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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
IR 1 Voorstel tot beslissing van raadslid Patrick Jolie: Flankerende 
maatregelen tijdens de wegenwerken op en rond Heule Plaats.
IR 1 - Voorstel tot beslissing van raadslid Patrick Jolie: Flankerende maatregelen tijdens de wegenwerken op en rond Heule Plaats.

Indiener(s):
Jolie Patrick

Toelichting:
In de gemeenteraad van november werden de plannen besproken omtrent de aanleg van Heule 
Plaats. Een voorlopige planning werd reeds aan het verenigingsleven en ondernemers voorgelegd.  
Maar het is duidelijk dat het dossier nu reeds druk besproken wordt. Inmiddels, werd na aanbesteding 
de aannemer aangeduid zodat concreter kan gepland worden. Nu men in die concretiserende fase zit 
wil ik een aantal constructieve voorstellen formuleren die volgens mij noodzakelijk de werken moeten 
flankeren en nu moeten meegenomen worden.

 

1. Tijdens een fase dienen de bezoekers van bibliotheek, Kasteel, school doorheen het 
park te stappen om hun bestemming te bereiken. Ik stel voor omwille van de 
veiligheid tijdens deze fase tijdelijke verlichting in het park van Heule te voorzien.

Voorstel: tijdens de werken voorziet men tijdelijke verlichting in het park van Heule

 

2. In vele fases is het verkeer tussen omgeving Vonke-zwembad-sporthal en de omgeving van 
de scholen sterk gehinderd. Op die as zijn er nochtans belangrijke verkeersstromen van vooral 
zwakke weggebruikers (leerlingen, sporters, verenigingsleven, rustoordbezoekers, 
…)  Daarom herhaal ik mijn voorstel van tijdens de gemeenteraad van november om via een 
brugje over de Heulebeek  een fiets- en voetgangers verbinding te maken tussen Mellestraat 
en Lagaeplein. Het lijkt mij oodzakelijk om reeds tijdens de werken een tijdelijk brugje te 
realiseren om een deel van de verkeersstromen, zeker die van de zwakke weggebruikers, op te 
vangen en te beveiligen.

Voorstel: tijdens de werken voorziet men een tijdelijk fiets en voetgangersbrugje over de 

Heulebeek tussen Lagaeplein en Mellestraat

3. Heule kent een uniek commerciele samenstelling: bakker, beenhouwer, groentenwinkel, 
viswinkel samen op een knooppunt. Er is ook het gekende horeca-gegeven. Een uniek 
kernversterkend scenario. De langdurende werken rond Heule Plaats dreigen een zware 
negatieve impact te hebben op een aantal handelszaken waardoor deze onderling versterkende 
commerciele samenstelling dreigt verloren te gaan. De stad moet hier initiatieven nemen om 
de commerciele kracht van Heule te beschermen. 

Voorstel: de stad Kortrijk zal acties ondersteunen om de commerciele kracht van Heule te 
beschermen en dit in samenspraak met de handelaars- en hun verenigingen.

4. Het kruispunt Zeger van Heulestraat - Lage Dreef - Antoon van Liedekerkeweg kent een 
moeilijke verkeerssituatie. De ruimte biedt er echter heel wat mogelijkheden om de 
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onveiligheid er aan te pakken. Het kruispunt sluit als ingangspoort wel aan bij het toekomstige 
verkeersveiliger Heule centrum. In de gemeenteraad van november werd op mijn voorstel 
toegezegd om ook het kruispunt Lage Dreef, Zeger van Heulestraat, Antoon Van 
Liedekerkeweg bovengronds her in te richten. We mogen niet meemaken dat er kort na het 
anderhalf jaar afsluiten van Heule centrum er dan opnieuw een belangrijke toegangsweg moet 
afgesloten worden.

Voorstel: Men zal kijken om het kruispunt Zeger van Heulestraat - Lage Dreef - Antoon van 
Liedekerkeweg bovengronds her in te richten voor het einde van de werken rond Heuleplaats.

IR 2 Interpellatie van raadslid David Wemel: Lichtplan
IR 2 - Interpellatie van raadslid David Wemel: Lichtplan

Indiener(s):
Wemel David

Toelichting:
Kort nadat het zogenaamde lichtplan voor onze stad werd uitgerold op Pius X, werd het plan door de 
stad al bijgestuurd.

Vanuit Groen zijn we de doelstellingen achter het plan genegen. Door spaarzaam met onze 
energie om te springen, reduceren we de CO² uitstoot in onze stad en realiseren we een 
positief effect op de uitgaven van de stad. Het draagvlak voor deze argumenten is -gelukkig 
maar- groot in onze stad.

Toch stellen wij ons een aantal vragen bij de uitrol en de bijsturing van het plan, net omdat we 
willen vermijden dat de goodwill die er nu is bij de bewoners om samen werk te maken van 
een klimaatvriendelijke stad, wordt ondergraven.

 

1. Klopt het dat de bewoners van de straten waar de lichten werden gedoofd, niet persoonlijk 
op de hoogte waren gebracht van de plannen van de stad? 

 

2. Is er overleg geweest met de bewoners van de straten waar de lichten werden gedoofd 
vooraleer het plan werd bijgestuurd? 

 

3. Het bijsturen van het plan zal een impact hebben op de begroting in twee richtingen:

 Door de lichten niet langer te doven, komt de voorziene besparing op energiekosten er 
niet (of minder en later dan voorzien)

 Het versneld investeren in dimbare ledverlichting betekent waarschijnlijk ook een 
meerkost.

Hoe plant de stad met deze nieuwe financiële situatie om te gaan en heeft dit een impact op 
andere projecten in het kader van Kortrijk klimaatstad?
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4.. Het bijsturen van het plan heeft onmiskenbaar ook een impact op de klimaatambities van 
de stad. Vraag is hoe de stad de verminderde CO² uitstoot die berekend was voor het 
oorspronkelijke lichtplan zal compenseren met andere acties om de klimaatdoelstellingen van 
de stad te halen?

 

5. Naast het spaarzaam omspringen met onze energie, is ook het bestrijden van de 
lichtvervuiling een belangrijke achterliggende motivatie voor het lichtplan. Hoe plant de stad 
om de ambities inzake lichtvervuiling verder te realiseren met dit bijgestuurde lichtplan?

IR 3 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Het woord 'illegaal' als 
het over mensen gaat.
IR 3 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Het woord 'illegaal' als het over mensen gaat.

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
In een persbericht dat de stad Kortrijk verspreidde over de heropening van een gokkantoor gebruikt 
de stad Kortrijk de term ‘illegalen’ om een groep mensen aan te duiden. Een term die de 
wenkbrauwen doet fronsen. Over wie heeft de stad het als ze de term ‘illegaal’ gebruikt’? Zijn het 
vluchtelingen? Zijn het asielzoekers of gaat het nog ergens anders over? Het lijkt misschien een detail, 
maar eigenlijk is het dat niet.

 
Onder het woord ‘illegaal’ zit een hele reeks onderliggende vooroordelen en associaties. Het 
is een gekleurde, politiek geladen term, die kwetsbare mensen ontmenselijkt en zelfs 
stigmatiseert. Het is een term die oproept dat we te maken hebben met criminelen die een 
gepaste repressieve aanpak verdienen (bron: Vluchtelingenwerk Vlaanderen).
 
Het zou de stad sieren om de term niet langer te gebruiken. De Vlaamse overheid gebruikt de 
term ‘mensen zonder wettig verblijf’ en ook internationale instellingen zal je niet betrappen 
op het gebruik van de term ‘illegaal’. Mensen zijn nooit illegaal. Vanuit 
mensenrechtenperspectief maar vooral om het maatschappelijk debat sereen te kunnen voeren 
is het belangrijk dat het stadsbestuur er voor zou kiezen om de term niet langer te gebruiken 
en zou kiezen voor de correcte termen.
 
Omdat Groen het belangrijk vindt dat ons lokaal bestuur het goeie voorbeeld geeft vragen we 
om het woord niet langer te gebruiken in de officiële communicatie van de stad als het over 
een groep mensen gaat.
IR 4 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Mobiliteit Hoog Kortrijk - 
centrum
IR 4 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Mobiliteit Hoog Kortrijk - centrum

Indiener(s):
Leleu Carol

Toelichting:
Binnen enige tijd beginnen de werken aan de stationsomgeving, waardoor tijdelijk heel wat 
parkeerplaatsen verdwijnen.



5/9 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Er moet dus dringend gezocht worden naar alternatieven en deze zijn zeker te vinden in een 
goed gebruik van de P&R aan Xpo.

Bij de oprichting van deze parking werden de gebruikers GRATIS met De Lijn naar het 
centrum van de stad gebracht en konden zij ook GRATIS terug de bus nemen naar de parking.

Op vraag van onze vertegenwoordigers in Parko bleek dat deze regeling niet meer bestond, 
een maatregel die nooit in de raad van bestuur kwam.

De rit naar het centrum is nog gratis, maar de terugrit zou betalend zijn.

In de raad van bestuur van 20 september 2016 werd dit nog eens bevestigd. De reden van deze 
wijziging wordt bij De Lijn gelegd.

In het verslag staat duidelijk : "de vaststelling van de lijn was dat het gros van de gebruikers 
die opstapten aan het station richting Hoog Kortrijk, een enkele rit namen en dit dus gratis. 
Om die reden is op vraag van De Lijn de terugrit betalend geworden"

Een eigenaardige vaststelling, als men weet dat er toch een parkeerticket nodig is om te 
valideren.

Gelet op vermelde vaststellingen en met de zorg voor een goede mobiliteit werd dan toch 
maar enig onderzoek gedaan.

Onze vraag :

In kader van de vele werken vragen wij uitdrukkelijk dat dit bestaande reglement gewoon 
terug nageleefd wordt en dat men een duidelijke communicatie opstart naar de bevolking toe.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit een enige manier is om de mobiliteit in het centrum 
beheersbaar te houden en tevens de vele treingebruikers een grote dienst zal bewijzen, gezien 
zij straks niet meer rond het station kunnen parkeren.

IR 5 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Jeugdhuis Bacchus Bellegem - 
perspectieven en toekomst
IR 5 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Jeugdhuis Bacchus Bellegem - perspectieven en toekomst

Indiener(s):
Deseyn Roel

Toelichting:
Geachte leden van het College,

 

Eind januari 2017 konden we vernemen dat het pas opgestarte jeugdhuis Bacchus in Bellegem 
tijdelijk dicht moet om redenen van overlast.

 

Vandaar mijn vragen:
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 Kan verduidelijkt worden waarom en op wiens initiatief het Bellegemse jeugdhuis 
gesloten werd?

 Wat is de aard van de overlast?  Hoeveel klachten vielen er te noteren?  Van hoeveel 
verschillende buren komen deze klachten?

 Betreffende de vooruitzichten: Hoe ziet het stadsbestuur de toekomst van het 
Bellegemse jeugdhuis?  Wordt er initiatief genomen voor investeringen in het 
bestaande pand?  Wordt er desgevallend uitgekeken naar een alternatieve locatie? 
 Welke rol zullen het stadsbestuur en de vrijwilligers hierin spelen?

 

Ik dank het CBS voor haar antwoord.

 

Roel Deseyn

Gemeenteraadslid CD&V

woensdag 8/02/2017

IR 6 Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Inname openbaar 
domein
IR 6 - Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Inname openbaar domein

Indiener(s):
Vanhoenacker Hannelore

Toelichting:
In diverse artikels in de krant en op Focus WTV konden we lezen en zien dat er problemen zijn  met 
een terrasuitbreiding rond het Bouwcentrum Pottelberg.

Het domein waarop het speelplein van Woopahoo zich bevindt zou onrechtmatig ingenomen 
zijn en zelfs een deel van het openbaar domein beslaan.

Hoe volgt de Stad zulke dossiers op, hoe weet men of er al of niet bouwovertredingen zijn?

Als er zich delen van een terras of andere dingen op het openbaar domein bevinden worden 
daar dan terrastaksen of andere retributies voor aangerekend? Op welke manier worden die 
berekend?

IR 7 Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Bissegem het 
zorgenkind
IR 7 - Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Bissegem het zorgenkind

Indiener(s):
Vanhoenacker Hannelore

Toelichting:
Bissegem heeft het stilaan gehad. De leefgemeenschap wordt door het ene dossier na het andere 
serieus beproefd. Het dossier Ikea is in volle gang, de kerngebiedaanduiding loopt/liep niet van een 
leien dakje, de afslag van de R8 kwam even in het gedrang, de paperclipwerken aan de R8 zijn 
beloofd, de aanpak van de schoolomgeving kan met beperkte middelen, de Blekerijsite  zal opnieuw 
voor extra verkeerstromen zorgen in Bissegem en ga zo maar door….
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Het zorgenkind van het beleid zou je denken!

Daar komen nu nog noodzakelijke werken bij van Infrabel, die beide spoorwegovergangen 
tegelijkertijd sluiten.

De Noord-Bissegemnaar zou kilometers moeten omrijden om tot bij zijn school of dorpskern 
te komen.

Hoe lang weet de Stad al dat dit euvel zal voorvallen?

Welke stappen ondernam de Stad om ervoor te zorgen dat niet beide overgangen tegelijkertijd 
afgesloten worden?

IR 8 Interpellatie van raadslid Pieter Soens: De werking van de 
brandweerzone.
IR 8 - Interpellatie van raadslid Pieter Soens: De werking van de brandweerzone.

Indiener(s):
Soens Pieter

Toelichting:
Reeds in juni en september 2015 kwam ik tussen aangaande de werking van de brandweerzone 
FLUVIA en de gevolgen ervan op de dienstverlening in de stad KORTRIJK.

Ik heb de indruk dat sedertdien de zonale werking nog steeds niet biedt wat het zou moeten 
bieden. De schaalvergroting brengt op heden niet de verhoopte meerwaarden met zich mee.

Nadat ik in vorige tussenkomsten reeds een bezorgdheid uitte aangaande de vrijwilligers 
binnen het korps, wordt meer en meer ervaren dat er binnen de zone ook onvoldoende 
inspanningen geleverd worden voor de beroepsbrandweerlieden:

- vertrekkende krachten worden niet vervangen;

- de aanwezigheden van beroepskrachten worden ingeperkt ('s nachts worden er bijvoorbeeld 
in de standplaats Kortrijk slechts zes brandweermannen voorzien voor ambulance én uitruk: 
in geval van brandalarm is er geen ambulance beschikbaar op het grondgebied Kortrijk);

- van de vier ambulances die beschikbaar waren in de standplaats Kortrijk zijn er op heden 
nog drie ambulances beschikbaar waarvan de eerste twee gepind staan op de uitruktijd van 
twee minuten en de derde ambulance op een uitruktijd van vijf minuten;

- er is op heden nog steeds geen arbeidsreglement;

- er wordt niet langer geinvesteerd in een eigen garagewerkplaats wat nochtans 
kostenbesparend werkte;

- de defecte slangentoren in Kortrijk wordt niet hersteld (herstelkost nochtans gering) zodat de 
brandslangen op een andere locatie en op een duurdere (extra personeel) en meer tijdrovende 
manier moeten worden opgerold;

- er zijn klachten aangaande gebrek aan enig overleg;
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- het project van de "proeftuin" kent geen positief verloop wegens gebrek aan 
beroepskrachten;

- er worden sedert kort beroepskrachten in permanentie gezet in Menen en Waregem, waarvan 
het nut op heden totaal onduidelijk is: enerzijds brengt dit geen enkele meerwaarde met zich 
mee voor de zone (uitrukken is slechts mogelijk bij aanwezigheid van in totaal zes 
brandweermannen) en anderzijds worden krachten onttrokken uit de standplaats Kortrijk 
waardoor er bij brandalarm ook hier sneller problemen opduiken om de uitrukkende 
voertuigen voldoende en tijdig te bemannen;

- oefeningen op specialisaties (klimmen, gevaarlijke stoffen, duiken,...) worden niet langer of 
veel te weinig ondersteund;

- enz...

Mijns inziens dringt de tijd om deze problemen aan te pakken. Dit is dringend noodzakelijk 
en in het belang van enerzijds de veiligheid van de inwoners en anderzijds de werking van de 
brandweerzone.

Zoals reeds in mijn vorige interpellaties aangehaald is en blijft de dienstverlening van de 
brandweer een belangrijke bevoegdheid van de burgemeester, zelfs al wordt er gewerkt in het 
kader van een brandweerzone.

Vandaar mijn volgende vragen:

1. Erkent het stadsbestuur de hierboven vermelde problemen? Graag een concrete benadering 
per aangehaald punt;

2. Ik vraag de onmiddellijke organisatie van een tevredenheidsonderzoek onder het personeel 
van de brandweerzone FLUVIA. Is het stadsbestuur bereid deze vraag mee te nemen naar de 
zonale raad?

3. Wat is het standpunt van het stadsbestuur omtrent de werking van de ambulancediensten in 
de standplaats Kortrijk: wenst men deze te behouden, uit te breiden naar de vroegere 
capaciteit of verder in te perken?

4. Wanneer wordt werk gemaakt van het arbeidsreglement?

5. Zal vooralsnog verder geinvesteerd worden in de standplaats Kortrijk (garage, 
slangentoren,...)?

 

Pieter SOENS

CD&V-fractie

IR 9 Interpellatie van raadslid David Wemel: Een elektrische bakfiets voor 
de Groendienst
IR 9 - Interpellatie van raadslid David Wemel: Een elektrische bakfiets voor de Groendienst

Indiener(s):
Wemel David
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Toelichting:
Kortrijk koestert de ambitie om zowel klimaat- als fietsstad te zijn. Dat vergt een aantal strucurele 
ingrepen, maar ook kleine stappen kunnen helpen om te tonen dat een andere mobiliteit in Kortrijk 
kan.

In Gent investeerde de stad -op vraag van de medewerkers zelf- in een elektrische bakfiets 
voor de groendienst. Deze wordt gebruikt voor snelle interventies in de binnenstad. De 
elektrische bakfiets is een aanvulling op de klassieke voertuigen van de Groendienst. De 
wagens met laadbak blijven nodig om grotere machines en materiaal te vervoeren. De 
elektrische bakfiets gebruiken ze als ze kleinere beheertaken moeten uitvoeren, zoals het 
onderhoud van het groen rond straatbomen of het scheren van hagen.

De elektrisch aangedreven fiets is stil en wendbaar en biedt een duurzaam alternatief voor het 
vervoer in de binnenstad. De bakfiets is 2.35 meter lang, 1 meter breed en kan tot 180 kilo aan 
gewicht vervoeren. De fiets heeft bovendien een afsluitbare laadruimte, waar borstels, 
schoppen, rijven, enz. in passen. Ook kleine machines zoals een grasmachine of bosmaaier 
kunnen erin.

Vanuit de Groen fractie zouden we graag willen voorstellen om ook in Kortrijk deze 
investering te doen. Zo kunnen onze medewerkers zich op een gezonde, sportieve en 
milieuvriedelijke manier verplaatsen en dragen ze op die manier bij aan het terugdringen van 
het fijn stof in onze binnenstad.


