afgeleverd. De bouwheer werd 
recent aangesproken, er is een aannemer aangesteld, die zal eerstdaags starten. Het dossier wordt 
opgevolgd. 

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Klimtoren op 
student welcome concert.

IR 10 - Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Klimtoren op student welcome concert.

Behandeld
Indiener(s):
Maarten Seynaeve
Toelichting:
Raadslid Maarten Seynaeve meldt dat er op student welcome concert een klimtoren stond. Deze 
bevatte spandoeken van het ABVV. Is dit een manier van sponsoring ? Hoe is die toren daar gekomen 
?

Schepen Kelly Detavernier antwoordt dat het ABVV inderdaad een sponsor was. De Stad was enkel op 
de hoogte van de klimmuur, niet over de bevlagging noch over de bevraging die ze in de marge ervan 
hielden.

Raadslid Maarten Seynaeve meldt ook dat een gelijkaardig voorval zich voordeed vorig jaar op de 
Sinksenfeesten. Op de markt stond toen een kleine stand van 'hart tegen hard' waar men 
manifesteerde. Recent stond de bus van deze actie in de Groeningelaan, op openbaar domein. Het 
was een kleine concstructie ook met de slogans 'hart tegen hard'. Hij vraagt om daar duidelijk naar te 
kijken en om daar waakzaam over te zijn.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: 
Welkomstbordje in het dienstencentrum 'de 7-kamer'.

IR 11 - Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Welkomstbordje in het dienstencentrum 'de 7-kamer'.

Behandeld
Indiener(s):
Maarten Seynaeve
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Toelichting:
Raadslid Maarten Seynaeve meldt dat in het dienstencentrum 'de 7-kamer' in Heule recent een 
welkomstbordje stond in 4 talen. Dit is in strijd met het bestuursakkoord en met de taalwetgeving.

Schepen Philippe De Coene antwoordt dat het ging om een verwelkomingsbord voor mensen die 
Nederlands leren. De initiatiefnemer wou de deelnemers op die wijze verwelkomen. Blijkbaar werd de 
taalwetgeving wel nageleefd.

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Tellen van 
passanten in de straat.

IR 12 - Mondelinge vraag van raadslid Maarten Seynaeve: Tellen van passanten in de straat.

Behandeld
Indiener(s):
Maarten Seynaeve
Toelichting:
Raadslid Maarten Seynaeve meldt dat men passanten aan het tellen is in zijn straat. Dit gebeurt 
blijkbaar door iemand die interim is aangeworven om die tellingen te doen. Betrokkene kan blijkbaar 
geen Nederlands. Het is niet slecht mocht hij kunnen duiden waarom hij dit doet.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij denkt dat de tellingen gebeuren in opdracht van Eurostation. 
Hij zal dit navragen.

IR 13 Mondelinge vraag van raadslid Patrick Jolie: Boom op het Sint-
Amandsplein.

IR 13 - Mondelinge vraag van raadslid Patrick Jolie: Boom op het Sint-Amandsplein.

Behandeld
Indiener(s):
Patrick Jolie
Toelichting:
Raadslid Patrick Jolie meldt dat de boom op het Sint-Amandsplein blijkbaar niet echt gezond is. Hij 
vraagt wat er mee aan de hand is.

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat hij het zal navragen. De mededeling lijkt bizar, de boom wordt 
juist geherwaardeerd in het kader van de heraanleg van het plein.

IR 14 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
Uitnodigingen Interieur.

IR 14 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Uitnodigingen Interieur.

Behandeld
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker
Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker meldt dat de uitnodigingen voor Interieur zijn toegekomen. Ze 
merkt op dat niet alle raadsleden zijn uitgenodigd. Ze vraagt wie wel of niet is uitgenodigd.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne antwoodt dat sommige leden van het college evenmin een 
uitnodiging ontvingen. Hij zal dit navragen.
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IR 15 Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Vraag bulletin.
IR 15 - Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Vraag bulletin.

Behandeld
Indiener(s):
Steve Vanneste
Toelichting:
Raadslid Steve Vanneste verwijst naar een antwoord in het bulletin op een vraag van hem en meldt 
aan raadslid Maarten Seynaeve dat er geen anderstalige brochures bestaan in het OCMW.

10 oktober 2016 22:48 De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van

de stadssecretaris de voorzitter
G. HILLAERT P. LOMBAERTS


