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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
IR 1 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Start voor het Station ?
IR 1 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Start voor het Station ?

Indiener(s):
De Clerck Stefaan

Toelichting:
In 2010 werd een eerste samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de stad Kortrijk en 
N.M.B.S, Infrabel, De Lijn, AWV en Euro Immo Star met het oog op de realisatie van een volledig 
nieuwe stationsomgeving.
In 2015 werd een tweede samenwerkingsovereenkomst getekend voor de concrete aanpak van de 
ondergrondse parking en de verbreding van de tunnel. Deze werken zijn voorzien in de periode 2017-
2020.
Nu moet nog een samenwerkingsovereenkomst onderhandeld worden voor het station zelf en de 
publieke ruimte errond.  Deze werken zijn voorzien in de periode 2020-2024! In de volgende weken 
en maanden wordt alles beslist en alles wijst erop dat het dossier in de slechte richting evolueert.

Het is duidelijk dat deze derde fase de meest cruciale is en de vorige alleen maar de voorbereiding 
waren om tot een perfecte mobiliteitsaanpak te komen via de vernieuwing van het Kortrijkse station 
zelf. Derhalve zijn de keuzes die daarbij gemaakt worden zeer belangrijk.

Maar op vandaag is de eerste vraag wanneer reëel gestart wordt met de eerste fase?
CD&V dringt aan op doortastendheid .
Het project is al zovele keren aangekondigd. Zowel op het vlak van mobiliteit als op het vlak van 
stadsontwikkeling is het een noodzakelijk project. De publieke ruimte tussen het station en Kortrijk 
Weide moet opgewaardeerd worden om ten volle de nieuwe ontwikkelingen aldaar te ondersteunen.
De verbinding tussen het centrum en Hoog-Kortrijk is al even cruciaal.
Bij iedereen zijn de budgetten voor die eerste fase nu voorzien. Bij uitstel dreigen ze verloren te zijn 
voor Kortrijk.

Het debat over de inrichting van de bushaltes moet voorwerp zijn van overleg teneinde alternatieve 
oplossingen uit te zoeken die iedereen ten goede komen.

Heeft het Kortrijkse bestuur de volle ambitie om door te gaan met het gehele project of wordt de 
huidige twijfel verder gevoed?

De tweede vraag is hoe de tweede fase de nodige kwaliteit blijft behouden? Los van de noodzaak om 
te strijden voor de nodige budgettaire middelen voor de toekomst moet ook gestreden worden voor 
het behoud van de nodige kwaliteit. De voorgestelde besparing op de bouwkosten van het nieuwe 
stationsgebouw leidt tot een grote vermindering van de kwaliteit.
Er is dan ook tussenkomst noodzakelijk van een kwaliteitskamer of van de Vlaamse Bouwmeester om 
zeker te zijn dat dit belangrijk en beeldbepalend gebouw de aantrekkelijkheid behoudt die 
noodzakelijk is voor de stationsomgeving.

De derde vraag is wat er zal gebeuren met het seinhuis dat blijkbaar binnen enkele jaren  wordt 
gesloten?

Het gevoel overheerst dat een gebrek aan visie gekoppeld wordt aan een gebrek aan daadkracht. Dit 
is nefast op de langere termijn voor Kortrijk.

IR 2 Voorstel tot resolutie van raadslid Filiep Santy: Verkoop gebouw 
Guido Gezellestraat 1 Rijksarchief
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IR 2 - Voorstel tot resolutie van raadslid Filiep Santy: Verkoop gebouw Guido Gezellestraat 1 Rijksarchief

Indiener(s):
Santy Filiep

Toelichting:
Gelet op

 de intentie van het Schepencollege om het gebouw waarin het Rijksarchief Kortrijk is 
gehuisvest te verkopen,

 de belangrijke investeringen die recent zijn gebeurd in de infrastructuur ten behoeve 
van het Rijksarchief

 het belang van de aanwezigheid van het Rijksarchief in Kortrijk voor stad en streek
 de ambitie in het 'Plan Nieuw Kortrijk' om 'beter zorg te dragen voor onze 

erfgoedcollecties door het creëren van professionele bewaaromstandigheden' (p. 53)
 het risico dat een verkoop van het gebouw mogelijks kan leiden tot een beslissing 

binnen het Algemeen Rijksarchief tot sluiting van de Kortrijkse afdeling

wenst de Gemeenteraad dat de beslissing van het Schepencollege, d.d. 10 oktober 2016, om 
de procedure te starten tot eventuele verkoop van het stadseigendom Guido Gezellestraat 1, 
wordt ingetrokken en dat het stadsbestuur zich ten volle engageert om de blijvende 
aanwezigheid van het Rijksarchief in Kortrijk te ondersteunen.

IR 3 Voorstel tot resolutie van raadslid Steve Vanneste: Halal in 
kinderopvang OCMW Kortrijk
IR 3 - Voorstel tot resolutie van raadslid Steve Vanneste: Halal in kinderopvang OCMW Kortrijk

Indiener(s):
Vanneste Steve

Toelichting:
Collega's,

 

Tot mijn verbijstering heb ik vastgesteld dat er in de kinderopvang van het OCWM van 
Kortrijk halalvoeding geserveerd wordt. Deze beslissing druist niet alleen in tegen de 
basisiprincipes rond dierenwelzijn, maar versterkt tevens de verdere uitbouw van een aparte 
maatschappij die naast de onze leeft. Het faciliteren van halal gaat resoluut in tegen het 
integreren van allochtonen binnen onze samenleving. Verplichte inburgering blijkt dus eens te 
meer dode letter te zijn.

Na de discussies van de voorbije weken in het Vlaams Parlement, waar de traditionele partijen 
zich van hun kleinste kant hebben laten zien door tegen het voorstel van Chris Janssens en 
Hermes Sanctorum te stemmen, was er heel wat beroering ontstaan bij lokale mandatarissen. 
Zij wilden het voorstel immers onvoorwaardelijk goegekeurd zien.

Aangezien de Vlaamse meerderheidspartijen talmen om zich te verzetten tegen dierenleed, 
moet de lokale overheid het goede voorbeeld tonen. Dit kan ze doen door hier en nu een 
duidelijk signaal te geven aan de diverse diensten binnen stad Kortrijk en aan de Kortrijkse 
bevolking.

Daarom dan ook doe ik dit voorstel tot resolutie:
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"De gemeenteraad van Kortrijk beslist om voeding, verkregen via het onverdoofd slachten 
van dieren, te weren uit stadsdiensten en het OCMW en de perifere structuren te verzoeken dit 
voorbeeld van de stad na te volgen."

IR 4 Interpellatie van raadslid Gerrit Laverge: Wat met een nieuw 
voetbalstadion in Kortrijk?
IR 4 - Interpellatie van raadslid Gerrit Laverge: Wat met een nieuw voetbalstadion in Kortrijk?

Indiener(s):
Laverge Gerrit

Toelichting:
Als voormalig sportfunctionaris en voetbaltrainer kreeg ik al verschillende keren de vraag hoever het 
staat met het dossier van de bouw van een nieuw voetbalstadion voor KV Kortrijk.

Vrij recent kwamen er artikels in de krant waaruit bleek dat er al enkele keren gesprekken en 
onderhandelingen geweest zijn tussen de club en het stadsbestuur. Uit die artikels kon ik ook 
uitmaken dat dit positieve gesprekken waren, zelfs in die mate dat er vooruitgang is in het 
dossier.

Vandaar deze vragen;

Hoever staan de onderhandelingen rond het nieuw stadion voor KV Kortrijk?

Waar komt dat nieuwe stadion - welke mogelijkheden zijn er?

Is er al een tijdstip voorzien voor de start- of einddatum van de werken?

Hoe zal het nieuw voetbalstadion gefinancierd worden?

Alvast dank voor jullie antwoord.

Gerrit Laverge

IR 5 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Verduurzamen van de 
eigen landbouwgronden.
IR 5 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Verduurzamen van de eigen landbouwgronden.

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
De stad heeft via het OCMW heel wat landbouwgronden in eigendom die ze verpachten aan landbouwers. Die 
gronden inzetten als instrument om klimaatstad Kortrijk in de praktijk om te zetten en zo bij te dragen aan de 
realisatie van het burgemeestersconvenant is wat wij hier vanuit Groen op tafel willen leggen.

De klassieke landbouw die vaak door de agro-industrie wordt aangestuurd is erg belastend 
voor mens en milieu. Het is een model dat ten dode opgeschreven is. Het komt er op aan de 
omslag te maken naar een leefbare landbouw voor de omgeving maar ook voor de 
landbouwers. Laat ons niet vergeten dat ook zij vaak tegen wil en dank slachtoffer zijn van 
een systeem dat hun belangen ondergeschikt maakt aan die van de multinationale agro 
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spelers. We willen dan ook een voorstel op tafel leggen dat onze eigen landbouwers moet 
versterken en kansen geven om de omslag te maken. 

Hoe willen we dat doen?  Door het inzetten van de gronden die de stad en het OCMW in 
eigendom hebben kunnen we de (dure) omschakeling naar duurzame landbouw ondersteunen. 

De stad zou – eventueel onder begeleiding van de experten van De landgenoten, een 
coöperatieve werkzaam in het veld van omschakeling van landbouwgronden – een plan van 
aanpak kunnen opstellen, ook met inspraak van de betrokken landbouwers, om over een 
langere termijn de omschakeling te realiseren minstens op de gronden die publiek bezit zijn.

In zo’n plan zijn verschillende opties mogelijk zoals het verkopen van de  grond aan 
coöperatieve structuren, kunnen pachtvoorwaarden afgesproken worden, kan de 
erfpachtvergoeding aangepast worden i.f.v. het dragen van de omschakelingskost,…

Het heeft geen zin om hier een volledig uitgewerkt voorstel op tafel te leggen, daarvoor dient 
net het opstellen van zo’n plan van aanpak. Ik zou al blij zijn moest de stad vandaag de 
ambitie onderschrijven en beloven om te onderzoeken of deze piste een bijdrage kan leveren 
aan de klimaatambities van onze stad.


