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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

Inhoudelijk verantwoordelijke
Petra Verhenne

Beknopte samenvatting
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 gaat.
Gedurende deze periode van zwangerschapsverlof is het raadslid, volgens artikel 14,2° van het 
gemeentedecreet, verhinderd.

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.

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
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

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

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

Inhoudelijk verantwoordelijke
Petra Verhenne
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Beknopte samenvatting
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 gaat.
Gedurende deze periode van zwangerschapsverlof is het raadslid, volgens artikel 14,2° van het 
gemeentedecreet, verhinderd en wordt ze, overeenkomstig artikel 16 van het gemeentedecreet, op 
haar verzoek, vervangen door haar opvolger.

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.

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 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: XXX

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
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.



5/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

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

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

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tatiana Simoens

Beknopte samenvatting
Door het college van burgemeester en schepenen werd een stedenbouwkundige vergunning aan VZW 
WAAK afgeleverd voor het bouwen van een dienstgebouw en heraanleg van de omgeving ter hoogte 
van de Ringlaan te 8500 KORTRIJK. Binnen dit dossier is de aanleg van een parking door VZW WAAK 
voorzien. In ruil voor een financiële participatie en het verlenen van erfdienstbaarheden op 
stadsgronden is de VZW WAAK bereid om onder bepaalde voorwaarden de stad een gebruiksrecht op 
de parking te verlenen. De modaliteiten van deze participatie en gebruik dienen in een overeenkomst 
vastgelegd te worden. Het komt aan de gemeenteraad toe om met deze overeenkomst in te 
stemmen.

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
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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.

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 en beleidsinformatie
Visum verleend
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Besluit
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 
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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

Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 21 maart laatstleden principieel 
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 vervulling van een aantal 
voorwaarden.

Na de opmaak van een opmetingsplan, heeft de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse 
Overheid een ontwerp van akte verkoop opgemaakt dat nu ter goedkeuring aan de gemeenteraad 
wordt voorgelegd.

Beschrijving
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;

-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.
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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 en beleidsinformatie
Financiële informatie
Opbrengst voor de stad: €13.750

2016/GBB-CBS/0119-04-2202000

Besluit
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.

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

Inhoudelijk verantwoordelijke
Ellie Samyn

Beknopte samenvatting
In het kader van het programma EFRO Vlaanderen  2014 - 2020 heeft Vlaanderen een projectroep 
gelanceerd voor ondernemende, innovatieve partnerschappen of ecosystemen in studentensteden. De 
stad Kortrijk diende samen met partners het project SPEK in. Dit project werd op 5 augustus 2016 
goedgekeurd.

Deze nota regelt de goedkeuring van de projectovereenkomst tussen de managementautoriteit en de 
stad Kortrijk als projectleider en van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de 
co-promotoren.

Beschrijving
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).

Beide overeenkomsten werden als verplichte bijlage toegevoegd. Ze bevatten onder meer de 
afspraken m.b.t. financiële en inhoudelijke rapportage, betalingen, communicatieverplichtingen, ...

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:
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 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
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 projectovereenkomst.pdf
- 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

Inhoudelijk verantwoordelijke
Nathalie Desmet

Beknopte samenvatting
De gemeenteraad neemt - in toepassing van artikel 48 van het eredienstendecreet - akte van de 
budgetwijziging 2016 en het budget 2017 zoals gecoördineerd ingediend door de kerkfabrieken.

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
- 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  
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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.

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 en beleidsinformatie
Financiële informatie
2017/GBB-CBS/0790-00/6494000/IE-GEEN

1.371.584,01 euro

Advies
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Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
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
- 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
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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
- 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



40/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

- 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

Inhoudelijk verantwoordelijke
Fien Vermeulen

Beknopte samenvatting
Om de vergunde 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. De 
gemeenteraad is bevoegd om over dit voorstel te beraadslagen en om voorlopig in te stemmen met de 
voorgestelde gedeeltelijke afschaffing.

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 



41/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

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 
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 
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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 
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 en beleidsinformatie
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.
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Besluit
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
- aanpassing buurtweg 1959_01862943.PDF
- aanpassing buurtweg 1961_01862944.PDF

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

Inhoudelijk verantwoordelijke
Robert Schneider

Beknopte samenvatting
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.

De vergunningsaanvraag wordt vergund door het College van Burgemeester en Schepenen, de nieuwe 
inrichting van de wegenis moet worden goedgekeurd door de Gemeenteraad.

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.
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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.

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
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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.

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.
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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.

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.)
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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.

 

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
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 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:

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 
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'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.

Juridische grond
- Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, TITEL IV. VERGUNNINGENBELEID, Hfdst. II. 
Vergunningsplicht, Afdeling 2 Bepalingen, aan alle vergunningen gemeen, Onderafdeling 5. Zaak van 
de wegen

Art. 4.2.25. Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de 
vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, 
alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de 
vergunningsaanvraag.

Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft genomen over de zaak 
van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of de Vlaamse Regering, de 
gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt 
die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de 
provinciegouverneur.

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)

Besluit
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
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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

Inhoudelijk verantwoordelijke
An Verstraeten

Beknopte samenvatting
Matexi nv. heeft een aanvraag ingediend voor 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. De verkaveling wordt vergund door het College van Burgemeester 
en schepenen, het rooilijnplan en het tracé van de nieuwe wegenis moet worden goedgekeurd door 
de gemeenteraad. 

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.

 

Beschrijving
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 
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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. 

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.
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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. 

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. 
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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:

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 
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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. 

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 
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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: 

 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:
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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, 
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.
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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
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
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: 
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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;

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

http://www.gaselwest.be/
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Planning en Openbaar Domein
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

Inhoudelijk verantwoordelijke
Liesbeth Terryn

Beknopte samenvatting
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. Binnen 
diezelfde termijn loopt tevens het openbaar onderzoek over de bijhorende inrichtingsnota.

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 
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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 
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
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
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- onteigeningsplan

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

Inhoudelijk verantwoordelijke
Nicolas Provoost

Beknopte samenvatting
De Vlaamse overheid lanceert de projectoproep bebossing 2016 voor de aankoop van te bebossen 
percelen in het Vlaamse Gewest. Hierop wenst de stad Kortrijk in te tekenen met de nog aan te kopen 
percelen in het projectgebied stadsgroen Ghellinck.

Beschrijving
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;
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.

Het in te dienen document bevat:

 Het inschrijvingsformulier
 Het projectvoorstel
 Een financieringsplan
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 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
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
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
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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
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

Inhoudelijk verantwoordelijke
Laurence Singier

Beknopte samenvatting
Op 17 juli 2015 nam de Vlaamse Regering een aantal beslissingen 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 moet afgesloten worden 
tussen Aquafin en de lokale rioolbeheerders.

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

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

Bijlagen
- Gebruiksovereenkomst Lokaal Pact juni 2016.pdf
- Bbeheersovereenkomst-vlaams-gewest-aquafin.pdf
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Gebruiksovereenkomst in toepassing van de beslissing van de 
Vlaamse Regering d.d. 17 juli 2015 met betrekking tot de invulling 
van het Lokaal Pact 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 
 

TUSSEN: 

 

De …  .........., (met ondernemingsnummer), gevestigd te ....  ..................................., .................................... hier 

vertegenwoordigd door ............................. 

(hierna de ‘Gemeentelijke Saneringsplichtige’ genoemd) 

EN 

AQUAFIN NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar en 

geregistreerd in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0440.691.388, 

hier vertegenwoordigd door de heer/mevrouw …, … en de heer/mevrouw …, … . 

(hierna ‘Aquafin’ genoemd) 

EN  

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, als 

bedoeld in het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, opgericht bij decreet van 7 mei 2004 tot 

wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling 

ervan met een titel Agentschappen en tot wijzigingen van diverse andere wetten en decreten, gewijzigd bij 

decreet van 23 december 2005, dat in werking is getreden ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering van 

31 maart 2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie en dat, 

overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 houdende de werking van het intern 

verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaamse Milieumaatschappij, haar maatschappelijke 

zetel heeft te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24-26; hier vertegenwoordigd door de heer/mevrouw voornaam 

naam, functie 

(hierna ‘VMM’ genoemd) 

 

Naar hen wordt hierna ook individueel verwezen als ‘partij’ of gezamenlijk als ‘partijen’  
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OVERWEGENDE DAT 

Aquafin als bedrijf bedoeld in artikel 32 septies, par. 1 en 2, 4° van de Wet van 26 maart 1971 op de 

bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, in uitvoering van de met het Vlaamse Gewest 

afgesloten overeenkomst (verder de “Beheersovereenkomst”) van 11 januari 1991 zoals herschreven op 10 

november 1993, en gewijzigd op 7 april 2000, 31 mei 2005, 17 december 2007, 24 december 2008, 11 

december 2009  en 30 augustus 2010, onder meer de opdracht kreeg rioolwaterzuiveringsinfrastructuur te 

plannen en te bouwen.  

de Gemeentelijke Saneringsplichtige instaat voor de gemeentelijke saneringsplicht overeenkomstig de 

bepalingen van art. 6bis, § 3 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke 

aanwending (hierna ‘Drinkwaterdecreet’). 

VMM een toezichthoudende rol vervult op de verantwoordelijken voor (de uitvoering van) de gemeentelijke

en bovengemeentelijke saneringsplicht. Dat VMM haar rol als toezichter het best kan vervullen wanneer zij 

partij is bij deze overeenkomst 

de Vlaamse Regering besliste op 22 februari 2008 tot een Lokaal Pact  (verder “LP”) met de gemeenten, en dit 

specifiek voor rioleringsprojecten die zich in één van volgende vier categorieën bevinden:

1. ten laste neming door het verschuiven van het overnamepunt gemeentelijk / bovengemeentelijk;

2. ten laste neming door een gefaseerde overname van gemeentelijke leidingen gelegen in het

bovengemeentelijk collectorennetwerk;

3. ten laste neming door een uitbreiding van de ten laste neming van de aanleg van dienstrioleringen bij de 

aanleg van collectoren en prioritaire rioleringen (zogenaamde gecombineerde dossiers met NV Aquafin); 

4. ten laste neming van investeringsprojecten in het kader van de regenwaterafvoer (RWA-)aanpak (onder

andere strategische RWA-leidingen).

deze gemeentelijke rioleringsinspanningen volgens de beslissing van de Vlaamse Regering gerealiseerd worden 

via het Aquafin-investeringsprogramma.

de Vlaamse Regering in 2013 besliste deze aanpak met 5 jaar te verlengen. 

de Vlaamse Regering op 17 juli 2015 besliste tot een aanpassing en uitbreiding van de bestaande categorieën

voor de invulling van het LP-budget waardoor dit betrekking kan hebben op projecten die zich in één van de 

volgende zes categorieën bevinden (hierna verder de ‘LP-projecten’ genoemd) :

1. ten laste neming door het verschuiven van het overnamepunt gemeentelijk/ bovengemeentelijk;

2. ten laste neming door een gefaseerde overname van gemeentelijke leidingen gelegen in het

bovengemeentelijk collectorennetwerk;

3. ten laste neming van de aanleg van de gemeentelijke infrastructuur bij de aanleg in het tracé van

collectoren, prioritaire rioleringen en lokaal pact dossiers;

4. ten laste neming van gemeentelijke investeringsprojecten in het kader van de optimalisatie van de

droogweerafvoer (DWA)- en RWA-aanpak met een belangrijke impact op de bovengemeentelijke

saneringsinfrastructuur;

5. ten laste neming van investeringsprojecten in het kader van de (her)aanleg van gewestwegen;
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6. ten laste neming van investeringsprojecten in het kader van de realisatie van de doelstellingen van de

kaderrichtlijn Water, Natura 2000 en de Zwemwaterrichtlijn.

LP-projecten behorende tot de categorieën 3, 4, 5 en 6 tevens tot de wettelijke opdracht van de 

Gemeentelijke Saneringsplichtige kunnen behoren; 

een project dat binnen één van deze vier categorieën valt, volgens de beslissing van de Vlaamse Regering van 

17 juli 2015 opgenomen wordt in het verruimde lokaal pact mits de Gemeentelijke Saneringsplichtige haar 

akkoord hieraan verleend heeft. 

Voor deze projecten, die een onderdeel vormen van de gemeentelijke saneringsplicht, wordt een 

(gebruiks)overeenkomst afgesloten tussen Aquafin en de Gemeentelijke Saneringsplichtige (de projecten die 

hieraan voldoen worden hierna verder de ‘over te dragen LP-projecten’ genoemd). 

dergelijke (gebruiks)overeenkomst tot doel heeft 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;
- de modaliteiten voor de overdracht van het beheer (verder “Beheersoverdracht”).

deze overeenkomst de modaliteiten en de wederzijdse rechten en plichten wil vastleggen voor elk van net 

vermelde elementen .

alle partijen het er over eens zijn dat het opstellen van een kader waarbinnen  beheer en  eigendom van

andere bovengemeentelijke en gemeentelijke saneringsinfrastructuur dan over te dragen LP-projecten in 

beide richtingen kan overgedragen worden, zich tevens opdringt. Partijen menen dat de huidige overeenkomst 

de principes van dergelijke bijkomende overeenkomst reeds omschrijft en de praktische uitwerking van de

overdrachten van de over te dragen LP-projecten als kader kan dienen om die bijkomende overeenkomst uit te

werken.

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN :

AFDELING 1 – INLEIDING

Artikel 1 – Definities 

Aquafin: het bedrijf bedoeld in artikel 32septies, par. 1 en 2, 4° van de Wet van 26 maart 1971 op de 

bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging ondermeer belast met het plannen, bouwen, 

exploiteren en financieren van bovengemeentelijke sanering van afvalwater; 

Beheersoverdracht: de modaliteiten voor de overdracht van beheer zoals vooropgesteld in de beslissing van 

de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 betreffende het verruimd LP en uitgewerkt in deze overeenkomst; 

Beheersoverdrachtformulier: het formulier dat de overdracht van het beheer van een individueel over te 

dragen LP-project regelt; 

68/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



S 
P 

E 
C 

I M
 E

 N
 

Versie juni 2016  4 

Beheersovereenkomst: de tussen Aquafin en het Vlaamse Gewest afgesloten overeenkomst; 

Drinkwaterdecreet: het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending; 

Eigendomsoverdracht: de overdracht van eigendom van de infrastructuur en de eventueel verworven gronden 

of gevestigde zakelijke rechten van/voor de over te dragen LP-projecten door Aquafin aan de Gemeentelijke 

Saneringsplichtige na afloop van de boekhoudkundige afschrijving van deze infrastructuur; 

Gemeentelijke Saneringsplichtige:  de entiteit die instaat voor de gemeentelijke saneringsplicht 

overeenkomstig de bepalingen van art. 6bis, § 3 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd 

voor menselijke aanwending;   

Inlichtingenfiche: een fiche waarin de Gemeentelijk Saneringsplichtige aan Aquafin de randvoorwaarden van 

een project en een overzicht van de kosten die volgens haar in aanmerking komen voor terugbetaling opsomt; 

LP: het Lokaal Pact met gemeenten, in uitvoering van de diverse beslissingen van de Vlaamse Regering 

hieromtrent ; 

LP-projecten: projecten die ingevolge de beslissing van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 betreffende het 

verruimd LP, vallen binnen één van de zes gedefinieerde categorieën en dus voor invulling van het LP-budget 

in aanmerking komen;  

Opdrachtfiche: een fiche opgemaakt door VMM waarin de opdracht en het Overnamemoment worden 

omschreven; 

Oplevering: de oplevering door Aquafin van (de over te dragen LP-)projecten aan het Vlaamse Gewest zoals 

geregeld in art. 15 van de Beheersovereenkomst; 

het Overleg: het permanente overlegorgaan tussen het Vlaamse Gewest en Aquafin; 

Overnamemoment: het tijdstip in het projectverloop tot waar het Lokaal Pact project gecoördineerd wordt 

door de Gemeentelijke Saneringsplichtige, na dit moment gebeurt de coördinatie door Aquafin;  

over te dragen LP-projecten: LP-projecten behorende tot de categorieën 3, 4, 5 en 6 die onderdeel uitmaken 

van de gemeentelijke saneringsplicht; 

(PV van) voorlopige oplevering: (het proces verbaal dat opgemaakt wordt n.a.v.) de oplevering door de 

aannemer aan Aquafin van (de over te dragen LP-)projecten zoals geregeld in de wetgeving 

overheidsopdrachten klassieke sectoren . 

Technisch Plan (TP): een door Aquafin bij het Vlaamse Gewest ingediend technisch plan overeenkomstig de 

bepalingen van art. 5 van de Beheersovereenkomst;  

VMM: een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, als bedoeld in het kaderdecreet 

Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 belast met het toezicht  op de boven- en gemeentelijke saneringsplicht 

inzake afvalwater; 
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Artikel 2 – Voorwerp  

Aquafin engageert zich om over te dragen LP-projecten uit te voeren met inspraak van de Gemeentelijke 

Saneringsplichtige.  

Voor over te dragen LP-projecten, die reeds gestart zijn zal het toepassen van deze inspraak steeds gebeuren 

in functie van wat redelijkerwijs mogelijk is zonder vertraging te veroorzaken.  

VMM, als toezichthouder op de boven- en de gemeentelijke saneringsplicht, engageert zich tot het opnemen 

van de rol zoals hierna verder omschreven.    

In overeenstemming met de bepalingen van de beslissing van de Vlaamse regering van 17 juli 2015 zal de 

Gemeentelijke Saneringsplichtige instaan voor het beheer van  over te dragen LP-projecten onder de hierna 

vermelde voorwaarden. 

 

AFDELING 2 – OPDRACHT EN UITVOERING 
 

Artikel 3 – Opdracht, (voor)ontwerp en aanbestedingsprocedure 

3.1. VMM stelt een opdrachtfiche op voor over te dragen LP-projecten. Deze opdrachtfiche omvat de 

vastlegging van het overnamemoment en wordt opgesteld  in samenwerking met Aquafin en de Gemeentelijke 

Saneringsplichtige. De volgende overnamemomenten zijn mogelijk :  

- aanvang project (Aquafin coördineert alle projectfasen);    
- goedgekeurd voorontwerpdossier (Aquafin coördineert vanaf de ontwerpfase);   
- goedgekeurd ontwerpdossier (aanbestedingsklaar dossier, Aquafin coördineert vanaf publicatie). 

 

3.2. De Gemeentelijk Saneringsplichtige stelt een inlichtingenfiche op voor over te dragen LP-projecten. Deze 

fiche bevat minimaal volgende informatie :  

- Een overzicht van de door de Gemeentelijke Saneringsplichtige afgesloten  
samenwerkingsovereenkomsten, ontvangen machtigingen, vergunningen of pré-akkoorden van 
vergunningsverleners:  

- Specifieke randvoorwaarden waarmee Aquafin dient rekening te houden (ontwerprichtlijnen, 
bijzondere bestekken en/of materiaalkeuzes); 

- Een overzicht van zowel de werkelijk gemaakte als de prognose van de nog te verwachte kosten  die in 
aanmerking kunnen komen voor terugbetaling overeenkomstig de principes in bijlage 1 

3.3. Aquafin zal de (standaard)bestekken aanpassen aan de door de Gemeentelijke Saneringsplichtige 

gehanteerde ontwerprichtlijnen, model bijzondere bestekken en materiaalkeuzes voor de realisatie van 

toekomstige over te dragen LP-projecten. De Gemeentelijke Saneringsplichtige stelt deze documenten op na 

het overwegen van de hieraan gekoppelde  investerings- en operationele kosten. 

Aquafin gebruikt deze richtlijnen, keuzes voor zover ze niet strijdig zijn met de vereisten van de op dat 

ogenblik geldende versie van de Vlaamse Code van Goede Praktijk voor rioleringssystemen of het document 

dat deze Code op dat ogenblik vervangt. Aquafin zal overleg plegen met de Gemeentelijke Saneringsplichtige  

wanneer ze tegenstrijdigheden meent vast te stellen. 
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De Gemeentelijke Saneringsplichtige zal ook aanpassingen aan deze ontwerprichtlijnen, model bijzondere 

bestekken en materiaalkeuzes aan Aquafin meedelen. Wanneer de Gemeentelijke Saneringsplichtige nalaat 

deze documenten mee te delen of dat laattijdig doet, is Aquafin gerechtigd de vorige versie van deze 

documenten verder te gebruiken tot aan de eerstvolgende wijziging. Aquafin krijgt 2 maanden de tijd om deze 

nieuwe richtlijnen en keuzes in de toepasselijke overeenkomsten en bestekken te verwerken en ze effectief te 

hanteren. 

De Gemeentelijke Saneringsplichtige kan bij de overdracht van haar nieuwe richtlijnen en keuzes ook 

aangeven of ze bepaalde aanpassingen onmiddellijk wil laten ingaan. Mocht deze onmiddellijke invoering 

belangrijke meerkosten met zich meebrengen dan zal de opportuniteit ervan geagendeerd worden op de 

volgende vergadering van het Overleg. Het Overleg kan beslissen de Gemeentelijke Saneringsplichtige te 

horen. De beslissing van het Overleg is bindend.  

3.4. Aquafin zal voor de over te dragen LP-projecten een startvergadering met de Gemeentelijke 

Saneringsplichtige organiseren. Aquafin handelt dergelijke projecten verder af overeenkomstig de bepalingen

van de Beheersovereenkomst, tenzij er van deze werkwijze uitdrukkelijk wordt afgeweken in deze

overeenkomst.

Aquafin werkt een ontwerp van technisch plan uit waarbij de conceptkeuze bepaald wordt na het overwegen 

van de hieraan gekoppelde  investerings-en operationele kosten.  

Aquafin maakt het ontwerp van technisch plan over aan de Gemeentelijke Saneringsplichtige.. 

Aquafin zal de Gemeentelijke Saneringsplichtige uitnodigen een advies te verlenen omtrent het ontwerp van

TP met betrekking tot (het deel van) het TP dat betrekking heeft op deze projecten. De Gemeentelijke 

Saneringsplichtige krijgt hiervoor zestig (60) kalenderdagen de tijd na ontvangst van het ontwerp TP. Bij gebrek 

aan tijdig advies of aan advies zonder meer is Aquafin gerechtigd te handelen alsof het advies van de 

Gemeentelijke Saneringsplichtige gunstig zou zijn. De Gemeentelijke Saneringsplichtige deelt zijn advies mee 

aan VMM en bezorgt Aquafin hiervan een kopie.

VMM zal de Gemeentelijke Saneringsplichtige uitnodigen om haar advies toe te lichten.   

De Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu beslist over de goedkeuring van het ontwerp TP en of er al dan

niet met het advies van de Gemeentelijke Saneringsplichtige rekening wordt gehouden.

VMM deelt de beslissing van de Vlaamse minister aan de Gemeentelijke Saneringsplichtige mee. 

3.5. Wanneer na de goedkeuring van het ontwerp TP wijzigingen worden uitgevoerd aan het project die 

technisch, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, een aanzienlijke impact hebben op het concept of de

exploitatie van het deel van het goedgekeurde TP m.b.t. de over te dragen LP-projecten, is Aquafin verplicht 

deze aan de Gemeentelijke Saneringsplichtige te melden. De Gemeentelijke Saneringsplichtige krijgt dertig

(30) kalenderdagen na ontvangst van de melding de tijd een advies te geven. Bij gebrek aan tijdig advies of aan

advies zonder meer is Aquafin gerechtigd te handelen alsof het advies van de Gemeentelijke

Saneringsplichtige gunstig zou zijn.

3.6. Aquafin besteedt vervolgens deze opdrachten aan gebruik makend van en met respect voor de op dat 

ogenblik vigerende wetgeving overheidsopdrachten van toepassing voor de klassieke sectoren. 

Aquafin bezorgt de Gemeentelijke Saneringsplichtige een exemplaar van het aanbestedingsdossier. De 

Gemeentelijke Saneringsplichtige krijgt 30 kalenderdagen de tijd om te wijzen op eventuele tegenstrijdigheden 
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tussen dit aanbestedingsdossier en het goedgekeurde TP, de wetgeving, het standaardbestek 250, haar 

ontwerprichtlijnen, bestekken en/of materiaalkeuzes. Dergelijke  tegenstrijdigheden die niet eerder 

opgemerkt werden, verwerkt Aquafin alsnog in het aanbestedingsdossier. Voor zover door de Vlaamse 

minister bevoegd voor Leefmilieu of door het overleg reeds een uitspraak werd gedaan in kader van de 

goedkeuring van het TP of wijzigingen aan het TP , is de vroegere beslissing definitief.    

3.7. De adviezen van de Gemeentelijke Saneringsplichtige omtrent wijzigingen aan een TP en omtrent het 

aanbestedingsdossier waaromtrent onenigheid blijft bestaan worden door Aquafin gemeld aan VMM. VMM 

nodigt de Gemeentelijke Saneringsplichtige uit om haar advies toe te lichten. VMM legt een voorstel van 

beslissing ter goedkeuring voor aan het Overleg.  VMM deelt vervolgens de beslissing aan de Gemeentelijke 

Saneringsplichtige mee.  

3.8.  Aquafin levert aan de Gemeentelijke Saneringsplichtige tijdens bovenvermelde procedure de in bijlage 2

opgenomen documenten op de in die bijlage voorziene tijdstippen.

3.9.  De Gemeentelijke Saneringsplichtige kan wel na elk van de hierboven vermelde fases bij goedkeuring TP, 

bij beslissing door het Overleg of van VMM zoals hierboven beschreven in paragrafen 3.1 tot en met 3.7

beslissen dat het LP-project niet langer voor Beheersoverdracht in aanmerking komt. Zij doet dit binnen de 

veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van een van deze beslissingen. Na het verstrijken van deze termijn

worden deze beslissingen bindend voor de Gemeentelijke Saneringsplichtige en kan hij niet langer een 

voorbehoud, zoals het feit dat zijn advies eventueel niet of niet volledig werd gevolgd, formuleren omtrent de 

beheersoverdracht. 

De Gemeentelijke Saneringsplichtige engageert zich om het niet langer overdraagbare LP-projecten (verder) 

uit te voeren.

Aquafin kan in die gevallen een administratieve oplevering inleiden conform de bepalingen van de

Beheersovereenkomst en het opleveringsprotocol waarbij haar tot dan gemaakte redelijke kosten zullen 

vergoed worden.

Artikel 4 – Sluiten van opdracht,  uitvoeren bouwwerken en voorlopige 
oplevering

4.1. Aquafin kan autonoom een beslissing nemen omtrent de sluiting van de opdrachten voor de LP-projecten

met respect van de op dat ogenblik vigerende wetgeving overheidsopdrachten van toepassing voor de 

klassieke sectoren. Aquafin draagt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing. 

4.2. Aquafin deelt de Gemeentelijke Saneringsplichtige zo snel als mogelijk en in elk geval vooraf de datum van 

de start der werken en de op dat ogenblik gekende planning der werken mee. De Gemeentelijke 

Saneringsplichtige deelt binnen een redelijke termijn mee of hij voor bepaalde werkzaamheden  wenst te 

worden uitgenodigd  en zijn gemandateerd  waarnemer wil laten optreden.    

4.3. Wanneer na sluiting van de opdracht wijzigingen worden uitgevoerd aan het project die technisch, hetzij 

rechtstreeks of onrechtstreeks, een aanzienlijke impact hebben op het concept of de exploitatie van het deel 

van het TP m.b.t. de over te dragen LP-projecten is Aquafin verplicht deze tijdig, rekening houdend met een 

aan de omstandigheden aangepaste responstijd voor  de Gemeentelijke Saneringsplichtige , aan deze laatste 
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te melden. Bij gebrek aan tijdig advies of aan advies zonder meer is Aquafin gerechtigd te handelen alsof het 

advies van de Gemeentelijke Saneringsplichtige gunstig zou zijn.    

4.4. Aquafin kan – behoudens in de omstandigheden zoals hierboven uiteengezet en die haar nopen het advies 

van de Gemeentelijke Saneringsplichtige in te winnen  –  het overeenkomstig art. 3.5 en 3.6 van deze 

overeenkomst goedgekeurde aanbestedingsdossier en de daarin vervatte over te dragen LP-projecten zonder 

enige verdere toestemming van of consultatie met de Gemeentelijke Saneringsplichtige uitvoeren, voor zover 

deze uitvoering conform een overeenkomstig art. 3.5. of 3.6. goedgekeurd aanbestedingsdossier gebeurt.   

4.5. De Gemeentelijk Saneringsplichtige kan op eigen kosten gemandateerde waarnemers aanstellen die de 

werken opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen aangeven op welke ogenblikken zij wensen 

aanwezig te zijn en gedurende welke werken zij schriftelijk adviezen aan de  

werfleiding wensen te bezorgen. Het staat de werflelding vrij deze adviezen al dan niet te volgen tenzij het om

duidelijke tegenstrijdigheden tussen de uitvoering en de bepalingen van het aanbestedingsdossier gaat.

Wanneer het om adviezen omtrent andere aspecten dan tegenstrijdigheden tussen de uitvoering en het 

aanbestedingsdossier gaat, staat de Gemeentelijk Saneringsplichtige in voor de meerkosten voor het opvolgen 

en uitvoeren van het advies.

4.6. Aquafin deelt de Gemeentelijke Saneringsplichtige, de datum van het einde der werken mee.  

Aquafin nodigt de Gemeentelijke Saneringsplichtige uit voor achtereenvolgens een rondgang einde der werken 

en  de voorlopige oplevering van de aannemer aan Aquafin.  

De tijdens deze rondgang genoteerde opmerkingen omtrent het niet voldoen van het over te dragen LP-

project aan een goedgekeurd TP, aanbestedingsdossier … worden, in het mate dat dit praktisch mogelijk is,

voor de voorlopige oplevering geremedieerd. Dergelijke opmerkingen die niet geremedieerd zijn, worden in

het PV van voorlopige oplevering opgenomen en later geremedieerd onder toezicht en voor rekening van

Aquafin. 

4.7.  Aquafin levert aan de Gemeentelijke Saneringsplichtige tijdens bovenvermelde procedure de in bijlage 2

opgenomen documenten op de in die bijlage voorziene tijdstippen.

4.8.   Eventueel tijdens de voorlopige oplevering  afgesproken verlengde waarborgen en of minwaarden 

komen toe aan de Gemeentelijke Saneringsplichtige in zoverre ze impact hebben op het door deze partij over 

te nemen beheer van LP-infrastructuur. Aquafin bepaalt de technische aanvaarbaarheid van de werken binnen 

de grenzen van wat de wetgeving overheidsopdrachten en het standaardbestek 250 toelaten, en de daaruit 

voortvloeiende waarborgen en minwaarden.   
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AFDELING 3 – OPLEVERING 

Artikel 5 – Oplevering door Aquafin aan het Vlaamse Gewest 

5.1. Alle LP-projecten worden opgeleverd conform de procedures opgenomen in de Beheersovereenkomst en 

het opleveringsprotocol, incluis de nagekomen kosten-regeling, aangegaan tussen Aquafin en het Vlaams 

Gewest. De oplevering is gekoppeld aan het voltooid zijn volgens de vereisten zoals omschreven in artikel 3 en 

4 van deze overeenkomst. De beheersoverdracht van het LP-project staat los van de oplevering. 

5.2. Indien de Gemeentelijke Saneringsplichtige van mening is dat na het voeren van de procedure vermeld in 

artikel 4, paragraaf 4.3. en 4.6., van deze overeenkomst het LP-project niet conform het TP, 

aanbestedingsdossier, … uitgevoerd werd, kan ze dit, schriftelijk, melden aan VMM. Deze melding bevat de 

verantwoording, per onderdeel, waarom ze niet conform zouden zijn. Het kan enkel om opmerkingen gaan 

zoals geformuleerd tijdens de rondgang einde der werken of opgenomen in het PV van voorlopige oplevering.   

5.3. Wanneer VMM het dossier bij oplevering selecteert voor verder onderzoek neemt zij de opmerkingen van

de Gemeentelijke Saneringsplichtige mee in de beoordeling van het opleveringsdossier. 

5.4.  Aquafin brengt de Gemeentelijke Saneringsplichtige op de hoogte van de eindbeoordeling van VMM over 

de door de Gemeentelijke Saneringsplichtige geformuleerde opmerkingen.

AFDELING 4 – BEHEERS- EN EIGENDOMSOVERDRACHT

Artikel 6 – De beheersoverdracht

6.1.  Moment beheersoverdracht

- projecten na 17 juli 2015 opgedragen

Onverminderd het in art. 6.2. bepaalde, gebeurt de overdracht van een individueel over te dragen LP-

project  tijdens de voorlopige oplevering van dit project door middel van een door de Gemeentelijke 

Saneringsplichtige ondertekend beheersoverdrachtformulier, opgenomen in bijlage 3  bij deze 

overeenkomst.

- projecten voor 17 juli 2015 opgedragen

Deze over te dragen LP-projecten zullen op een geschikt tijdstip, dat in onderling overleg tussen

Partijen zal bepaald worden, overgedragen worden zo mogelijk door middel van hogervermeld

beheersoverdrachtformulier.

6.2.  Beheersoverdracht onder voorbehoud 

Wanneer blijkt dat de beheersoverdracht van een individueel over te dragen LP-project  slechts onder 

voorbehoud mogelijk is, vanwege onenigheid tussen Aquafin en de Gemeentelijke Saneringsplichtige neemt in 

tussentijd  de Gemeentelijke Saneringsplichtige het beheer van deze installatie op zich vanaf voorlopige 

oplevering. In het beheersoverdrachtformulier wordt in dat geval het door de Gemeenteljke Saneringsplichtige 
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gemaakte voorbehoud en de aan de basis daarvan liggende niet-conformiteit (met het TP, 

aanbestedingsdossier, …) ervan expliciet opgenomen.   

6.3. Bij beheersoverdracht toegekend zakelijk recht 

Aquafin kent de Gemeentelijke Saneringsplichtige een gebruiksrecht toe op de over te dragen LP-projecten 

gedurende drieëndertig (33) jaar na de beheersoverdracht van een individueel over te dragen LP-project. 

Indien er in kader van de grondverwerving voor het over te dragen LP-project zakelijke rechten gevestigd 

werden door de Gemeentelijk Saneringsplichtige, wordt door de Gemeentelijk Saneringsplichtige tot het 

moment van eigendomsoverdracht afgezien van natrekking, waardoor Aquafin tot het moment van 

eigendomsoverdracht beschikt over de eigendom van de installaties gebouwd in het kader van het LP-project 

of zal er een aan het verworven recht aangepaste oplossing overeengekomen worden die het eigendomsrecht 

van Aquafin op de installaties gedurende die periode garandeert. 

Artikel 7 – Eigendomsoverdracht 

Na drieëndertig (33) jaar draagt Aquafin de infrastructuur,  verworven gronden of gevestigde zakelijke rechten 

over aan de Gemeentelijke Saneringsplichtige. Deze Eigendomsoverdracht gebeurt om niet, zij het dat de 

Gemeentelijke Saneringsplichtige alle aan deze transactie verbonden kosten en belastingen op zich zal nemen.

AFDELING 5 – BEHEER 

Artikel 8 – Beheer, vervangingsinvesteringen en heraanleg

8.1. De Gemeentelijke Saneringsplichtige staat conform de toepasselijke wet- en regelgeving, vanaf de 

beheersoverdracht,  exclusief in voor alle daden van beheer met inbegrip van alle noodzakelijke 

aanpassingswerken, vervangingsinvesteringen en de eventuele heraanleg met betrekking tot de over te

dragen LP-projecten. 

8.2.  De Gemeentelijke Saneringsplichtige zal Aquafin en de VMM op de hoogte brengen van het te niet gaan

van een overgedragen LP-project. De Gemeentelijke Saneringsplichtige zal aan de andere partijen geen

vergoeding verschuldigd zijn voor de gevolgen van het teniet gaan van het overgedragen LP-project.
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AFDELING 6 – AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid  

9.1. Aquafin is aansprakelijk voor de over te dragen LP-projecten die volledig door haar uitgevoerd werden tot 

op het ogenblik van de beheersoverdracht, met uitzondering van de  schade die eenduidig toe te wijzen is aan 

ontwerprichtlijnen, model bijzondere bestekken en materiaalkeuzes van de Gemeentelijke Saneringsplichtige. 

Deze uitzondering is slechts van toepassing voor zover Aquafin hieromtrent tijdig een voorbehoud heeft 

geformuleerd.  

Voor over te dragen LP-projecten, die reeds gestart zijn door de Gemeentelijke Saneringsplichtige geldt deze 

verantwoordelijk voor de beslissingen genomen na het Overnamemoment vastgelegd in de Opdrachtfiche.      

9.2. De Gemeentelijke Saneringsplichtige neemt bij beheersoverdracht deze infrastructuur over in de staat

waarin zij zich bevindt, met uitzondering van de in het PV van voorlopige oplevering en in het

beheersoverdrachtformulier opgenomen opmerkingen/voorbehoud en alle verborgen gebreken in de bouw 

van de infrastructuur, die binnen een periode van twee jaar na de beheersoverdracht worden ontdekt en 

meegedeeld aan Aquafin en die Aquafin op haar kosten zal verhelpen, binnen de grenzen van wat elders in

deze overeenkomst bepaald is.

9.3. Aquafin en/of de Gemeentelijke Saneringsplichtige blijven verder aansprakelijk voor alle vroegere 

verbintenissen die zij elk op zich hebben genomen inzake de ontwerp en bouw, met inbegrip van de tienjarige 

aansprakelijkheid, van de infrastructuur en zullen elkaar hiervoor vrijwaren met uitsluiting van

aansprakelijkheid voor de andere partij. Deze verplichting vervalt in hoofde van Aquafin waar zij adviezen van

de door de Gemeentelijke Saneringsplichtige aangestelde gemandateerde waarnemer omtrent andere 

aspecten dan tegenstrijdigheden tussen de uitvoering en aanbestedingsdossier opvolgt. 

9.4. Aquafin wordt, onverminderd het voorgaande, vanaf de beheersoverdracht ontslagen van alle 

verplichtingen die ontstaan m.b.t. deze infrastructuur.

9.5.  De Gemeentelijke Saneringsplichtige vrijwaart Aquafin en VMM, onverminderd het hiervoor bepaalde,

voor alle claims van derden ingevolge het gebruik en beheer van de infrastructuur. De Gemeentelijke 

Saneringsplichtige is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van beslissingen die tegen haar advies in 

genomen worden, voor zover de Gemeentelijke Saneringsplichtige hieromtrent tijdig een voorbehoud heeft

geformuleerd

Artikel 10 – Verzekeringen 

Partijen zullen zich in functie van de aard, de omvang en de duur van de door hen uitgevoerde opdrachten 

afdoende verzekeren. 
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AFDELING 7 – UITWISSELEN HYDRAULISCHE GEGEVENS 
 

Artikel 11 – Hydraulische modelleringsgegevens voor over te dragen Lokaal 
Pact projecten 

11.1. Indien de Gemeentelijke Saneringsplichtige een modellering ter beschikking stelt, kan Aquafin deze 

modellering gebruiken voor het hydraulisch ontwerp waarvoor Aquafin een TP dient op te maken.  

De Gemeentelijke Saneringsplichtige geeft via een kwaliteitsfiche – welke als bijlage wordt gevoegd bij de 

Inlichtingenfiche – aan op welke basis de modelleringsgegevens zijn opgemaakt. De kwaliteitsfiche bevat 

minimaal volgende informatie : hoe actueel de modellering is, welke toestanden gemodelleerd zijn en met 

welke methodologie of hydronautprocedure de modellering werd opgemaakt. Aquafin kan  beslissen om de 

modellering al dan niet te gebruiken voor het hydraulisch ontwerp. Indien Aquafin beslist om de gegevens te 

gebruiken, zal Aquafin de aangepaste modellering – samen met het TP – ook terug aan de Gemeentelijk 

Saneringsplichtige overmaken. Aquafin is verantwoordelijk voor de wijzigingen – zoals nieuwe en gewijzigde 

knopen of randvoorwaarden – die zij aanbracht en de impact hiervan binnen hun invloedzone. De invloedzone 

van wijzigingen aan een hydraulische modellering zijn die knopen waar het hydraulische gedrag significant 

wijzigt ten opzichte van de oorspronkelijke modellering. Aquafin kan – behoudens de in de kwaliteitsfiche 

aangegeven elementen – niet aansprakelijk gesteld worden voor de door de Gemeentelijk Saneringsplichtige 

ter beschikking gestelde modellering of randvoorwaarden.  

Het ter beschikking stellen betreft een eenmalig gebruik, de informatie kan niet voor andere doeleinden 

gebruikt worden zonder toestemming van de Gemeentelijk Saneringsplichtige. Het gebruik van de 

modelleringsgegevens heeft geen invloed op de eigendom van de informatie, hiervoor zijn specifieke 

afspraken qua financiële inbreng van toepassing. 

11.2.  Indien de Gemeentelijke Saneringsplichtige geen modellering ter beschikking kan stellen, zal Aquafin de 

door haar opgemaakte hydraulische dimensionering samen met het TP aan de Gemeentelijke 

Saneringsplichtige ter beschikking stellen zoals voorzien in bijlage  2 van deze overeenkomst. Deze informatie 

kan niet voor andere doeleinden gebruikt worden zonder toestemming van Aquafin.  

 

AFDELING 8 – DUUR  
 

Artikel 12 – Principes 

12.1  De overeenkomst gaat in op datum van ondertekening en eindigt op het ogenblik dat het laatste 

individueel over te dragen LP-project in eigendom wordt overgedragen naar de Gemeentelijke 

Saneringsplichtige conform artikel 1 van deze overeenkomst en/of bij toepassing van eigendomsoverdracht 

voorzien in art. 54.1. van de Beheersovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en Aquafin. 

12.2. De Gemeentelijke Saneringsplichtige en Aquafin hebben het recht zodra wetgeving of de 

Beheersovereenkomst wijzigt met impact op de werking van deze overeenkomst, de heronderhandeling van 

deze overeenkomst te vragen. Partijen engageren er zich toe ter goeder trouw een nieuwe regeling uit te 

werken.  
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AFDELING 9 – VERGOEDING 

Artikel 13 – Principe  

13.1.  De in deze overeenkomst geregelde beheersoverdracht, eigendomsoverdracht,  het toekennen van een 

gebruiksrecht en het uitwisselen van hydraulische gegevens gebeuren kosteloos, tenzij hiervan uitdrukkelijk 

wordt afgeweken in een bepaling van deze overeenkomst. 

De Gemeentelijke Saneringsplichtige zal de kosten voortvloeiend  uit deze overeenkomst uit de gemeentelijke 

saneringsbijdrage kunnen financieren  maar niet aan een van de partijen bij deze overeenkomst noch het 

Vlaamse Gewest kunnen doorrekenen 

13.2. De kosten in reeds gestarte over te dragen LP-projecten gemaakt door de Gemeentelijke

Saneringsplichtige die voor terugbetaling in aanmerking komen worden per project bepaald en door de 

Gemeentelijk Saneringsplichtige opgenomen in de Inlichtingenfiche. De principes voor de terugbetaling van de 

kosten  zijn opgenomen in bijlage 1 van deze overeenkomst. 

Deze kosten kunnen ten vroegste aan Aquafin gefactureerd worden nadat de Gemeentelijke 

Saneringsplichtige het aanbestedingsdossier heeft goedgekeurd en ten laatste bij de beheersoverdracht. 

AFDELING 10 – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 14 – Diversen 

14.1.  Wijzigingen en verzakingen 

Elke wijziging aan deze overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren en ondertekend te worden door de 

bevoegde vertegenwoordigers van elke partij.

De nalatigheid of vertraging van een partij bij de uitoefening van een recht of een rechtsmiddel  krachtens 

deze overeenkomst, kan in geen geval beschouwd worden als een verzaking aan dit recht of rechtsmiddel, of

aan enig ander recht of rechtsmiddel waarop deze partij zich kan beroepen krachtens deze overeenkomst. Elke 

verzaking dient schriftelijk te gebeuren en ondertekend te worden door een bevoegde vertegenwoordiger van

de verzakende partij.

14.2.  Splitsbaarheid 

Indien een bepaling van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of onafdwingbaar zou 

worden verklaard, zal dit de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze 

overeenkomst niet aantasten. 

De partijen zullen ter goeder trouw onderhandelen over de onwettige, nietige of onafdwingbare bepaling om 

deze te vervangen door een beding dat de economie van het oorspronkelijke beding zo dicht mogelijk 

benadert. 
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14.3.  Intentieverklaring 

Partijen verklaren door ondertekening van deze overeenkomst gezamenlijk en binnen de eerstvolgende 

periode van twee jaar een kader, onder de vorm van een daartoe eigens opgemaakte standaardovereenkomst, 

te creëren dat moet toelaten het beheer van andere rioolwaterinfrastructuur dan over te dragen LP-projecten  

in beide richtingen over te dragen. Partijen menen dat deze overeenkomst reeds diverse principes van 

dergelijke bijkomende overeenkomst omschrijft. 

Artikel 15 – Overname van het beheer en gebruiksrecht tussen 
Gemeentelijke Saneringsplichtigen 

Bij overname van de gemeentelijke saneringsplicht in een andere gemeente zal de 

Gemeentelijke Saneringsplichtige schriftelijk verklaren de rechten en plichten verbonden aan de 

overgenomen saneringsplicht  integraal over te nemen . De betrokken Gemeentelijke Saneringsplichtigen 

zullen Aquafin en VMM hiervan op de hoogte brengen. 

Artikel 16 – Rechtskeuze

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. 

Alle geschillen tussen de partijen betreffende deze overeenkomst die niet in der minne kunnen worden 

geregeld, zullen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van … .

Artikel 17 – Bestaande afspraken, overeenkomsten

Door deze overeenkomst en het ondertekenen van het overdrachtformulier voor een individueel over te

dragen LP-project, vervallen alle bestaande al dan niet mondelinge afspraken of eerder afgesloten 

overeenkomsten tussen de contracterende partijen omtrent de in deze overeenkomst geregelde materie.

Samenwerkingsovereenkomsten die door Aquafin getekend worden m.b.t. over te dragen LP-projecten zullen

beantwoorden aan deze overeenkomst. Wanneer hiervan zou afgeweken worden zal de Gemeentelijke

Saneringsplichtige gevraagd worden de bewuste samenwerkingsovereenkomst voor akkoord mee te tekenen.
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Opgemaakt in …  originele exemplaren te ......……............., op ..….../……../…..….… 

 

Elke partij erkent één origineel exemplaar ontvangen te hebben. Een origineel exemplaar wordt overgemaakt 

aan de notaris met het oog op het verlijden van de authentieke akte. 

 

 

 

 

 

 

Voor de Gemeentelijke Saneringsplichtige    Voor Aquafin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor VMM       
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BIJLAGE 1 : 
TERUGBETALING VAN GEMAAKTE KOSTEN VOOR LOKAAL PACT 
PROJECTEN DIE DOOR DE GEMEENTELIJK SANERINGSPLICHTIGE 
WORDEN OVERGEDRAGEN AAN AQUAFIN 
 

Bij overdracht van een Lokaal Pact project, zijn volgende overnamemomenten mogelijk :  

- aanvang project (Aquafin coördineert alle projectfasen)    
- goedgekeurd voorontwerpdossier (Aquafin coördineert vanaf de ontwerpfase)   
- goedgekeurd ontwerpdossier  (overnamemoment = net voor publicatie - aanbestedingsklaar dossier, 

Aquafin coördineert vanaf publicatie) 
 

Een terugbetaling van gemaakte kosten is enkel van toepassing in geval van overname o.b.v. een door de 

VMM goedgekeurd (voor)ontwerpdossier.  

De principes voor deze terugbetaling worden hieronder weergegeven. De kosten kunnen ten vroegste aan 

Aquafin gefactureerd worden nadat de Gemeentelijke Saneringsplichtige het aanbestedingsdossier heeft 

goedgekeurd en ten laatste bij de beheersoverdracht.  

 

Studiekosten 

De hieronder vermelde vergoeding is een forfaitaire vergoeding voor alle erelonen tot het overnamemoment, 

inclusief erelonen voor hydraulische berekeningen, vergunningsdossiers, grondinnameplannen , de 

veiligheidscoördinatie, verworven erelonen, ….  

De vergoeding wordt berekend tot de fase die de Gemeentelijk Saneringsplichtige gecoördineerd heeft en is 

dusdanig vastgelegd in een formeel overnamemoment. De vergoeding is gebaseerd op de door VMM 

goedgekeurde raming in deze fase.  

De vergoeding wordt als volgt berekend :  

- Overname obv goedgekeurd voorontwerp=  0.75  *  PC  *  KLP * 35 %  
- Overname obv goedgekeurd ontwerp / aanbestedingsdossier=  0.75  *  PC *  KLP * 65 %  

KLP =  Lokaal Pact bedrag van de werken op basis van de raming bij  overnamemoment.     

PC = ereloonpercentage berekend volgens de voorwaarden opgesteld door de Koninklijke Vlaamse 

Ingenieursvereniging betreffende opdrachten Raadgevende Ingenieurs, opdracht I, klasse 1 geldig op 1 januari 

van het jaar waarin het overnamemoment valt.  

De formule op 1 januari 2016 =  
  1941,0

1786,7

KW
  (berekend tot op 5 decimalen) 

KW = Het totale bedrag van de werken van alle opdrachtgevers samen op basis van de raming bij het 

overnamemoment  

Indien er – in functie van de lokaal pact overname – bijkomende studiekosten zijn om een goedgekeurd 

ontwerp/aanbestedingsdossier aan te passen, zal Aquafin hiervoor opdracht geven en de volledige 
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aanpassingskost vergoeden. Dergelijke kost kan bijvoorbeeld slaan op het bijkomend opsplitsen van 

bestek/meetstaat voor het Lokaal Pact deel. 

Afkoppelingsstudies 

Afkoppelingsstudies kunnen ofwel via de Gemeentelijke Saneringsplichtige , ofwel via Aquafin verlopen. Indien 

de Gemeentelijke Saneringsplichtige de bestelling heeft geplaatst , kan de kost terugbetaald worden op basis 

van de werkelijke kost (factuur van de dienstverlener) en met een maximum overeenkomstig de algemene 

principes voor bovengemeentelijke tussenkomst. Indien de prestaties door de Gemeentelijk Saneringsplichtige 

uitgevoerd zijn met eigen personeel, kunnen deze prestaties vergoed worden voor zover deze kost door 

Aquafin redelijk geacht wordt binnen de gangbare marktvergoedingen voor de geleverde dienstverlening. De 

vergoeding is louter een financiële tussenkomst , geen inhoudelijke goedkeuring.  

Grondverwervingskosten  

Grondinnames zullen gebeuren door Aquafin voor zover ze uitsluitend riolerings- en lokaal pact gerelateerd

zijn. Aquafin neemt eventuele door de Gemeentelijk Saneringsplichtige verkoopbeloften over in haar naam. De 

aktes worden verleden door Aquafin . Deze grondverwervingskosten worden door het Vlaams Gewest als 

redelijke kost aanzien. 

Indien een akte reeds verleden werd door de Gemeentelijk Saneringsplichtige, worden de kosten niet meer 

overgenomen. Er wordt in dit geval door de Gemeentelijk Saneringsplichtige tot aan de eigendomsoverdracht 

afgezien van natrekking, waardoor Aquafin beschikt over de eigendom van de installaties gebouwd in het

kader van het Lokaal Pact project. Mocht de Gemeentelijke Saneringsplichtige andere zakelijke rechten 

gevestigd hebben, zal een aan de concrete situatie aangepaste oplossing overeengekomen worden die het 

eigendomsrecht van Aquafin op de installaties garandeert. Aquafin kent wel de nodige rechten toe aan de

Gemeentelijk Saneringsplichtige ten einde haar toe te laten vanaf Beheersoverdracht het beheer van de 

installaties op zich te nemen.  

Nutsleidingkosten

De Gemeentelijk Saneringsplichtige geeft via de inlichtingenfiche aan of een verplaatsingsbevel is gegeven en

welke engagementen / offertes / facturen door haar zijn goedgekeurd. Aquafin zal deze kosten vergoeden 

binnen de ten laste name zoals voorzien in het initieel verplaatsingsbevel / engagement van de Gemeentelijk 

Saneringsplichtige. Dus indien het verplaatsingsbevel een kosteloze verplaatsing voorzag, blijft dit van

toepassing. Aquafin vergoedt de kost in zoverre volgens haar beoordeling de kost niet hoger is dan de ten laste

name zoals voorzien in het standaardbestek 250 en de kosten Lokaal Pact- en  rioleringsgerelateerd zijn. De 

beoordeling door Aquafin is ex post, wat betekent dat aangegane engagementen en de kosten voortvloeiend

uit het goedgekeurde rioleringsdossier als een redelijke kost aanzien worden door het Vlaams Gewest. 

Andere kosten 

Volgende kosten kunnen ofwel via de Gemeentelijke Saneringsplichtige , ofwel via Aquafin verlopen. Indien 

bekostigd door de Gemeentelijk Saneringsplichtige  komen deze kosten voor terugbetaling in aanmerking voor 
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zover ze uitsluitend riolerings- en Lokaal Pact gerelateerd zijn en geen deel uitmaken van de hierboven reeds 

vermelde kosten. De gemeentelijk saneringsplichtige zal deze kosten op moment van doorfacturatie aan 

Aquafin staven met een factuur van haar dienstverlener. Deze kosten worden door het Vlaams Gewest 

aanvaard als redelijke kost.  

- Milieuhygiënisch onderzoek, Geotechnisch onderzoek  
- Camera-inspecties van bestaande leidingen (niet ruimingskosten) 
- Verkenningssleuven 
- Archeologisch onderzoek 
- Boscompensatie 
- Milieustudies zoals verkennende MER 
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BIJLAGE 2 :  
DOCUMENTEN PER FASE AAN TE LEVEREN AAN DE GEMEENTELIJK 
SANERINGSPLICHTIGE 

In het  kader van technisch plan 

- projectbeschrijving en scenario-analyse
- grondplannen
- principeschetsen constructies (indien beschikbaar)
- lengteprofielen
- aanduiding op schema op basis van de hydronautstudie of het TRP incl. aan te sluiten IE
- aanduiding op stafkaart, stratenatlas, gewestplan
- plan van aanpak
- tabel afgekoppelde verharde en onverharde oppervlakte
- lengte project
- verantwoording van de materiaalkeuze en corrosiebescherming na persleidingen - resultaten

rekentool  (indien van toepassing)
- hydraulische berekening incl. ‘iwt’-bestand indien beschikbaar
- kostenraming der werken

In kader van meldingen tijdens ontwerpfase 

Bovenstaande documenten indien van toepassing / gewijzigd

In het kader van het ontwerp 

Aquafin maakt het aanbestedingsdossier over 

Dit omvat  :  

- Plannen: bestaande toestand, nutsleidingenplannen, ontworpen toestand riolering en wegenis, 
detailplannen bijzondere constructies

- Bestek: bijzonder bestek, (hydraulische) karakteristieken van wervelventielen, pompen, technisch
verslag (incl. milieu-hygiënisch onderzoek), Grond-mechanisch onderzoek, documenten 
veiligheidscoördinatie, meetstaat, risico analyse nutsleidingen

- Samenwerkingsovereenkomsten

Na sluiting van de opdracht 

- Aanbestedingsverslag
- Inschrijvingsbiljet van de gegunde inschrijver

Na de uitvoering (exploitatiedossier) 

- Documenten bij voorlopige oplevering / beheersoverdracht :
o Digitaal opmetingsbestand  van de over te dragen LP-infrastructuur
o Voorlopige informatie automatisatie/elektromechanica
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- Volledig exploitatiedossier (opmaak na voorlopige oplevering)  :  
 

Administratief dossier 

o Administratieve gegevens (oa samenwerkingsovereenkomsten) 
o PV voorlopige oplevering  
o Minwaarden en boetes 
o Lopende betwistingen met aannemer (indien relevant ikv beheer) 
o Postinterventiedossier 
o Wettelijke vereiste keuringsverslagen 
o Kopie van de overeenkomsten waarbij zakelijke rechten mee ten voordele van de beheerders 

worden gevestigd 
o Machtigingen en Vergunningen 

 

As-builtplannen (digitale drager : dxf-format + pdf) 

o Grondplannen met aanduiding welke infrastructuur beheerd wordt door gemeentelijk 
saneringsplichtige (op termijn afstemming op AWIS 2.0). Op grondplannen wordt ook de 
locatie (XY) , de diepte van de huisaansluitputjes  en wat er is aangesloten (DWA/RWA) 
aangegeven en aanduiding met maatgeving achtergebleven ondergrondse constructies (bv. 
damwanden, berlinerwanden, …). De as-builtgegevens van de rioleringswerken worden door 
Aquafin opgemeten en ingevoerd in een  grafisch programma. Vanuit dit programma kan een 
open opmetingsbestand (volgens af te spreken standaard) geëxporteerd worden en is de 
opmaak van fiches per put/kamer mogelijk. 

o Lengteprofielen 
o Kopie afkoppelingsadviezen  
o Detailplannen, wapeningsplannen, P&ID’s 

 

Huisaansluitingsfiches 

De huisaansluitingsfiches worden voor alle huisaansluitingen opgemaakt door de aannemer volgens 

model afgeleverd door rioolbeheerder.  

 

Kwaliteitscontrole + cameraverslagen 

o Overzichtstabel gebruikte materialen 
o Overzichtstabel uitgevoerde proeven + proefverslagen (inclusief camera-inspecties) 

 

Dossier Automatisatie (indien van toepassing) 

Dossier Elektromechanica (indien van toepassing) 

o Mechanica (incl. detailplannen), Elektriciteit (incl. elektrische schema’s) / P&ID 
o Waterslagstudie 
o Documentatie leverancier m.b.t. bediening-, veiligheids- en onderhoudsvoorschriften 
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BIJLAGE 3 :  
BEHEERSOVERDRACHTFORMULIER VOOR LP-PROJECT … 

Hierbij verklaart …, de Gemeentelijke Saneringsplichtige het over te dragen LP-project .. . … in beheer wordt 

genomen door net vermelde Gemeentelijke Saneringsplichtige onder de voorwaarden zoals opgenomen in de 

op ../.. /201. getekende ‘Gebruiksovereenkomst in toepassing van de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 

17 juli 2015 met betrekking tot de invulling van het Lokaal Pact’. 

Volgend voorbehoud, zoals reeds geformuleerd tijdens de rondgang einde der werken of opgenomen in het

PV van voorlopige oplevering , wordt naar voor geschoven : 

… . 

Verder werden volgende minwaarden/(extra) waarborgen vastgesteld/bedongen : 

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

Inhoudelijk verantwoordelijke
Jeroen Vanhoorne

Beknopte samenvatting
Dit dossier betreft het aanvullend reglement voor het invoeren van een fietsstraat op in de Wolvenstraat, 
zijarm Condédreef, Jozef Berteelsestraat, Leonard Vandorpestraat en Wolvendreef, en het invoeren van een 
voorrangsweg in de Wolvenstraat.

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:

 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
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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 
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.
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 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
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

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
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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

14 2016_GR_00248 Straatnaamgeving trage wegen - Definitieve 
goedkeuring naamgeving in Bellegem, Heule, 
Kooigem en Kortrijk - Principiële goedkeuring

14 - 2016_GR_00248 - Straatnaamgeving trage wegen - Definitieve goedkeuring naamgeving in Bellegem, Heule, Kooigem en Kortrijk - Principiële goedkeuring

Inhoudelijk verantwoordelijke
Jeroen Vanhoorne

Beknopte samenvatting
Dit dossier betreft de definitieve goedkeuring inzake de naamgeving van trage wegen in Bellegem, Heule, 
Kooigem en Kortrijk. 

 

Beschrijving
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
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



91/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

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:

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 Waterputweg 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
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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

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

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

Inhoudelijk verantwoordelijke
Anastasia Pimenova

Beknopte samenvatting
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”. Naar aanleiding 
van deze werken deed zich een geschil voor betreffende de betaling van verwijlintresten. In dit verband werd 
een dadingsovereenkomst opgesteld. Het komt aan de gemeenteraad toe om deze dading goed te keuren.

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.

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.
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Besluit
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

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tom Vergote

Beknopte samenvatting
Dit dossier behandelt de aankoop van een vuilniswagen ter vervanging van vuilniswagen W319, in het 
kader van een raamovereenkomst van Eandis.

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.

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 
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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 en beleidsinformatie
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
Punt 1
De lastgevingsovereenkomst tussen de Stad en Eandis Assets, zoals opgenomen in bijlage, goed te 
keuren, waarbij Eandis Assests optreedt als 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.pdf



103/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



104/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



105/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



106/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



107/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



108/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



109/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



110/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



111/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



112/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



113/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



114/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



115/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



116/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



117/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



118/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



119/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



120/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



121/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



122/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



123/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



124/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



125/132 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

An Vandersteene

Bibliotheek
17 2016_GR_00245 Openbare bibliotheek - Aanpassing 

dienstreglement
17 - 2016_GR_00245 - Openbare bibliotheek - Aanpassing dienstreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Roeland Voet

Beknopte samenvatting
De openbare bibliotheek wenst  haar dienstreglement te herzien. Het huidige reglement dateert van 
2008 (GR 11.02.2008). Een aantal gewijzigde procedures en het gewijzigd gebruik van de 
dienstverlening van de bibliotheek maken het noodzakelijk om dit reglement aan te passen en uit te 
breiden.

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.

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.
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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
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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