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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
Voorstellen
IR 1 Voorstel tot resolutie van raadslid Steve Vanneste: Halal in Kortrijk 
(deel 2)
IR 1 - Voorstel tot resolutie van raadslid Steve Vanneste: Halal in Kortrijk (deel 2)

Indiener(s):
Vanneste Steve

Toelichting:
Naar aanleiding van nieuwe informatie had ik graag onderstaande resolutie nog eens ingediend.

 

"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 2 Interpellatie van raadslid Filiep Santy: Trajectcontrole N43
IR 2 - Interpellatie van raadslid Filiep Santy: Trajectcontrole N43

Indiener(s):
Santy Filiep

Toelichting:
In de gemeenteraadszitting van februari 2016 stelde ik de vraag om te onderzoeken of er 
trajectcontrole mogelijk kon zijn op de N43, tussen de brug van de E403 en de spoorwegovergang in 
Aalbeke. Naast controle op overdreven snelheid, zou zo'n installatie ook mogelijkheden bieden tot 
nummerplaatherkenning en - vooral - op het weren van sluip-vrachtwagenverkeer. Nu de controles op 
de E17 door de Franse veiligheidsdiensten blijven aanhouden, vinden almaar meer transporteurs hun 
weg door het centrum van Aalbeke.

Zowel de schepen van mobiliteit als de burgemeester vonden dit een positief voorstel, maar 
waren toen van mening dat de kosten voor de stad daarvoor te hoog zouden oplopen. 

Recent heeft Vlaams minister Weyts evenwel aangekondigd dat hij de investeringen voor 
trajectcontroles op gewestwegen voor de volle 100% op rekening van Vlaanderen wil nemen. 

Vandaar mijn vragen:

1. Zal de Stad Kortrijk concrete stappen zetten om de N43 (en eventueel ook andere 
invalswegen) op de prioriteitenlijst van de minister te krijgen?

2. Indien ja: welke invalswegen zijn daarbij voor het stadsbestuur het belangrijkst?

3. Indien niet: graag een verklaring hiervoor.

4. Heeft de Stad zicht op de mogelijke toename van het vrachtverkeer op vemeld deel van de 
N43, onder invloed van het feit dat de N43 niet onderhevig is aan de kilometerheffing voor 
vrachtwagens van +3,5 ton?

IR 3 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Werking Leiaarde
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IR 3 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Werking Leiaarde

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Zondag 13/11 vernemen we op de sociale media dat de werking van 'Leiaarde' niet langer zou kunnen 
rekenen op ondersteuning van de stad. Dat roept bij onze fractie enkele vragen op. We hadden 
gehoopt dit vorige maand in alle sereniteit te kunnen bespreken maar dat was blijkbaar niet mogelijk. 
Daarom doen we vandaag een nieuwe poging.

Ik overloop even de vragen:

1. Welke (financiële) ondersteuning voorziet de stad voor de werking van Leiaarde? En op 
basis van welk reglement is dat?

2. De stad heeft het voornemen om aan het bedrag/de opdracht aanpassingen door te voeren 
zoals blijkt uit verslagen van het managementteam. Klopt het dat daar eind dit jaar een einde 
aan komt? En wat is de argumentatie daarvoor? Waarom voorzien we eerst 25.000 euro 
minder en dan op termijn 50.000 euro minder?

3. Klopt het dat de vereniging dat vorige maand via via heeft moeten vernemen? Is er officiële 
communicatie geweest of op komst? 

4. Blijven de doelstellingen van Leiaarde relevant voor de stad? En hoe zal de stad deze 
ambities nu realiseren? Zelf? Via een andere vereniging? Welke vorm heeft de stad in 
gedachten?

IR 4 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Voetgangersbeleid
IR 4 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Voetgangersbeleid

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Er zijn in onze stad vele kilometers voetpaden. Sommige zijn al erg oud, andere zeer recent of onbestaand. De 
kwaliteit van de voetpaden is ook erg verschillend. Er zijn hele brede en goeie voetpaden (vooral in het 
centrum), maar ook hele smalle met obstakels, putten, oneffenheden,…

De stad is in haar mobiliteitsbeleid voorstander van het stop principe. Het is in die zin dan 
ook belangrijk dat er ook voor het stuk ‘stappen’ voldoende kwaliteitsvolle faciliteiten zijn. 
Het huidige mobiliteitsbeleid legt de focus sterk op fietsen (een goeie zaak trouwens) maar 
we mogen de voetgangers zeker niet uit het oog verliezen. 

Meer voetgangers in de stad heeft heel wat voordelen. Het is goed voor de individuele 
gezondheid, de handelaars, de veiligheid, de sociale samenhang en ga zo maar door. Aan het 
nut valt niet te twijfelen.

Nu kan ik niet zeggen dat er niets gebeurt. Wie aan de stad meldt dat er een probleem is 
krijgt meestal een oplossing. Het aangeklaagde stukje voetpad wordt dan meestal opnieuw 
aangelegd. 

Vanuit de Groen fractie willen we een meer omvattende aanpak op tafel leggen:
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Naar analogie met het fietsbeleidsplan zou er ook een planmatige aanpak moeten komen 
over hoe we voetgangers beter kunnen faciliteren in onze stad. Een dergelijke planmatige 
aanpak moet deze zaken bevatten:

 Infrastructuur: hoe houden we de kwaliteit op peil? Hoe weten we wat we willen 
heraanleggen? En welke prioriteit steken we daar in? En voorzien we voldoende 
budget om op peil te blijven.

 Hoe werken we maximaal aan toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, buggy’s,… 
Weten we vandaag precies op hoeveel plaatsen we de 1.5m breedte die minimaal is 
niet halen? En wat we er aan gaan doen?

 Veel zaken gebeuren al of kunnen worden overgenomen uit het fietsbeleidsplan 
(bewegwijzering, zone 30, doorlopende straten, Trage wegen,…)

 Hoe stimuleren we de vervoersmodus: voetganger? Hoe krijgen we weer meer 
kinderen te voet van en naar school? Welke verbeteringen zijn er nodig om 
‘looplijnen’ tussen thuis en school te ontwikkelen en verbeteren,…

 ... (ik leg hier vandaag geen allesomvattend kant en klaar plan op tafel, daarvoor is de 
nacht te kort en is de inspraak van de bevolking mij te dierbaar).

Idealiter zit zo’n voetgangersbeleidsplan ingekapseld in een globaal mobiliteitsplan. We 
willen dan ook pleiten om in eerste fase een voetgangersmobiliteitsplan op te maken dat 
dan (in een volgende legislatuur) mee kan samen met het fietsbeleidsplan in een nieuw 
globaal mobiliteitsplan met een nieuw circulatieplan.


