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OPENBARE ZITTING

Raadscommissie 1

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht

1 2017_GR_00072 Samenstelling college van burgemeester en schepenen - 

einddatum van het mandaat van schepen - eedaflegging 

schepen - Aktename
1 - 2017_GR_00072 - Samenstelling college van burgemeester en schepenen - einddatum van het mandaat van schepen - eedaflegging schepen - Aktename

Inhoudelijk verantwoordelijke

Petra Verhenne

Beknopte samenvatting

Op 24 december 2012 werd de gezamenlijke voordrachtakte van de kandidaat-schepenen overhandigd aan de 

stadssecretaris. In de gemeenteraadszitting van 02 januari 2013 werd door de voorzitter van de gemeenteraad 

vastgesteld dat deze voordrachtakte ontvankelijk is. Bijgevolg werden in diezelfde zitting de kandidaat-schepenen 

verkozen verklaard, waaronder de heer Koen Byttebier.

Op deze voordrachtakte werd als einddatum van het schepenmandaat van de heer Koen Byttebier 30 juni 2016 

vermeld, met als eerste (en enige) opvolger mevrouw Eline Brugman. Inmiddels had mevrouw Eline Brugman haar 

ontslag als gemeenteraadslid ingediend. Daarvan werd akte genomen in zitting van 14 maart 2016. Bij toepassing van 

de artikels 45 en 50 van het gemeentedecreet werd dan op 30 mei 2016 een gezamenlijke akte van voordracht van een 

kandidaat-schepen ingediend. Op basis van deze akte werd in de gemeenteraadszitting van 13 juni 2016 de heer Koen 

Byttebier verkozen verklaard als schepen met als einddatum 31 maart 2017 en als eerste (en enige) opvolger de heer 

Arne Vandendriessche. Opdat de heer Arne Vandendriessche met ingang van 1 april 2017 het schepenmandaat ook 

effectief zou kunnen uitoefenen, dient hij in handen van de burgemeester de eed af te leggen in de openbare 

vergadering van de gemeenteraad.

Beschrijving

Aanleiding en context

Op 24 december 2012 werd de gezamenlijke voordrachtakte van de kandidaat-schepenen 

overhandigd aan de stadssecretaris. In de gemeenteraadszitting van 02 januari 2013 werd door de 

voorzitter van de gemeenteraad vastgesteld dat deze voordrachtakte ontvankelijk is. Bijgevolg 

werden in diezelfde zitting de kandidaat-schepenen verkozen verklaard, waaronder de heer Koen 

Byttebier. Op deze voordrachtakte werd als einddatum van het schepenmandaat van de heer Koen 

Byttebier 30 juni 2016 vermeld, met als eerste (en enige) opvolger mevrouw Eline Brugman. 

Inmiddels had mevrouw Eline Brugman haar ontslag als gemeenteraadslid ingediend. Daarvan 

werd akte genomen in zitting van 14 maart 2016. Bij toepassing van de artikels 45 en 50 van het 

gemeentedecreet werd dan op 30 mei 2016 een gezamenlijke akte van voordracht van een 

kandidaat-schepen ingediend. Op basis van deze akte werd in de gemeenteraadszitting van 13 juni 

2016 de heer Koen Byttebier verkozen verklaard als schepen met als einddatum 31 maart 2017 en 

als eerste (en enige) opvolger de heer Arne Vandendriessche. Op deze voordrachtakte is tevens 

vermeld dat de opvolger de rang in neemt van de schepen die hij vervangt.

Argumentatie
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Artikel 45 §1 van het gemeentedecreet bepaalt dat de schepen bij het bereiken van de einddatum vermeld op de 

voordrachtakte van rechtswege ontslagnemend is en dat hij van rechtswege opgevolgd wordt door de persoon die in de 

akte van voordracht als opvolger vermeld is.

Bijgevolg is de heer Arne Vandendriessche, die voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet bevindt in een 

geval van onverenigbaarheid, van rechtswege schepen. Opdat hij het mandaat als schepen ook effectief zou kunnen 

uitoefenen, dient betrokkene conform artikel 46§1 van het gemeentedecreet de eed af te leggen in de openbare 

vergadering van de gemeenteraad.

De heer Arne Vandendriessche gaat vervolgens over tot de eedaflegging in de handen van de burgemeester, waarvan de 

tekst luidt als volgt: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen." 

Deze eedaflegging wordt opgenomen in een proces-verbaal van eedaflegging.

Juridische grond

We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikels 44 t.e.m. 50.

Regelgeving bevoegdheid

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

We verwijzen hierbij tevens naar de artikels 44 t.e.m. 50 van het gemeentedecreet.

Besluit

Punt 1

Akte te nemen van het van rechtswege beëindigen van het mandaat van de heer Koen Byttebier als schepen op 31 

maart 2017.

Punt 2

Akte te nemen van de van rechtswege opvolging van schepen Koen Byttebier door de heer Arne Vandendriessche als 

schepen, met ingang van 1 april 2017 voor de resterende duurtijd van het mandaat.

Punt 3

Akte te nemen van het proces-verbaal van eedaflegging.

Punt 4

De rangorde van de schepenen als volgt vast te stellen:

eerste schepen: R. Scherpereel

tweede schepen: W. Maddens

derde schepen: K. Detavernier

vierde schepen: B. Herrewyn

vijfde schepen: A. Vandendriessche

zesde schepen: A. Vandersteene

zevende schepen: A. Weydts

achtste schepen: P. De Coene
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Bijlagen

- voordrachtakte van een kandidaat-schepen, d.d. 30.05.2016.pdf

- geloofsbrieven.pdf

- proces-verbaal hoofdstembureau verkiezingen 14.10.2012.pdf

- voordrachtsakte schepenen.pdf

- akte eedaflegging schepen A. Vandendriessche.doc

2 2017_GR_00074 vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk - vervanging van 

twee bestuurders - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de 

gemeenteraad
2 - 2017_GR_00074 - vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk - vervanging van twee bestuurders - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke

Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting

Deze nota regelt de vervanging van twee bestuurders van de vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk.

Beschrijving

Aanleiding en context

Per e-mail van 25 januari 2016 neemt de heer Rik Debels ontslag als bestuurder van de vzw 

Citymarketing & Toerisme Kortrijk.

Per e-mail van 16 februari 2017 neemt mevrouw Anne-Pascale Mommerency ontslag als 

bestuurder van de vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk.

Argumentatie

Per e-mail van 16 februari 2016 geeft de fractie CD&V aan de heer Rik Debels te willen vervangen door mevrouw 

Davine Dujardin als bestuurder van de vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk.

Per e-mail van 20 februari 2017 geeft de fractie CD&V aan mevrouw Anne-Pascale Mommerency te willen vervangen 

door de heer Benjamin Herman als bestuurder van de vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk.

Wat betreft de raad van bestuur van de vzw, dient de gemeenteraad overeenkomstig art. 23 van de statuten elf (11) 

bestuurders voor te dragen, waaronder minstens één gemeenteraadslid. 

Deze voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging.

Ten hoogste twee derde van de voorgedragen leden zijn van hetzelfde geslacht.

De gemeenteraad droeg in zitting van 1 juli 2013 volgende elf bestuurders voor de raad van bestuur van de VZW 

Toerisme Kortrijk voor:

1. Namens Open Vld: Abbas Ladha

2. Namens Open Vld: Hilde Verduyn

3. Namens N-VA: Rudolphe Scherpereel

4. Namens N-VA: Filip D'Huyvetter

5. Namens sp.a: John Deloof

6. Namens sp.a: Jessica Dobbelaere

7. Namens CD&V: Tineke Dekimpe

8. Namens CD&V: Anne-Pascale Mommerency
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9. Namens CD&V: Mieke Blancke

10. Namens Groen: Carlo Herpoel

11. Namens Vlaams Belang: Christof Hostijn

De gemeenteraad besliste in zitting van 8 september 2014 de heer Rik Debels voor te dragen namens CD&V als 

bestuurder van de VZW Toerisme Kortrijk, ter vervanging van mevrouw Mieke Blancke.

Momenteel is de samenstelling van de raad van bestuur (voor wat betreft bestuurders voorgedragen door de stad 

Kortrijk) van de vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk als volgt:

1. Namens Open Vld: Vincent Van Quickenborne

2. Namens Open Vld: Hilde Verduyn

3. Namens N-VA: Rudolphe Scherpereel

4. Namens N-VA: Filip D'Huyvetter

5. Namens sp.a: John Deloof

6. Namens sp.a: Jessica Dobbelaere

7. Namens CD&V: Katrien Braem

8. Namens CD&V: Anne-Pascale Mommerency

9. Namens CD&V: Rik Debels

10. Namens Groen: Philippe Avijn

11. Namens Vlaams Belang: Christof Hostijn

Thans liggen de vervangingen van de heer Rik Debels door mevrouw Davine Dujardin en van mevrouw Anne-Pascale 

Mommerency door de heer Benjamin Herman voor.

Juridische grond

art. 246 Gemeentedecreet, art. 23 statuten vzw Citymarketing & Toerisme Kortrijk

Regelgeving bevoegdheid

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

Besluit

Punt 1

mevrouw Davine Dujardin voor te dragen namens CD&V als bestuurder van de vzw Citymarketing & Toerisme 

Kortrijk, ter vervanging van de heer Rik Debels.

Punt 2

de heer Benjamin Herman voor te dragen namens CD&V als bestuurder van de vzw Citymarketing & Toerisme 

Kortrijk, ter vervanging van mevrouw Anne-Pascale Mommerency.

Bijlagen

- GR01-07-2013-Toerisme.pdf

- GR 08-09-2014.pdf

- STATUTEN vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk definitief dec 2015.doc

- mail Rik Debels 25-01-2016.pdf

- mail Hannelore Vanhoenacker 16-02-2016.pdf
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- mail AP Mommerency 16-02-2017.pdf

- mail Hannelore Vanhoenacker 20-02-2017.pdf

3 2017_GR_00075 vzw Cultuurcentrum Kortrijk - vervanging van een 

bestuurder - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de 

gemeenteraad
3 - 2017_GR_00075 - vzw Cultuurcentrum Kortrijk - vervanging van een bestuurder - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke

Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting

Deze nota regelt de vervanging van een lid van de raad van bestuur van vzw Cultuurcentrum Kortrijk.

Beschrijving

Aanleiding en context

Per e-mail van 19-04-2016, betekend aan de voorzitter van de raad van bestuur, neemt mevrouw 

Eline Brugman ontslag als bestuurder van vzw Cultuurcentrum Kortrijk.

Argumentatie

Per e-mail van 20 februari 2017 laat de fractie Open Vld weten mevrouw Eline Brugman te willen vervangen door de 

heer Koen Byttbier als lid van de raad van bestuur van vzw Cultuurcentrum Kortrijk.

De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2013 mevrouw Eline Brugman voor te dragen, namens Open Vld, als 

bestuurder voor de raad van bestuur van vzw Cultuurcentrum Kortrijk.

Thans ligt de vervanging van mevrouw Eline Brugman door de heer Koen Byttbier voor.

Artikel 24 van de statuten bepaalt dat het mandaat van de bestuurder eindigt door het vrijwillig ontslag van een 

bestuurder, betekend aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Artikel 23 van de statuten bepaalt:

“……

De raad van bestuur bestaat uit maximum zeventien leden en is als volgt samengesteld:

§1. Bestuurders voorgedragen door de stad Kortrijk:

De gemeenteraad draagt maximum elf bestuurders voor zoals bedoeld in artikel 246, §1 van het Gemeentedecreet, 

waaronder minstens één gemeenteraadslid.

Deze voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging.

Ten hoogste twee derde van de voorgedragen leden zijn van hetzelfde geslacht.

......"

momenteel is de samenstelling van de Raad van Bestuur als volgt:

 Arne Vandendriessche namens Open Vld

 Eline Brugman namens Open Vld

 Liesbet Maddens namens N-VA

 Peter Sustronck namens N-VA

 Ronny Titeca namens sp.a

 Tine Soens namens sp.a
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 Hannelore Vanhoenacker namens CD&V

 Patrick Jolie namens CD&V

 Mieke Blancke namens CD&V

 Bart Rogé namens Groen

 Josky Deeren namens Vlaams Belang

Regelgeving bevoegdheid

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

Besluit

Punt 1

de heer Koen Byttbier voor te dragen, namens Open Vld, als bestuurder van vzw Cultuurcentrum Kortrijk, ter 

vervanging van mevrouw Eline Brugman.

Bijlagen

- statuten Cultuurcentrum Kortrijk.doc

- mail Eline Brugman 19-04-2016.pdf

- mail Wouter Allijns 20-02-2017.pdf

4 2017_GR_00073 Intergemeentelijke maatschappij voor Openbare 

Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (Imog) - Vervanging 

van een bestuurder - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit 

de gemeenteraad
4 - 2017_GR_00073 - Intergemeentelijke maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (Imog) - Vervanging van een bestuurder - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke

Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting

Deze nota regelt de vervanging van een bestuurder van de Intergemeentelijke maatschappij voor Openbare 

Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (Imog).

Beschrijving

Aanleiding en context

Per mail van 21 februari 2017 neemt mevrouw Marie Claire Vandenbulcke ontslag als bestuurder 

van de Intergemeentelijke maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen 

(Imog).

Argumentatie

De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-

Vlaanderen (Imog), opgericht op 27 september 1969.

De laatste statutenwijziging dateert van 20 december 2016.

Imog is een opdrachthoudende vereniging, onderworpen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

Intergemeentelijke Samenwerking.

Doel van de vereniging is de o.a. de studie, de oprichting en de uitbating van bedrijven voor het verwijderen, 
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verbranden met energierecuperatie, valoriseren, recycleren, sorteren en/of verwerken van afval, ingezameld of 

opgehaald in de deelnemende gemeenten.

Statutair heeft de stad Kortrijk recht op 4 bestuursmandaten (bijlage 3 bij de statuten conform art. 21).

De gemeenteraad besliste in zitting van 4 februari 2013 volgende personen voor te dragen tot het vervullen van het 

mandaat van bestuurder van Imog voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de 

hernieuwing van de gemeenteraad in 2019:

1 Eline Brugman

2 Kelly Detavernier

3 Bert Herrewyn

4 Marie Claire Vandenbulcke

De gemeenteraad besliste in zitting van 09-05-2016 mevrouw Stefanie Demeyer voor te dragen tot het vervullen van 

het mandaat van bestuurder van de Intergemeentelijke maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-

Vlaanderen (Imog) voor een periode die eindigt na de Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing van de 

gemeenteraad in 2019, ter vervanging van mevrouw Eline Brugman.

Momenteel zijn de 4 bestuursmandaten van de stad Kortrijk als volgt ingevuld:

1 Stefanie Demeyer 

2 Kelly Detavernier

3 Bert Herrewyn

4 Marie Claire Vandenbulcke

Thans ligt de vervanging van mevrouw Marie Claire Vandenbulcke voor.

Artikel 23 van de statuten bepaalt:

“Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, zal in zijn voorlopige vervanging worden voorzien door een besluit 

van de raad van bestuur, op voordracht van de deelnemer die hij vertegenwoordigt.

In zijn definitieve vervanging wordt voorzien tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

Zijn definitieve vervanging heeft plaats ter gelegenheid van de eerstvolgende algemene vergadering.

De nieuwe kandidaat woont, als waarnemer, de vergaderingen bij tot aan de volgende algemene vergadering waarin de 

benoeming wordt voorgelegd en bekrachtigd.

De aldus verkozen bestuurder voltooit het mandaat van degene die hij vervangt.”

Regelgeving bevoegdheid

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

Besluit

Punt 1

EEN PERSOON voor te dragen tot het vervullen van het mandaat van bestuurder van de Intergemeentelijke 

maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (Imog) voor een periode die eindigt na de 

Algemene Vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019, ter vervanging van mevrouw Marie 

Claire Vandenbulcke.
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Bijlagen

- Gecoordineerde tekst Imog-statuten 20 12 16.pdf

- ontslagmail 21-02-2017.pdf

5 2017_GR_00076 Muziekconservatorium. Uitbating bar concertstudio - 

Concessie-overeenkomst. Aanpassing - Goedkeuren
5 - 2017_GR_00076 - Muziekconservatorium. Uitbating bar concertstudio - Concessie-overeenkomst. Aanpassing - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke

Yves Vanneste

Beknopte samenvatting

Op 27 april 2009 sloot de stad met de heer Tom Brys uit Kortrijk een overeenkomst, waarbij de uitbating van de bar 

van de concertstudio, Conservatoriumplein 2 te Kortrijk, aan hem werd toegewezen en dit conform de voorwaarden en 

bepalingen van het desbetreffende lastenkohier, dat aanvaard werd door de gemeenteraad in zitting van 12 januari 

2009.

De stad doet momenteel verbouwingswerken, waarbij ook de huidige locatie van de bar volledig wordt ingenomen. 

Contractueel is voorzien dat de stad zich het recht voorbehoudt om een andere bestemming te geven aan een of meer 

geconcedeerde ruimtes, mits een of meer gelijkwaardige ruimtes ter beschikking te stellen van de concessiehouder. In 

functie van het voorgaande kwamen partijen overeen om een aantal bepalingen van het lastenkohier, dat bijlage is bij 

de concessieovereenkomst, te wijzigen en/of nader te duiden. De wijzigingen zijn in blauwe kleur aangeduid. De 

overige bepalingen blijven onverminderd gelden gedurende de gehele verdere duur van de concessieovereenkomst.

Beschrijving

Aanleiding en context

Op 27 april 2009 sloot de stad met de heer Tom Brys uit Kortrijk een overeenkomst, waarbij de 

uitbating van de bar van de concertstudio, Conservatoriumplein 2 te Kortrijk, aan hem werd 

toegewezen en dit conform de voorwaarden en bepalingen van het desbetreffende lastenkohier, dat 

aanvaard werd door de gemeenteraad in zitting van 12 januari 2009.

De stad doet momenteel verbouwingswerken, waarbij ook de huidige locatie van de bar volledig 

wordt ingenomen. Contractueel is voorzien dat de stad zich het recht voorbehoudt om een andere 

bestemming te geven aan een of meer geconcedeerde ruimtes, mits een of meer gelijkwaardige 

ruimtes ter beschikking te stellen van de concessiehouder. In functie van het voorgaande kwamen 

partijen overeen om een aantal bepalingen van het lastenkohier, dat bijlage is bij de 

concessieovereenkomst, te wijzigen en/of nader te duiden. De wijzigingen zijn in blauwe kleur 

aangeduid. De overige bepalingen blijven onverminderd gelden gedurende de gehele verdere duur 

van de concessieovereenkomst.

Argumentatie

De voornoemde wijzigingen betreffen met name het volgende:

-het voorwerp van de concessie wordt gewijzigd, de bar (met mogelijkheid van terras) wordt thans voorzien binnen een 

andere ruimte van het gerenoveerde gebouw (bijlage 1 bis) bij het lastenkohier;

-gedurende de maanden januari 2017-mei 2017 waarbinnen een uitbating van de bar niet mogelijk is als gevolg van de 

werken is de concessievergoeding niet verschuldigd;
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-de concessie loopt thans van rechtswege af op 31 juli 2019 in plaats van op 28 februari 2018 en wordt dus verlengd 

met 17 maanden wat overeenstemt met de duur van de werken in opdracht van de stad, als gevolg waarvan de concessie 

(ernstige) hinder ondervindt. Bemerk dat de concessiehouder, met uitzondering van de maanden januari 2017-mei 

2017 waarbinnen zelfs geen uitbating mogelijk is, de gebruikelijke concessievergoeding (maandelijks thans 552,83 € 

exclusief btw of 668,92 € inclusief btw) blijft betalen en dat hij bovendien op eigen kosten instaat voor de aanvulling 

van de basisinrichting die de stad voorziet in de nieuwe barruimte. Het betreft hier in het bijzonder (maar daartoe niet 

beperkt) de volledige keukeninrichting. Alles wordt daarbij op het einde van de concessie kosteloos stadseigendom bij 

wijze van natrekking.

De heer Tom Brys kan instemmen met deze aanpassing van concessie-overeenkomst.

In het verleden werden gelijkaardige aanpassingen van de concessie-overeenkomst doorgevoerd, waarbij ondermeer 

verwezen wordt naar de aanpassing van de concessie-overeenkomst voor De Komedie (thans de Souffleur) als gevolg 

van de renovatie van de stadsschouwburg.

Regelgeving bevoegdheid

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

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Zie rubriek concessievergeoding, aanpassing artikel 2.

Besluit

Punt 1

In te stemmen met de voorgestelde aanpassing van concessie-overeenkomst, dd.27 april 2009.

Bijlagen

- Concessieovereenkomst bar concertstudio,dd. 27 april 2009.pdf

- Concessieovereenkomst bar concertstudio,gemeenteraad 12 januari 2009.pdf

- Concessie cafetaria muziekcentrum, aanhangsel.pdf

- akkoord met ontwerptekst.pdf
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6 2017_GR_00077 Immobiliën (immo 2016/006) - Ruil gronden gelegen 

Moorseelsestraat te K.-Heule voor de afschaffing en 

verlegging van voetweg 44 en deel buurtweg nr. 5bis. - 

Goedkeuren
6 - 2017_GR_00077 - Immobiliën (immo 2016/006) - Ruil gronden gelegen Moorseelsestraat te K.-Heule voor de afschaffing en verlegging van voetweg 44 en deel buurtweg nr. 5bis. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke

Natalie Deprez

Beknopte samenvatting

In het kader van de goedgekeurde structuurschets Moorseelsestraat (Heule-Bissegem) werd er een 

verkavelingsvergunning verleend aan woningbureau Paul Huyzentruyt. Deze verkaveling ging gepaard met de 

verlegging van voetweg nr. 44 en de afschaffing van een deel van buurtweg nr. 5bis. Ingevolge de beslissing daartoe van 

de deputatie kunnen de verlaten en nieuw aangelegde wegzates het voorwerp uitmaken van een ruilingstransactie, 

zonder opleggeld. Een ontwerp van akte werd opgemaakt door notaris Moerman. Hierbij worden de loten A en B 

eigendom van de verkavelaar (7.151m²) geruild tegen lot E (607m²) eigendom van de stad.

Beschrijving

Aanleiding en context

De gemeenteraad heeft in zitting van 08 december 2000, punt 2.8., ingestemd met de 

structuurschets Moorseelsestraat (Heule-Bissegem) waarbij de verkeersafwikkeling van het 

woonuitbreidingsgebied wordt bepaald; de groenstructuur op wijkniveau wordt vastgelegd; de 

zones voor één- en meergezinswoningen worden afgebakend en de globale dichtheid op 22 à 24 

woningen per hectare wordt vastgelegd.

In zitting van de gemeenteraad d.d. 08 juli 2002, punt 2.1., werden het rooilijn- en 

onteigeningsplan "Moorseelsestraat" goedgekeurd.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 28 oktober 2009, een 

verkavelingsvergunning verleend aan woningbureau Paul Huyzentruyt NV voor het verkavelen 

van gronden voor rijwoningen tussen de Moorseelsestraat, de gemeentegrens Heule-Bissegem en de 

spoorlijn Kortrijk-Poperinge te Heule fase 2 (IV.) De verkavelingsovereenkomst werd ondertekend 

op 24 augustus 2010.

In het kader van deze verkaveling was een verlegging van de voetweg nr. 44 en een afschaffing van 

een gedeelte van de buurtweg nr. 5bis vereist. Deze procedure werd gevoerd en het verzoek werd 

ingewilligd door de Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen met een besluit d.d. 28 

april 2011. Na de afschaffings- en verleggingsbeslissing zouden de te verlaten en nieuw aan te 

leggen wegzates het voorwerp uitmaken van een ruilingstransactie, zonder opleggeld. De 

verkavelaar zal hierbij alle kosten dragen.

Thans werd er een opmetingsplan en een ontwerp van akte ruil ontvangen.

Argumentatie
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De goedkeuring van het ontwerp van akte ruil opgemaakt door notaris B. Moerman dat voorziet in een ruil van 7.151m² 

grond (loten A en B) van de verkavelaar tegen 607m² grond (lot E) van de stad, behoort 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

Geen opbrengst, geen uitgave.

Kosten voor akte en notaris ten laste van de verkavelaar.

Besluit

Punt 1

In te stemmen met de ruil grond tegen grond gelegen Moorseelsestraat te K.-Heule, om reden van openbaar nut en meer 

bepaald voor de verlegging en afschaffing van de voetweg nr. 44 en deel van de buurtweg nr. 5bis en dit conform de 

voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte ruil opgemaakt door notaris B. Moerman, waarvan de integrale tekst 

als bijlage bij dit besluit terug te vinden is.

Bijlagen

- Beslissing gemeenteraad 08 dec2000.pdf

- Beslissing gemeenteraad 08 juli2002.pdf

- Verkavelingsvergunning 28okt2009.pdf

- Verkavelingsovereenkomst 24aug2010 .pdf

- Afschaffing en verlegging buurt-en voetwegen.pdf

- Opmetingsplan.pdf

- Ontwerp van ake ruil.pdf
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Planning en Openbaar Domein

7 2017_GR_00071 Complex Project verbeteren van de verkeerscomplexen 

Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van 

de R8 in relatie met de omgeving - 

Samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuren
7 - 2017_GR_00071 - Complex Project verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving - Samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke

Brecht Nuyttens

Beknopte samenvatting

Voor het verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en het aanpakken van de R8 in 

relatie met de omgeving wordt een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. Die moet leiden tot doorbraken in de 

verkeersdoorstroming en -veiligheid op het hoger wegennet in de regio.

 

Beschrijving

Aanleiding en context

Voor het verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en het 

aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving wordt de procedure voor een complex project 

opgestart. Die procedure moet duidelijkheid bieden over welke ingrepen nodig of wenselijk zijn om 

tot een betere verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te komen in de regio. De eerste stap in elk 

complex project is de verkenningsfase. Daarvoor wordt nu een samenwerkingsovereenkomst 

voorgelegd aan de betrokken besturen. Op basis daarvan kan het complex project opgestart worden.

Argumentatie

Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst regelt concreet de opmaak van een mobiliteitsstudie in de verkenningsfase van dit 

complex project. De overeenkomst wordt afgesloten tussen de Vlaamse overheid, de provincie, Leiedal en de betrokken 

lokale besturen waaronder de stad Kortrijk. 

Mobiliteitsstudie

In de mobiliteitsstudie worden de volgende zaken onderzocht: 

 Het detecteren, ontwerpen en ramen van mogelijke versnelde, kleine verkeerskundige ingrepen in afwachting 

van de definitieve optimalisaties (in functie van het verhogen van de verkeersveiligheid en de 

verkeersleefbaarheid).

 Het onderzoek naar de optimalisatie van het complex Kortrijk-Oost, het complex Kortrijk-Zuid (“het Ei”) en 

het complex Aalbeke, in relatie tot de overige bovenlokale weginfrastructuur in het projectgebied en in functie 

van het bepalen van de ruimte-innames in de ruimtelijke ontwikkelingszones in de onmiddellijke omgeving 

ervan.
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De mobiliteitsstudie wordt gegund door de Vlaamse overheid. Het onderzoek moet uiterlijk voor 30 juni 2018 afgerond 

zijn. Dit is het belangrijkste engagement van de Vlaamse overheid en het antwoord op de vraag vanuit de stad en de 

regio om deze problematiek gecoördineerd aan te pakken.

Engagementen van de stad

Alle partijen, waaronder dus ook de stad, verbinden zich ertoe om de mobiliteitsstudie actief te begeleiden. Dat is nodig 

om de timing te halen. Daarnaast verbinden de partijen er zich ertoe om vanaf de ondertekening van de 

samenwerkingsovereenkomst tot 30 juni 2018 het voorzorgsprincipe toe te passen in een afgebakende zone zodat 

mogelijke oplossingen niet gehypothekeerd worden. Tot slot engageert de stad zich ook - voorwaardelijk - om parallel 

aan de mobiliteitsstudie maatregelen te onderzoeken en zo mogelijk uit te voeren op het lokale wegennet als die 

bijdragen tot de doelstellingen van het complex project.

Juridische grond

Decreet complexe projecten.

Regelgeving bevoegdheid

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

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Samenwerkingsovereenkomst heeft geen financiële gevolgen voor de stad.

Besluit

Punt 1

De samenwerkingsovereenkomst over het complex project voor het "verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-

Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving" goed te keuren, zoals opgenomen 

in bijlage.

Punt 2

Akte te nemen van de nota "scope complex project 'verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid 

en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving'" versie 3 februari 2017.

Bijlagen

- 20170215 - SWO verkenningsfase CP Hoog Kortrijk_versie 15-02-2017 - GR.pdf

- 20170203 - Nota scope complex project Hoog Kortrijk_versie verkenningsfase 03-02-2017 - GR.pdf
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REFERTE :  
 
 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR SAMENGEVOEGDE 
OPDRACHTEN VAN  DIENSTEN 

 
 
TUSSEN : Het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, voor wie optreedt de 

Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, 
hierna genoemd "het Vlaamse Gewest" 

 
EN : Het stadsbestuur van HARELBEKE, vertegenwoordigd door De heer Alain Top, burgemeester,  en 

De heer Carlo Daelman, secretaris, die handelen ter uitvoering van de beslissing van de gemeen-
teraad van 20 maart 2017 

 Hierna genoemd “de stad Harelbeke” 
 
EN : Het stadsbestuur van KORTRIJK, vertegenwoordigd door De heer Vincent Van Quickenborne,  

burgemeester, De heer Geert Hillaert, secretaris, die handelen ter uitvoering van de beslissing van 
de gemeenteraad van 13 maart 2017 

 Hierna genoemd “de stad Kortrijk” 
 
EN : Het gemeentebestuur van KUURNE, vertegenwoordigd door De heer Francis Benoit, burgemees-

ter, en Mevrouw Veronique Vanhoutte, secretaris, die handelen ter uitvoering van de beslissing 
van de gemeenteraad van 16 maart 2017 

 Hierna genoemd “de gemeente Kuurne” 
 
EN : Het gemeentebestuur van WEVELGEM, vertegenwoordigd door De heer Jan Seynhaeve, burge-

meester, en De heer Kurt Parmentier, secretaris, die handelen ter uitvoering van de beslissing van 
de gemeenteraad van 14 april 2017 

 Hierna genoemd “de gemeente Wevelgem” 
 
EN : Het gemeentebestuur van ZWEVEGEM, vertegenwoordigd door De heer Marc Doutreluingne, 

burgemeester, en De heer Jan Vanlangenhove, secretaris, handelen ter uitvoering van de beslis-
sing van de gemeenteraad van 27 maart 2017 

 Hierna genoemd “de gemeente Zwevegem” 
 
EN :  de intercommunale LEIEDAL, vertegenwoordigd door De heer Koen Byttebier, voorzitter, en De 

heer Filip Vanhavebeke, algemeen directeur 
 
EN : de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, handelend in uitvoering van de beslissing van de deputatie, 

waarvoor optreden De heer Franky De Block, gedeputeerde, en De heer Evert de Pauw, dienst-
hoofd 
Hierna genoemd “de provincie” 

 
EN :  de Vlaamse Vervoersmaatschappij DE LIJN, vertegenwoordigd door De heer Roger Kesteloot, di-

recteur-generaal 
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Wordt voorafgaandelijk uiteengezet dat deze samenwerkingsovereenkomst geldt onverkort de toepassing 
van de volgende regelgeving: 
 

 het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid;  

 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betref-
fende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking inzake het mobiliteits-
beleid;  

 het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, in 
het bijzonder artikel 18bis tot en met 18sexies waarbij de wegbeheerder ertoe gehouden is de door-
stroming van het geregeld vervoer te garanderen en de gemeente verplicht is om voorafgaand advies 
aan De Lijn te vragen over bepaalde ontwerpen van gemeentelijke reglementen die een permanente 
invloed kunnen hebben op de exploitatie van De Lijn; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2002 betreffende de Basismobiliteit in het 
Vlaamse Gewest, in het bijzonder artikel 17 en 18 in verband met wegwerkzaamheden, manifestaties 
en herinrichting van wegen;  

 het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 betreffende de exploitatie en de tarieven van 
de VVM, in het bijzonder artikel 13 in verband met het onderhoud van de openbare weg waarin 
sporen zijn gelegen, artikel 17 tot en met 19 in verband met doorstroming en artikel 20 tot en met 
27 in verband met de inplanting van haltes, al dan niet uitgerust met een schuilhuisje; 

 het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens. 

 
 
Aangezien het Vlaamse Gewest de volgende diensten wenst uit te voeren, nl. :  
 

Het uitvoeren van de mobiliteitsstudie in het kader van de verkenningsfase van het Complex Pro-
ject “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken 
van de R8 in relatie met de omgeving”. 
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WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 
 
 
ARTIKEL 1. Aanbestedende overheid 
 
De partijen verklaren zich akkoord om voor de in de overweging beschreven diensten het Vlaamse Gewest 
aan te duiden om bij de gunning en de uitvoering van de opdracht als aanbestedende overheid op te treden. 
 
 
ARTIKEL 2. Algemeen kader  
 
Voorliggende samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de mobiliteitsstudie in het kader van de ver-
kenningsfase van het Complex Project “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en 
Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving”. De verkeerskundige vraagstukken die in de 
verkenningsfase versneld worden onderzocht (zie artikel 3) zijn gerelateerd aan een reeks processen en pro-
jecten op vlak van mobiliteit en infrastructuur die parallel lopen met het Complex Project, doch ook bijdragen 
tot de scope en de doelstellingen van het Complex Project. Deze projecten en processen hebben zowel be-
trekking op de weginfrastructuur, als op het openbaar vervoer en de fiets.  
Met betrekking tot deze parallel lopende processen en projecten wordt verwezen naar de nota ‘Scope Com-
plex project “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken 
van de R8 in relatie met de omgeving”’ versie verkenningsfase dd. 3 februari 2017. 
 
 
ARTIKEL 3. Voorwerp van de studieopdracht 
 
De aanbestedende overheid staat, overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten, in voor de 
gunning van de opdrachten voor de studie.  
 
De studieopdracht dient  het optimaal verkeerskundig functioneren te onderzoeken van de weginfrastruc-
tuur ter hoogte van Hoog Kortrijk en Kortrijk-Oost (verkeersafwikkeling tussen de R8 en de E17) in samenhang 
met de effecten voor het volledige verkeerssysteem in de regio. Om de besluitvorming efficiënt te laten ver-
lopen wordt de nieuwe procedure van het decreet complexe projecten gevolgd. Het Complex Project “Ver-
beteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie 
met de omgeving” is in opstart. 
 
De verkenningsfase van het Complex Project wordt daarbij verdergezet volgens de ‘Procesnota Complex pro-
ject “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 
in relatie met de omgeving”’die hiervoor is opgemaakt.  
 
Het voorwerp van de mobiliteitsstudie is bepaald in de nota ‘Scope Complex project “Verbeteren van de 
verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omge-
ving”’ versie verkenningsfase dd. 3 februari 2017. 
 

Tijdens de verkenningsfase van het complex project wordt het volgende versneld onderzocht:  
 

- Het detecteren, ontwerpen en ramen van mogelijke versnelde, kleine verkeerskundige ingrepen 

in afwachting van de definitieve optimalisaties (in functie van het verhogen van de 

verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid). 

- Het onderzoek naar de optimalisatie van het complex Kortrijk-Oost, het complex Kortrijk-Zuid 

(“het Ei”) en het complex Aalbeke, in relatie tot de overige bovenlokale weginfrastructuur in het 
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projectgebied en in functie van het bepalen van de ruimte-innames in de ruimtelijke 

ontwikkelingszones in de onmiddellijke omgeving ervan.  

 
 
ARTIKEL 4. Start van de realisatie 
 
De aanbestedende overheid start binnen zestig dagen na de ondertekening van deze samenwerkingsover-
eenkomst door alle partijen de aanbestedingsprocedure die noodzakelijk is voor de uitvoering van de dien-
sten, vermeld in artikel 3. 
 
 
ARTIKEL 5. Duur van de realisatie 
 
Het Vlaamse Gewest zal een bindende termijn opleggen waarbij uiterlijk tegen 30 juni 2018 de de mobili-
teitsstudie tijdens de verkenningsfase van het Complex Project beëindigd moet zijn door de opdrachtnemer.  
 
 
ARTIKEL 6. Leiding van de studieopdracht 
 
De aanbestedende overheid duidt de leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar neemt de leiding van 
de studie waar. Dit betekent dat alleen hij gemachtigd is om opdrachten te geven aan de dienstverlener, 
proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van oplevering van de studieopdracht op 
te maken, de studie te schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te 
stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen, enzovoort. 
 
 
ARTIKEL 7. Procesmatige ondersteuning 
 
De leidend ambtenaar wordt ondersteund door het projectteam, samengesteld uit het departement Mobili-
teit en Openbare Werken, het Agentschap voor Wegen en Verkeer, het departement Ruimte Vlaanderen en 
de projectcoördinator van het strategisch project REKOVER+. Indien noodzakelijk in functie van de voortgang 
van de mobiliteitsstudie, kan het projectteam worden aangevuld met de nodige experten vanuit de betrok-
ken steden en gemeenten, de intercommunale Leiedal, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Ver-
voersmaatschappij De Lijn.  
 
De leidend ambtenaar rapporteert aan de ambtelijke werkgroep en het interbestuurlijk overleg Zuid-West-
Vlaanderen en kan het advies van beide overlegorganen inwinnen. Voor de samenstelling van het interbe-
stuurlijk overleg en de ambtelijke werkgroep wordt verwezen naar de ‘Procesnota Complex project “Verbe-
teren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie 
met de omgeving”’.  
 
 
ARTIKEL 8. Gunning van de studieopdracht 
 
De aanbestedende overheid schrijft de gunningsprocedure uit, staat in voor de opening van de inschrijvingen, 
maakt het gunningsverslag op en wijst de opdracht toe. 
 
 
ARTIKEL 9. Verbintenissen van het Vlaams gewest  
 
Het Vlaams gewest verbindt zich tot het opstarten, het aanbesteden en gunnen van de mobiliteitsstudie in 
het kader van de verkenningsfase van het Complex Project “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-
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Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de omgeving”, het aanstellen van een 
leidend ambtenaar ter begeleiding van deze studie, en de betaling van de opdracht.  
 
Het Vlaams gewest legt 30 juni 2018 op als bindende termijn voor de mobiliteitsstudie tijdens de verken-
ningsfase van het Complex Project.  
Het beëindigen van de mobiliteitsstudie houdt geen enkel financieel engagement in voor de uitvoering van 
de erin voorgestelde infrastructurele of andere ingrepen. De verdere besluitvorming verloopt via het Com-
plex Project.  
 
 
ARTIKEL 10. Verbintenissen van alle partijen 
 
De partijen engageren zich om al het mogelijke te doen om de termijn van de mobiliteitsstudie tijdens de 
verkenningsfase te helpen realiseren. In het bijzonder door hun medewerking tijdens het interbestuurlijk 
overleg Zuid-West-Vlaanderen.  
 
De partijen engageren zich om in hun besluitvorming over delen van het projectgebied rekening te houden 
met de inhoud van deze samenwerkingsovereenkomst en met de inhoud van de mobiliteitsstudie in de fase 
waarin het zich op het moment van de te nemen beslissing bevindt. 
 
De partijen verzekeren een strikte toepassing van het voorzorgsprincipe in het projectgebied, in het bijzonder 
voor wat betreft de besluitvorming over plannen en projecten die door hun ruimtebeslag de realisatie van 
mogelijke infrastructurele ingrepen in dit gebied kunnen hypothekeren. Voor de contouren van het project-
gebied waarin het voorzorgsprincipe wordt toegepast, wordt verwezen naar de nota ‘Scope Complex project 
“Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in 
relatie met de omgeving”’ versie verkenningsfase dd. 3 februari 2017.  
 
De partijen engageren zich om op basis van de resultaten van de mobiliteitsstudie ook, parallel en in afstem-
ming met het Complex Project, maatregelen te onderzoeken op het onderliggende wegennet. 
Zonder voorafname op de beslissingsmogelijkheden en autonomie van de lokale besturen en in onderling 
overleg tussen alle partijen, worden de noodzakelijke maatregelen op het onderliggend wegennet die voort-
komen uit het mobiliteitsonderzoek in het kader van het Complex Project, uitgevoerd voor zover deze maat-
regelen de scope en de doelstellingen van het Complex Project ondersteunen.  
 
De partijen engageren zich om voor de nodige afstemming te zorgen met parallelle processen en projecten 
die bijdragen tot de scope en de doelstellingen van het Complex Project (zie artikel 2).   
 
 
ARTIKEL 11. Betaling 
 
De opdracht van de dienstverlener wordt uitgevoerd voor rekening van het Vlaamse Gewest.  
 
 
ARTIKEL 12. Inwerkingtreding en duur van de samenwerkingsovereenkomst 
 
Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking bij ondertekening door alle betrokken partijen.  
 
Deze samenwerkingsovereenkomst, met inbegrip van het voorzorgsprincipe vanuit de lokale besturen, 
neemt een einde op 30 juni 2018, met name wanneer de mobiliteitsstudie tijdens de verkenningsfase van 
het Complex Project “Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aan-
pakken van de R8 in relatie met de omgeving” is afgerond.  
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Opgemaakt in ……… originele exemplaren, te ……… op ………………………….. 
 
 
Voor het Vlaamse Gewest 
 

Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn   
 
 
 
 
 
 
 
Voor de stad Harelbeke 
 

De burgemeester De secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de stad Kortrijk 
 

De burgemeester De secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de gemeente Kuurne 
 

De burgemeester De secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de gemeente Wevelgem 
 

De burgemeester De secretaris 
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Voor de gemeente Zwevegem 
 

De burgemeester De secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de intercommunale Leiedal  
 

De voorzitter  De algemeen directeur  
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de provincie West-Vlaanderen 
 

De gedeputeerde  Diensthoofd  
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn  
 

De directeur-generaal  
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Kelly Detavernier

Staf Financieel Beheerder

8 2017_GR_00064 Beheer stichtingen  - Overdracht aan OCMW - Goedkeuren
8 - 2017_GR_00064 - Beheer stichtingen  - Overdracht aan OCMW - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke

Johan Vanhoutte

Beknopte samenvatting

De stad heeft sedert geruime tijd een aantal stichtingen in haar beheer.

Het gaat over stichtingen ontstaan in de 18de eeuw en verder.

Deze stichtingen hadden aanvankelijk diverse sociale doelen maar zijn niet meer actief. Op hun 'slapende' rekeningen 

was er enkel nog aangroei van intresten.

In de loop van 2015 zijn deze spaarrekeningen afgesloten en het saldo ervan werd overgemaakt op de zichtrekening van 

de stad in afwachting van een definitieve bestemming. 

Er wordt geopteerd om het beheer van deze stichtingen over te dragen aan het OCMW en het te bestemmen voor een 

gelijkaardig sociaal doel.

Beschrijving

Aanleiding en context

Sedert een lange periode is het beheer van rekeningen van diverse stichtingen bij de stad 

ondergebracht.

De oprichting van een stichting vloeit voort uit de wil van een of meer natuurlijke personen of 

rechtspersonen om een vermogen te bestemmen voor de verwezenlijking van een bepaald 

belangeloos doel.

Stichtingen van een openbaar nut zijn gericht op de verwezenlijking van een werk van 

filantropische, levensbeschouwelijke, religieuze, wetenschappelijke, artistieke, pedagogische of 

culturele aard.

Private stichtingen worden opgericht bij authentieke akte en mogen een ander doel hebben.

De stichtingen in het beheer van de stad zijn private stichtingen nl. : stichting Vercruysse-De Bien, 

stichting (Amerlinck)-Demeestere, stichting Verrue, stichting Vandale weldadigheid, stichting 

Vandale onderwijs, stichting Bastin en stichting Brouckaert.

Volgens de oprichtingsaktes zijn deze fundaties destijds in het leven geroepen voor volgende doelen 

:

Stichting Vercruysse-De Bien : Opgericht ten voordele van de opvoeding (kledij, voeding) van arme 

jonge meisjes van Kortrijk, die ondergebracht waren bij de 'Zusters van Saint Vincent de Paul', 

religieuze gemeenschap.

Stichting (Amerlinck)-Demeestere : Enerzijds liefdadigheid, onderhoud van oude zieke en/of arme 

vrouwen/weduwen en hun dochters, inwoners van Kortrijk en anderzijds het aanbieden van 

degelijk onderwijs aan armen.

Stichting Verrue : Ontstaan ten voordele van de oprichting van een school voor arme meisjes.
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Stichting Vandale weldadigheid : Opgericht enerzijds ten voordele van de arme kinderen van 

Kortrijk om hen te leren lezen en schrijven en hen te laten werken, en anderzijds zieke arme 

patiënten gratis bij te staan.

Stichting Vandale onderwijs : Heeft gelijkaardige doeleinden als stichting Vandale weldadigheid.

Van de stichtingen Bastin en Brouckaert ontbreken de oprichtingaktes.

De individuele spaarrekeningen van de stichtingen ten bedrage van 28.462,43 € werden in 2015 

afgesloten en gestort op de zichtrekening van de stad en staan momenteel geregistreerd op 

boekhoudrekening 48910000 : 'Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties' en dit in 

afwachting van een eventuele overdracht.

Argumentatie

OCMW's hebben tot doel elke persoon in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de 

menselijke waardigheid   (art. 1 OCMW-wet).  Het OCMW verstrekt o.a. diensten aan armen, zorg aan ouderen (het 

OCMW beheert o.a. bejaardentehuizen) en ook psychische hulp aan de inwoners.

Omdat de doeleinden van voormelde stichtingen beter aanleunen bij de missie, werken en taken van het OCMW, 

wordt geopteerd om het beheer van deze stichtingen over te dragen aan het OCMW en te bestemmen voor een 

gelijkaardig sociaal doel.

Gelet op de beslissing van het OCMW dd. 15/12/2016, aanvaardt het OCMW deze stichtingen, mits beslissing van 

de Gemeenteraad tot overdracht van de Stedelijke Stichtingen aan het OCMW voor een totaal bedrag van 28.462,43 

€, en op voorwaarde dat de lasten beperkt zijn tot besteding van het beschikbaar bedrag voor de opgegeven doeleinden.  

Door toewijzing van deze ontvangst aan de sociale dienst worden deze gelden de facto besteed voor opvoeding en 

scholing van kinderen en voor ziekenverzorging.

Voor de stad is dit zonder financiële impact.

Regelgeving bevoegdheid

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

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Geen financiële impact, enkel doorstorting van ontvangen gelden naar OCMW.

Besluit

Punt 1

in te stemmen met de overdracht van het beheer van diverse stichtingen aan het OCMW Kortrijk.

Bijlagen

- Raadsbesluit ocmw 15-12-2016.docx

Projecten

9 2017_GR_00087 Campus Kortrijk Weide- DBFMO overeenkomst met  S&R 

Kortrijk-Zwevegem NV - addendum DBFMO-contract ifv 
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de aanvraag vrijstelling BTW op werkingssubsidie
9 - 2017_GR_00087 - Campus Kortrijk Weide- DBFMO overeenkomst met  S&R Kortrijk-Zwevegem NV - addendum DBFMO-contract ifv de aanvraag vrijstelling BTW op werkingssubsidie

Inhoudelijk verantwoordelijke

Mathieu Desmet

Beknopte samenvatting

Het college besliste in zitting van 4 juli 2016 een DBFMO-overeenkomst af te sluiten tussen Stad Kortrijk, gemeente 

Zwevegem en S&R Kortrijk - Zwevegem NV voor de realisatie van een nieuw zwembadcomplex Kortrijk en een nieuw 

zwembadcomplex Zwevegem. 

De DBFMO-overeenkomst en de bijlagen waaronder de principes rond het betalingsmechanisme voor betaling van de 

werkingssubsidie door Kortrijk en Zwevegem werden reeds goedgekeurd in de gemeenteraad in zitting van 25 januari 

2016 punt 26.

Deze nota legt een addendum voor waarbij een aanpassing aan het contract gebeurt in antwoord op de gesprekken 

(prefilingsfase) met de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken met het oog op een rulingsaanvraag in het 

dossier.

Beschrijving

Aanleiding en context

Het college besliste in zitting van 4 juli 2016 een DBFMO-overeenkomst af te sluiten tussen Stad 

Kortrijk, gemeente Zwevegem en de NV S&R voor de realisatie van een nieuw zwembadcomplex 

Kortrijk en een nieuw zwembadcomplex Zwevegem.

Het DBFMO-contract voorziet in bijlage 2 de afspraken rond de betaling van de  jaarlijkse 

werkingssubsidie door Kortrijk en Zwevegem aan S&R Kortrijk Zwevegem NV.

In de laatste fase van de BAFO-onderhandelingen met S&R werden door GD&A-advocaten op 1 

juni 2016 overleg gepleegd met de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB) 

omtrent het BTW-regime waaronder de betaling van de betreffende werkingssubsidie gebeurt.  

Deze gesprekken verlopen via een vaste format van een prefilingsaanvraag die dan overgaat in een 

formele rulingsaanvraag.

Op 23 juni 2016 bezorgde GD&A-advocaten via studiebureau SWECO de nodige antwoorden op 

een aantal technisch-inhoudelijke vragen in het zwembaddossier.  Hiermee kon de de DVB het 

standpunt bevestigen dat de werkingssubsidie uit de werkingssfeer van de BTW valt.

Op 9 december 2016 nodigt de DVB de stad Kortrijk en GD&A-advocaten uit om het voorstel van 

antwoord om hiermee de prefilingsfase af te kunnen sluiten.  

Argumentatie

De DVB oordeelde in de prefilingsfase dat twee elementen uit het DBFMO-contract voor het deel Kortrijk een 

aanpassing van het contract vragen nl. de bouw van de fietstenstalling (gedeeld gebruik voor fuifzaal en zwembad en 50 

% van de kosten hiervan zijn voorzien bij S&R via het DBFMO contract) en de realisatie van een zone van 2-meter 

direct rondom de perimeter van het zwembad (kosten bij S&R voorzien via het DBFMO-contract). Er wordt 

voorgesteld deze twee elementen uit het contract te halen.
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Beide elementen zullen bijgevolg wel onder BTW-regime gefactureerd worden aan S&R.  

Met het voldoen aan deze gevraagde aanpassing kan de betaling van de werkingssubsidie gebeuren buiten de 

werkingssfeer van de BTW zodat er hierop geen BTW verschuldigd is.

In reactie op de vraag van de DVB en om de prefilingfase te kunnen afsluiten om daarop te kunnen komen tot de 

formele ruling wordt voorgesteld via een addendum op het DBFMO-contract  formeel de gevraagde aanpassing te doen.

Via mail bevestigt S&R Kortrijk - Zwevegem NV akkoord te zijn met het voorstel van addendum.

Regelgeving bevoegdheid

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

Besluit

Punt 1

het addendum op het DBFMO-contract tussen stad Kortrijk, gemeente Zwevegem en S&R Kortrijk Zwevegem NV 

goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen

- Addendum bij DBFMO-contract ifv vrijstelling BTW op werkingssubsidie

- Akkoord SenR  addendum DBFMO-contract.pdf
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Raadscommissie 2

Wout Maddens

Communicatie en Recht

10 2017_GR_00090 Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij - 

Fusie met Goedkope Woning - Goedkeuren
10 - 2017_GR_00090 - Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij - Fusie met Goedkope Woning - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke

Tiene Castelein

Beknopte samenvatting

In het Plan Nieuw Kortrijk wordt een aanzet gegeven tot de omvorming van de verschillende 

huisvestingsmaatschappijen tot één krachtige organisatie.

Ook het Streekpact van RESOC beoogt de fusie van de sociale huisvestingsmaatschappijen en de oprichting van één 

centraal inschrijvings- en wachtregister tegen 2018 als resultaat van de deelactie Warmer wonen.

In het visitatierapport van SHM Eigen Haard is Goud Waard Lauwe werd door de visitatiecommissie nog de 

aanbeveling meegegeven om na te denken over de argumenten pro en contra een fusie.

In het visitatierapport van de Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij stelde men het volgende: "Op het 

grondgebied Kortrijk zijn niet minder dan 8 sociale huisvestingsmaatschappijen actief voor sociale verhuring. Dit 

betekent dat kandidaat-huurders zowel bij inschrijving, maar zeker ook bij actualisatie telkens opnieuw formulieren 

moeten verwerken en invullen. Dit is allerminst klantvriendelijk."

In het Vlaams Regeerakkoord wordt de rol van de steden en gemeenten als dé regisseur van het lokaal woonbeleid 

beklemtoond.

In beleidsbrief voor de periode 2014 – 2019 stelt de Minister van Wonen fusie voorop als methode om schaalvergroting 

en meer efficiëntie in de huisvestingsmaatschappijen te bekomen.

De Stad wil als regisseur van het woonbeleid samen met de huisvestingsmaatschappijen tot een fusie komen zodat het 

Kortrijks patrimonium vervat zit in één grote fusiemaatschappij.

Doel is beter te kunnen inspelen op de noden van de sociale woonmarkt vanuit de kennis van de Kortrijkse en regionale 

woonmarkt. Centraal daarbij staat de dienstverlening aan de specifieke doelgroep van sociale huurders.

 

 

Beschrijving

Aanleiding en context

Plan Nieuw Kortrijk en bovenlokale regelgeving

In het Plan Nieuw Kortrijk wordt een aanzet gegeven tot de omvorming van de verschillende 

huisvestingsmaatschappijen tot één krachtige organisatie.
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Ook het Streekpact van RESOC beoogt de fusie van de sociale huisvestingsmaatschappijen en de 

oprichting van één centraal inschrijvings- en wachtregister tegen 2018 als resultaat van de deelactie 

Warmer wonen (cfr. P 52 Streekpact 2013-2018).

 

In het visitatierapport van Eigen Haard is Goud Waard Lauwe gaf de visitatiecommissie nog de 

volgende aanbeveling:

“De visitatiecommissie raadt aan om in ieder geval na te gaan op welke manier nog meer 

samengewerkt kan worden tussen de sociale huisvestingsmaatschappijen in de regio, na te denken 

over de argumenten pro en contra een fusie en te analyseren welke de sterktes en zwaktes zijn van 

de maatschappij in een ruimer en diepgaande samenwerkingsverband.”

 

In het visitatierapport van de Zuid – West – Vlaamse Huisvestingsmaatschappij stelde men het 

volgende:

"Op het grondgebied Kortrijk zijn niet minder dan 8 sociale huisvestingsmaatschappijen actief voor 

sociale verhuring. Dit betekent dat kandidaat – huurders zowel bij inschrijving, maar zeker ook bij 

actualisatie telkens opnieuw formulieren moeten verwerken en invullen. Dit is allerminst 

klantvriendelijk.”

 

Het Vlaams Regeerakkoord maakt gewag van het volgende:

“De Vlaamse Regering blijft ook in de toekomst de intergemeentelijke samenwerkingsprojecten 

ondersteunen.

Steden en gemeenten zijn dé regisseur van het lokaal woonbeleid. De Vlaamse overheid zal de 

regelgeving waar mogelijk beperken tot een regelgevend kader, dit met het oog op het bevorderen 

van maatwerk door de lokale besturen in functie van noden, behoeften en wenselijkheden van hun 

woonbeleid.

Door middel van prioritering worden visitaties verdergezet om de werking van sociale 

huisvestingsmaatschappijen in functie van prestatie-indicatoren verder te optimaliseren en te 

professionaliseren.

Elke sociale huisvestingsmaatschappij zal tegen 2019 een minimale schaalgrootte van 1000 sociale 

woningen in een al dan niet aaneengesloten werkingsgebied moeten hebben.”
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In beleidsbrief voor de periode 2014 – 2019 stelt Wonen van Minister Homans fusie als methode 

om schaalvergroting en meer efficiëntie in de huisvestingsmaatschappijen te bekomen.

Argumentatie

Doel

De Stad wil als regisseur van het woonbeleid samen met de huisvestingsmaatschappijen tot een fusie komen zodat het 

Kortrijks patrimonium vervat zit in één grote fusiemaatschappij.

Doel is beter te kunnen inspelen op de noden van de sociale woonmarkt vanuit de kennis van de Kortrijkse en regionale 

woonmarkt. Centraal daarbij staat de dienstverlening aan de specifieke doelgroep van sociale huurders.

 

 

Voorgaanden en vervolgstap

1.

In de Gemeenteraad van 09.05.2016 werd al beslist tot splitsing van Eigen Haard is Goud Waard Lauwe en het voegen 

van het Kortrijks patrimonium van de gesplitste huisvestingsmaatschappij bij Goedkope Woning.

Op die manier wordt het historisch versnipperd territoriaal patrimonium van deze maatschappij, dat zich uitstrekt over 

Rekkem, Lauwe, Aalbeke, Marke en Rollegem gecentraliseerd bij Kortrijk enerzijds, en Menen anderzijds.

 

2.

Daarnaast voldoet ook de Zuid – West – Vlaamse Huisvestingsmaatschappij nog niet aan de door de Vlaamse Regering 

opgelegde schaalgrootte van 1000 woningen die moeten gerealiseerd zijn tegen 2019, zodat ook deze 

huisvestingsmaatschappij genoodzaakt is te fusioneren.

De Zuid – West – Vlaamse Huisvestingsmaatschappij is een regionale maatschappij die een drieledige activiteit kent:

 

 Zij realiseert koopwoningen op regionaal niveau

 Zij verleent op regionale schaal sociale leningen

 Zij heeft 500 huurwoningen in die zich allen bevinden op Kortrijks grondgebied.

 

Het is wenselijk dat de Zuid – West – Vlaamse fusioneert met een Kortrijkse huisvestingsmaatschappij en de 

versnippering van Kortrijks patrimonium over verschillende maatschappijen wordt tegengegaan. Tegelijkertijd kan de 

expertise met betrekking tot de sociale koopmarkt ten dienst worden gesteld van de regio.
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3.

Na de eerste reeds besliste stap tot fusie door splitsing van Eigen Haard is Goud Waard Lauwe, waarbij het Kortrijks 

patrimonium wordt gevoegd bij Goedkope Woning, is de fusie van de Zuid – West – Vlaamse 

Huisvestingsmaatschappij met Goedkope Woning (waar het Kortrijks patrimonium van Eigen Haard is Goud Waard 

Lauwe al gevoegd is) de logische vervolgstap en biedt dit ook voor de Zuid – West – Vlaamse de garantie dat tijdig 

voldaan wordt aan de Beleidsnota Wonen van Minister Homans.

 

De nieuwe fusiemaatschappij, met meerderheidsaandeelhouder Stad en OCMW Kortrijk, zal dan beschikken over om 

en bij 2500 woningen.

 

De fusieoperatie zal tevens een aanzienlijke afslanking van de diverse raden van bestuur tot gevolg hebben, gezien er op 

vandaag 3 raden van bestuur zijn met maar liefst 34 bestuurders, en deze herleid wordt naar 1 raad van bestuur met 13 

bestuurders (nieuw aantal Decretaal bepaald volgens het aantal woningen).

 

4.

De globale operatie (splitsing van Eigen Haard is Goud Waard, voegen bij Goedkope Woning en fusie met Zuid – 

West – Vlaamse huisvestingsmaatschappij) kan aansluitend na mekaar plaatsvinden op dezelfde dag.

 

Momenteel is een revisor aangesteld in opdracht van de drie huisvestingsmaatschappijen die een stappenplan heeft 

opgesteld met de principes van het splitsings- en fusieproces.

 

De eigenlijke berekeningsoefening van de revisor van het splitsings- en fusievoorstel op basis van de voorgestelde 

principes bij de bedrijfseconomische waardering en de ruilverhouding vindt plaats de eerste helft van maart, en wordt 

daarna in de respectievelijke raden van bestuur gebracht.

Premisse hierbij is dat Stad Kortrijk samen met OCMW Kortrijk over een comfortabele meerderheid van de aandelen 

moet beschikken in de AV en RVB van de nieuwe fusiemaatschappij.

Gezien de fusieoperatie plaatsvindt op basis van de cijfers van de jaarrekening van 2016, en deze cijfers slechts 6 

maanden geldig zijn, dient de fusie doorgevoerd zijn voor 1 juli 2017.

 

De Bijzondere Algemene Vergaderingen zullen in juni worden gepland.
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5.

De vertegenwoordigers van de Stad in de AV van Zuid – West – Vlaamse en Goedkope Woning worden gevraagd om 

zich in de eerstvolgende Algemene Vergadering en Bijzondere Algemene Vergaderingen formeel akkoord te verklaren 

met de fusie van de Zuid – West – Vlaamse Huisvestingsmaatschappij met Goedkope Woning en met alle hiertoe 

vereiste beslissingen die moeten genomen worden.

 

6.

De vertegenwoordigers van de Stad in de raad van bestuur van Goedkope Woning en de Zuid – West – Vlaamse 

Huisvestingsmaatschappij worden gevraagd zich formeel akkoord te verklaren met de fusie van beide maatschappijen 

en met alle hiertoe vereiste beslissingen die moeten genomen worden, met inbegrip van het meerwerken aan de opmaak 

van een businessplan waarbij o.a. volgende principes (niet limitatief) worden nagestreefd:

 toegankelijkheid

 klantvriendelijkheid

 transparantie

 kwaliteit, duurzaamheid

 sociaal-voelendheid

 inbedding in en uitvoering van de lokale woonstrategie

-        de nodige beslissingen mbt het behoud van alle personeel ifv de fusie

-        waarbij een regionale koopactiviteit in de schoot van de nieuwe bouwmaatschappij behouden blijft

-        en de uitvoering van de geplande renovatie- en nieuwbouwprojecten gegarandeerd blijft.

 

7.

In een parallel traject wordt hierna voorzien dat 88 woningen van het OCMW KORTRIJK zullen worden ingebracht 

in de fusiemaatschappij.

Regelgeving bevoegdheid

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

Besluit

Punt 1

Principieel akkoord te gaan met de fusie van de Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij met Goedkope Woning.

Punt 2

Opdracht te geven aan de vertegenwoordigers van de Stad in de raad van bestuur van Goedkope Woning en de Zuid – 

West – Vlaamse Huisvestingsmaatschappij zich formeel akkoord te verklaren met de fusie van beide maatschappijen 

en met alle hiertoe vereiste beslissingen die moeten genomen worden met inbegrip van het mee werken aan:
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-        De opmaak van een businessplan voor de nieuwe fusiemaatschappij waarbij o.a. volgende principes (niet 

limitatief) worden nagestreefd:

 toegankelijkheid

 klantvriendelijkheid

 transparantie

 kwaliteit, duurzaamheid

 sociaal-voelendheid

 inbedding in en uitvoering van de lokale woonstrategie

-        de nodige beslissingen met betrekking tot het behouden van alle personeel in functie van de fusie

-        waarbij een regionale koopactiviteit in de schoot van de nieuwe bouwmaatschappij behouden blijft

-        en de uitvoering van de geplande renovatie- en nieuwbouwprojecten gegarandeerd wordt

Punt 3

Opdracht te geven aan de vertegenwoordigers van de Stad in de Algemene Vergadering van de Zuid – West – Vlaamse 

Huisvestingsmaatschappij en Goedkope Woning om zich in de eerstvolgende Algemene Vergadering en Bijzondere 

Algemene Vergaderingen formeel akkoord te verklaren met de fusie van de Zuid – West – Vlaamse 

Huisvestingsmaatschappij met Goedkope Woning en met alle hiertoe vereiste beslissingen die moeten genomen 

worden.

Bouwen, Milieu en Wonen

11 2017_GR_00079 VK 1278 - wijzigen van de vergunde verkaveling naast het 

WZC ‘ De Ruyschaert’ in Marke- zaak van de wegen - 

Goedkeuren
11 - 2017_GR_00079 - VK 1278 - wijzigen van de vergunde verkaveling naast het WZC ‘ De Ruyschaert’ in Marke- zaak van de wegen - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke

Eva Vanmarcke

Beknopte samenvatting

De oorspronkelijke verkavelingsvergunning betreft het verkavelen van de gronden naast het WZC ‘ De Ruyschaert’ in 

Marke. De bestaande bebouwing wordt gesloopt, en vervangen door woonkavels. De verkaveling voorziet 11 loten 

waarvan 8 kavels voor grondgebonden eengezinswoningen en 3 kavels voor meergezinswoningen, waarvan 2 in functie 

van de realisatie van assistentiewoningen aansluitend op het WZC.

Voorliggende wijziging beoogt het mogelijk maken van een private garageweg voor de aanpalende woningen in de 

Marktstraat. Hiertoe wordt de zone voor wegenis beperkt uitgebreid en wordt een nieuwe zone voor private garageweg 

voorzien.

De gevraagde verkavelingswijziging is aanvaardbaar. Het mogelijk maken van deze garageweg betekent een duidelijke 

meerwaarde voor de aanpalende woningen en doet geen afbreuk van aan de geest van de initiële verkaveling.

De 'zaak van de wegen' die het voorwerp uitmaken van de verkavelingsaanvraag 1278 nl. de uitbreiding van het tracé 

van de nieuw aan te leggen wegenis in functie van het bereikbaar maken van de private garageweg, de aanleg van de de 

nieuw aan te leggen wegenis vanaf de Kloosterstraat, het fietsvoetpad vanaf de Marktstraat en de inrichting van de 
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groenzones zoals voorgesteld op de plannen, opgemaakt door het Bvba Jos Dumoulin, wordt aan de gemeenteraad ter 

goedkeuring voorgelegd.

Beschrijving

Aanleiding en context

1. GEGEVENS:

Beschrijving van de aanvraag, de bouwplaats en de omgeving 

De aanvraag: 

Bvba Jos Dumoulin vraagt, met volmacht van de grondeigenaars (Vastgoed Mangement Associatie 

uit Deurne en Lieven Theys uit Marke), een wijziging van de dd. 18 april 2016 goedgekeurde 

verkavelingsvergunning voor de gronden naast het WZC 'De Ruyschaert' in Marke. 

Voorliggende wijziging beoogt het mogelijk maken van een private garageweg voor de aanpalende 

woningen  in de Marktstraat. Hiertoe wordt de zone voor wegenis beperkt uitgebreid en wordt een 

nieuwe zone voor private garageweg voorzien. 

De wijziging heeft geen impact op de bouwpercelen of op de individueel vergunde bouwprojecten.

Van de gelegenheid wordt wel gebruik gemaakt om de voorschriften aan te passen: 

het expliciet overnemen van voorwaarden uit de oorspronkelijke verkavelingsvergunning

het toevoegen van een lot bestemd voor de aanleg van een private garageweg, met bijhorende 

voorschriften

De aanvraag houdt enerzijds een wijziging van het tracé van de openbare wegenis in en anderzijds 

de effectieve aanleg van het openbaar domein. 

De bouwplaats: 

De bouwplaats bestaat uit achtergelegen gronden die momenteel gedeeltelijk bebouwd zijn, 

gedeeltelijk in gebruik zijn als parking bij het WZC en gedeeltelijk braakliggend zijn. 

Het betreft een terrein met een oppervlakte van ca. 8 505m² dat zich bevindt in de zuid-westelijke 

zone, ingesloten door de bestaande bebouwing in zowel de Marktstraat als de Kloosterstraat. 

Een vergunning voor de sloop van de bestaande bebouwing, evenals de vergunningen voor de 

individuele bouwprojecten, werden reeds op 2 mei 2016 afgeleverd. De bouw van de woningen, 

appartementen en assistentiewoningen kan pas aangevat worden na oplevering van het openbaar 

domein. 

De omgeving: 
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De omgeving van de aanvraag wordt voornamelijk gekenmerkt door overwegend woonfuncties, 

ondersteund door voorzieningen op lokaal niveau. De directe omgeving van het project wordt 

hoofdzakelijk gekenmerkt door gesloten en halfopen eengezinswoningen en grotere volumes voor 

gemeenschapsvoorzieningen.  

Historiek: 

In de verkavelingsvergunning dd. 18 april 2016 werd als voorwaarde gesteld dat het mogelijk 

gemaakt moest worden om een kruiwagenpad met beperkte breedte ten behoeve van de woningen 

Marktstraat 16- 28 te realiseren. 

Volgend op de verkavelingsvergunning en de gestelde voorwaarde, werd overleg opgestart tussen de 

stad, ontwikkelaar en aangelanden waarop uiteindelijk tot een compromis gekomen werd om een 

effectieve garageweg aan te leggen. Om deze te kunnen realiseren is een beperkte wijziging van het 

openbaar domein nodig (onderwerp van voorliggende aanvraag). 

2. OPENBAAR ONDERZOEK:

Er is decretaal geen specifiek openbaar onderzoek voorzien voor de zaak van de wegen, de 

gemeenteraad dient echter wel kennis te nemen van de eventuele bezwaren in de corresponderende 

stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 1278. 

De aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden.

3. ADVIEZEN

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 28.11.2016 en referentie 2016-1420 

is gunstig met voorwaarden 

Dit advies wordt gevolgd 

Het advies van team Planning & Openbaar Domein watertoets met datum 17.01.2017 en referentie 

2017-0984 is gunstig met voorwaarden 

Dit advies wordt gevolgd

Het advies van Communicatie en Recht met datum 23.11.2016 en referentie ST is gunstig met 

voorwaarden 

Dit advies wordt gevolgd 

4. VERENIGBAARHEID MET DE REGELGEVING

Ligging volgens plannen van aanleg:
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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. 

Zonering(en):  

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. 

Art. 17.6.2 - Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. 

Bijzonder Plan van Aanleg: Kloosterstraat 

In herziening gesteld (voor BPA's) op 22 januari 1997.

Bijzonder Plan van Aanleg: Marktstraat 

Goedgekeurd op 22 juni 1999.

Verkavelingsplan: MAR138 

Goedgekeurd op 18 april 2016.

 

Afwijkings-en uitzonderingsbepalingen op de plannen van aanleg:

Niet van toepassing

Verordeningen:

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

Bouwverordening(en): vellen hoogstammige bomen, wijziging : Goedgekeurd op 27 februari 1978.
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Bouwverordening(en): algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer : 

Goedgekeurd op 29 april 1997.

Stedenbouwkundige verordening(en): gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorziening gescheiden lozing van afvalwater en 

hemelwater : Goedgekeurd op 10 september 2010.

Stedenbouwkundige verordening(en): gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven : 

Goedgekeurd op 8 juli 2005.

Stedenbouwkundige verordening(en): provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het 

overwelven van baangrachten : Goedgekeurd op 23 juli 2008.

Stedenbouwkundige verordening(en): gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

toegankelijkheid : Goedgekeurd op 10 juni 2011.

Stedenbouwkundige verordening(en): algemene stedenbouwkundige verordening : Goedgekeurd 

op 20 september 2012.

 

Afwijkings-en uitzonderingsbepalingen op de verordeningen:

Niet van toepassing

Argumentatie

5. BESPREKING

De initiële verkaveling is een randafwerking van het zogenaamde 'binnengebied Marke'. Het betreft een gemengd 

woonproject en voorziet enerzijds grondgebonden eengezinswoningen en anderzijds 

appartementen/assistentiewoningen. 

De aanvraag tot verkavelingswijziging betreft een aanpassing aan het openbaar domein om de aanleg van een private 

garageweg mogelijk te maken. Er worden geen aanpassingen aan de bouwloten voorzien. 

De aanvraag omvat eveneens de effectieve aanleg van het openbaar domein. 

De voorgestelde functie is in overeenstemming met het geldende BPA 77 'Marktstraat', de bestaande omgeving en 

nieuw te realiseren ontwikkeling.  

Wegenisontwerp:

De aanvraag omvat eveneens de wegenis en infrastructuur voor de volledige verkaveling mn. 

 de insteekweg vanaf de Kloosterstraat
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 het 'erf'

 de fietsverbinding richting Marktstraat

 de private garageweg

 de collectieve groenzones

 een voorlopige fiets- en wandelverbinding + voorlopige afwateringsgracht richting Markebeek

 de herindeling van de bestaande parking thv het woonzorgcentrum (bestaande verharding)

Aangezien de aan te leggen wegenis enkel tot doel heeft de nieuwe ontwikkeling te ontsluiten (geen doorgaand verkeer 

mogelijk) wordt de infrastructuur aangelegd als 'woonerf'. Deze inrichting is passend voor de autoluwe omgeving die 

ontwikkeld wordt. 

De nieuwe insteekweg krijgt een totale profielbreedte van 12m en bestaat uit een rijweg met een breedte  van 5m met 

een centrale greppel. Men voorziet de rijweg in grijze betonstraatstenen in halfsteensverband aan te leggen. Conform 

het advies van het team Planning & Openbaar domein moet het legverband van de wegenis, omwille van de stevigheid, 

wijzigen naar elleboogverband. 

Aan beide zijden van de rijweg is een zone met een breedte van telkens 2m voorzien met enerzijds plantvakken 

(hoogstammige en/of meerstammige bomen) en anderzijds parkeervakken (langsparkeren). Deze parkeervakken zijn 

duidelijk zichtbaar door hun materialisatie nl. zwarte betonstraatsteen in elleboogverband. Doorheen de ontwikkeling 

worden 21 publieke parkeerplaatsen voorzien. Hiermee wordt voldaan aan de parkeernorm zoals vastgelegd in de 

algemene stedenbouwkundige verordening. 

Hoewel niet noodzakelijk in een 'woonerf'-omgeving worden bovendien aan weerszijden voetgangerszones met een 

breedte van 1.5m aangelegd. 

De hagen in de hoofdweg moeten de variëteit Ligustrum vulgare 'Lodens' zijn en op het openbaar domein mogen geen 

siergrassen aangeplant worden. Dit wordt als voorwaarde aan de vergunning gekoppeld. 

Om het rechtstreeks inrijden in de plantvakken te vermijden moeten deze worden afgeschermd via een verhoogde 

borduur (type IB) of een verhoogde metalen kader. 

Het noordelijk gedeelte van de weg (thv zone D) kent een hoogteverschil dat opgevangen wordt door de rijweg in 

helling (9a10%) richting binnengebied aan te leggen. Op dit doodlopend straateinde wordt vervolgens een voorlopige 

fiets- en wandelverbinding aangesloten dat verbinding maakt met de bestaande fiets- en wandelverbinding langsheen 

de Markebeek. Deze verbinding zal aangelegd worden in dolomietverharding over een breedte van ca. 2m. 

In functie van natuurlijke afwatering wordt in deze zone eveneens een tijdelijke afwateringsgracht naar de Markebeek 

voorzien. 

De insteekweg zal aansluiten op de Kloosterstraat. De Kloosterstraat is een gemeentelijke weg die geschikt is voor het 

opnemen van de (beperkte) bijkomende verkeersaantrek. Het bijkomende verkeer zal enkel woonverkeer zijn. Om deze 

aansluiting op een kwalitatieve manier te realiseren zullen de bestaande grijze betonstraatstenen opgebroken worden en 

cfr. de bestaande toestand herplaatst worden. Om de overgang tussen de bestaande wegenis en het nieuwe woonerf 

visueel duidelijk te maken wordt bovendien een overgangszone in beige betonstraatstenen voorzien. 

De plaats waar deze nieuwe aansluiting voorzien wordt is voldoende zichtbaar in de straat en wordt in de bestaande 

toestand reeds gekenmerkt door in- en uitrijbewegingen ifv het RVT. Het aanleggen van de nieuwe insteekweg zal deze 

in- en uitrijbewegingen ordenen, wat de verkeersveiligheid ten goede zal komen. 
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Aan de oostelijke zijde van de insteekweg paalt de bestaande verharde parkeerzone van het WZC. In voorliggende 

aanvraag wordt de herindeling van deze parking dmv verfmarkeringen aangevraagd. Deze werken staan niet 

rechtstreeks ten dienste van de aangevraagde verkaveling en kunnen bijgevolg niet begrepen worden onder de werken 

zoals bedoeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening art. 4.2.17. Deze werken dienen door het College van 

Burgemeester en Schepenen it de vergunning gesloten te worden en dienen middels een nieuwe afzonderlijke 

stedenbouwkundige vergunningsaanvraag aangevraagd te worden. 

Ter hoogte van de blokken C, D en E wordt een aftakking van de hoofdstraat voorzien. Dit 'erf' kent een gelijkaardige 

inrichting met grijze betonstraatstenen en plantvakken. Op het effectieve 'erf' worden muv 4 parkeervakken (in zwarte 

betonstraatsteen) enkel een aantal opstelstroken voor laden en lossen voorzien. Deze worden aangelegd in lichtgrijse 

betonstraatstenen in halfsteensverband. De hierboven aangehaalde voorwaarden mbt. legverband en verhoogde 

borduur zijn ook hier van toepassing. 

De initieel voorziene 'rijweg' (oorspronkelijke verkaveling) liep tot aan het einde van blok C. Middels voorliggende 

verkavelingswijziging wordt de rijweg met aanliggende groenzone met ca. 13m verlengd om zo de private garageweg 

bereikbaar te maken. Aansluitend op deze zone wordt een fietsverbinding richting de Marktstraat aangelegd. 

Deze fietsverbinding wordt aangelegd in lichtgrijze betonstraatstenen in elleboogverband en wordt afgesloten voor 

doorgaand verkeer door middel van wegneembare paaltjes. Het fietspad wordt voorzien op een zone waar voorheen een 

rijwoning aanwezig was. Het fietspad heeft een breedte van 3m, de overige beschikbare breedte wordt aangelegd als 

groenzone waarin een wadi aangelegd zal worden en waarin een aantal meerstammige bomen aangeplant zullen 

worden. De taluds van de infiltratievoorzieningen moeten bij aanleg, naar onderhoud toe, maximaal worden afgerond. 

Ter hoogte van de Marktstraat wordt de bestaande verharding opgebroken en vervangen. Om de aanwezigheid van het 

fietspad zichtbaar en toegangkelijk te maken, worden - in de zone waar momenteel parkeerplaatsen aanwezig zijn – 2 

boomvakken voorzien. Deze plantvakken hebben een breedte van 1,38m (in tegenstelling tot de 1,80m zoals vermeld in 

het advies van Planning & Openbaar Domein), deze moeten minimaal 2m breed zijn en hierin moet een struik of een 

boom aangeplant worden. 

De private garageweg wordt voorzien in lichtgrijze betonstraatstenen in halfsteensverband en heeft een rijwegbreedte 

van 4m. Indicatief wordt op de individuele percelen een strook van 3m als 'bouwvrij' aangeduid om een vlotte in- en 

uitrijbeweging mogelijk te maken. De garageweg zal niet overgenomen worden in het openbaar domein en wordt fysiek 

van de publieke groenzone afgescheiden door een ligustrumhaag. Deze haag moet ook langs de zijde van de 

infiltratievoorziening onderhoudbaar zijn. 

Tussen Blok C en B wordt de publieke groenzone voorzien. In functie van de brandveiligheid (overrijdbaar voor 

hulpdiensten) wordt deze gedeeltelijk als grindgazon aangelegd. Langsheen de private garageweg wordt een tweede 

wadi aangelegd en worden een viertal hoogstammige bomen aangeplant (Zwarte Els).

In de overige zone worden een aantal fruitbomen aangeplant. 

Doorheen de ontwikkeling wordt een combinatie van zowel intensief als extensief gras voorzien. 

Conclusie:

Het openbaar domein wordt aangelegd als verkeersluw woonerf met verschillende groenelementen, zodat een 

kindvriendelijke aangename woonomgeving gerealiseerd wordt. 

Juridische grond
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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.

Het Gemeentedecreet

Regelgeving bevoegdheid

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

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de bijhorende uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing

Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepeen een beslissing te nemen over de 

stedenbouwkundige aanvraag

Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad een beslissing te nemen over de zaak van de wegen

Besluit

Punt 1

De 'zaak van de wegen' die het voorwerp uitmaken van de verkavelingswijziging 1278 nl. de uitbreiding van het tracé 

van de nieuw aan te leggen wegenis in functie van het bereikbaar maken van de private garageweg, de aanleg van de de 

nieuw aan te leggen wegenis vanaf de Kloosterstraat, het fietsvoetpad vanaf de Marktstraat en de inrichting van de 

groenzones zoals voorgesteld op de plannen, opgemaakt door het Bvba Jos Dumoulin, goed te keuren en deze 

documenten integraal te laten deel uitmaken van dit besluit.

Punt 2

De verkavelaar de verplichting op te leggen:

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 28.11.2016 en referentie 2016-1420 stipt na te leven; 

Het advies van team Planning & Openbaar Domein watertoets met datum 17.01.2017 en referentie 2017-0984 stipt na 

te leven; 

Het advies van Communicatie en Recht met datum 23.11.2016 en referentie ST stipt na te leven; 

 

Voor het starten van de werken moet een overeenkomst gesloten worden met de stad Kortrijk tot regeling van onder 

andere volgende lasten en plichten: 
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- de kosteloze afstand van alle gronden die bestemd zijn om ingelijft te worden bij het openbaar domein, zijnde de 

openbare wegenis en het openbaar groen; 

 

- de uitvoering en betaling van alle opgelegde infrastructuur, zoals wegenis- en rioleringswerken, elekctriciteti, aardgas, 

waterleiding, openbare verlichting, TV- en FM distributie, vast basisnet voor telecommunicatie 

 

- Het stellen van een passende financiele waarborg tot zekerheid van de uitvoering/betaling van de opgelegde 

infrastructuur. 

Bijlagen

- advies BOD.pdf

- advies P&amp;OD.pdf

- advies C&amp;R.pdf

- weg- en rioleringswerken.pdf

- verkavelingsplan.pdf

12 2017_GR_00078 2016/00791 - Herinrichting Overbekeplein - Goedkeuren
12 - 2017_GR_00078 - 2016/00791 - Herinrichting Overbekeplein - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke

Robert Schneider

Beknopte samenvatting

Het betreft een bouwvergunningsaanvraag, aangevraagd door cvba De Syndic Kortrijk, voor de heraanleg van het 

Overbekeplein en stabiliteitswerken aan het dak van de ondergrondse parking onder het plein. De bestaande inrichting 

van het plein is verouderd en sleets en kent een beperkt verblijfs- en gebruikskarakter. Met de nieuwe herinrichting 

wordt het Overbekeplein omgevormd tot een verblijfsplein met een eigen identiteit die de mogelijkheid biedt tot 

interactie tussen de lokale retail en horeca en de bewoners en bezoekers.

Beschrijving

Aanleiding en context

1. GEGEVENS:

Beschrijving van de aanvraag, de bouwplaats en de omgeving

De aanvraag:

De aanvraag bestaat uit bovengrondse en ondergrondse werken.

De bovengrondse werken betreffen de herinrichting van en rondom het Overbekeplein:

 Wijzigen inrichting Overbekeplein volgens inrichtingsplan

 Wijzigen groenaanleg voet St Maartenskerk (doorgang Nedervijver)

 Verplanten van 14 Lindebomen
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 Afbreken van kleine muurconstructies

 Heraanleg bestrating Ovebekeplein en gaanderijen

 Wijzigen routing en verbreden inrit ten behoeven van nooddiensten

De ondergrondse werken betreffen stabiliteitswerken aan het dak van de ondergrondse parking 

onder het Overbekeplein

 Vervangen van balken en vloerplaten voor het gedeelte van het plein welke toegankelijk 

wordt voor de brandweer (langsheen de gevels)

 

De bouwplaats:

De bouwplaats is het Overbekeplein (inclusief ondergrondse parking) en de groenzone aan de voet 

van de St Maartenskerk. Rond het Overbekeplein bevindt zich vrij hoge bebouwing met aan de 

randen van het plein brede arcades (gaanderijen) met op het gelijkvloers commerciële ruimtes. De 

inrichting van het plein is verouderd en doet wat grauw aan.

 

De omgeving:

Het Overbekeplein maakt onderdeel uit van een centrum-uitbreidingsplan uit begin jaren 70 

genaamd Centrum-Oost. Het Overbekeplein (gebouwd begin jaren 80) moest de aanzet worden 

van een omvangrijke stadsontwikkeling: een groot commercieel centrum (ter plaatse van het huidige 

Begijnhofpark) met de 'arcade' als winkelconcept. Het Overbekeplein zou fungeren als de ingang 

van dit nieuwe centrum vanuit het oude winkelcentrum. Door de economische crisis en tegenstand 

van erfgoedminnende bewoners, is het echter gebleven bij de aanleg van het Overbekeplein met 

bebouwing rondom en een gebouwencomplex gelegen tussen de Houtmarkt en de Groeningestraat.

 

2. 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 13.01.2017 tot 11.02.2017.

Er werden 2 bezwaarschriften ingediend. 

De bezwaarschriften werden ingediend binnen de gestelde termijn en is bijgevolg ontvankelijk. 
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De bezwaarschriften kunnen als volgt worden samengevat:

1. Het argument dat het dak van de garage onveilig is omdat die het gewicht van een brandweerauto niet zou 

kunnen dragen is niet juist. Er hebben altijd al brandweerwagens over het plein gereden. Daarnaast werd 

genoemd dat er geen verzekering kan afgesloten worden. Ook dit is onjuist.

2. De eigenaars werden met deze informatie foutief ingelicht tijdens vergaderingen en dus geïntimideerd om aan 

een meerderheid te komen.

3. De stemming was juridisch correct doch zeer dubieus. Beslissingen over zulke grote bedragen moeten 

eigenlijk genomen worden met raadpleging van een notaris. Veel mensen konden niet komen.

4. Er is nog geen aannemer en er is nog niets bekend over de kosten. Mensen hebben hun handtekening dus 

gezet op een blanco cheque. Bezwaarmaker eist 3 correcte prijsoffertes, daarna kan pas een stemming 

plaatsvinden.

5. De kosten voor de restauratie van de parking zijn voor veel bewoners te hoog om te kunnen betalen.

6. Als het dichtmaken van de galerij ook onder deze vergunning valt, wenst bezwaarmaker ook hier bezwaar 

tegen in te dienen. De airco en verwarming kennen namelijk de uitgang aan deze galerij. Omdat de ketel 

verplaatst zou moeten worden betekent dit een muur in de winkel moet gesloopt worden.

 

Bespreking van de bezwaarschriften:

1. Dit bezwaar is niet van stedenbouwkundige aard. Dit bezwaar is ongegrond.

2. Dit bezwaar is niet van stedenbouwkundige aard. Dit bezwaar is ongegrond.

3. Dit bezwaar is niet van stedenbouwkundige aard. Dit bezwaar is ongegrond.

4. Dit bezwaar is niet van stedenbouwkundige aard. Dit bezwaar is ongegrond.

5. Dit bezwaar is niet van stedenbouwkundige aard. Dit bezwaar is ongegrond.

6. Het dichtmaken van de galerij valt niet onder de vergunning. Dit bezwaar is ongegrond.

 

3. ADVIEZEN

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 19.01.2017 en referentie 2017-075 

is gunstig

Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van team Planning & Openbaar Domein watertoets met datum 17.01.2017 en referentie 

2017-0991 is gunstig
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Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van Ruimte en Erfgoed afdeling West-Vlaanderen - Erfgoed met datum 04.01.2017 en 

referentie 4.002/34022/99.563 is gunstig

Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van FLUVIA Hulpverleningszone met datum 16.01.2017 en referentie 

BVK/U1700028 is gunstig

Dit advies wordt gevolgd.

 

4. ADVIES VAN DE GECORO

Niet van toepassing.

 

5. VERENIGBAARHEID MET DE REGELGEVING

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

Besluit tot goedkeuring (RUP) op 20 januari 2006.

Zonering(en):

Art. 1 Grenslijn regionaalstedelijk gebied Kortrijk in overdruk 

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

Definitieve vaststelling (RUP) op 25 juni 2015.

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.

Zonering(en):

woongebieden met cultureel- historische en/of esthetische waarde 

Art. 6.1.2.3 – Woongebieden met culturele, historische en/of esthetische waarde.
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De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden 

wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond 

op de wenselijkheid van het behoud.

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.

 

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:

Beschermde monumenten: voormalig klooster van de Grauwzusters, met bijhorende poortdoorgang

Goedgekeurd op 28 mei 2003.

Beschermde stads- en dorpsgezichten: Grenzend aan een beschermd stads- of dorpsgezicht

Niet beoordeeld op 14 april 1944.

Beschermde archeologische monumenten en zones: vastgestelde archeologische zone Historische 

stadskern van Kortrijk

Goedgekeurd op 19 februari 2016.

De aanvraag is gelegen in het gezichtsveld van een beschermd monument: De Sint Maartenskerk.
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Verordeningen:

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

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

Bouwverordening(en) : algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer : 

Goedgekeurd op 29 april 1997.

Stedenbouwkundige verordening(en) : gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorziening gescheiden lozing van afvalwater en 

hemelwater : Goedgekeurd op 10 september 2010.

Stedenbouwkundige verordening(en) : gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven : 

Goedgekeurd op 8 juli 2005.

Stedenbouwkundige verordening(en) : provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het 

overwelven van baangrachten : Goedgekeurd op 23 juli 2008.

Stedenbouwkundige verordening(en) : gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

toegankelijkheid : Goedgekeurd op 10 juni 2011.

Stedenbouwkundige verordening(en) : algemene stedenbouwkundige verordening : Goedgekeurd 

op 20 september 2012.

 

Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen op verordeningen

Niet van toepassing.

 

Afwijkings-en uitzonderingsbepalingen op de verordeningen:

Niet van toepassing.

 

6. WATERTOETS:

A. Watertoets 

Sinds 1 november 2006 is het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van 

14 oktober 2011, in verband met de toepassing van de watertoets op een vergunning, een plan of 

een programma in werking. Na de toepassing van de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet 
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van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, blijkt er geen (significante) schade aan het 

watersysteem te ontstaan. Het advies is positief. Er worden bijgevolg geen extra voorwaarden 

opgelegd aan de vergunning, het plan of het programma om schade- effecten te vermijden, te 

beperken, te herstellen of te compenseren. De vergunningsplichtige activiteit is verenigbaar met de 

doelstellingen en beginselen, bepaald in artikel 5, 6 en 7 van het decreet van 18 juli 2003 

betreffende het integraal waterbeleid. 

B. Gewestelijke verordening hemelwater 

De aanvraag wordt ook afgetoetst aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 

hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 

afvalwater en hemelwater volgens het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013. De 

aanvraag voorziet het aanleggen, heraanleggen of uitbreiden van verhardingen waarbij de nieuwe 

oppervlakte groter is dan 40 vierkante meter en valt dus onder het toepassingsgebied van de 

verordening. 

Op basis van de aangeleverde informatie in het dossier en op basis van de verleende adviezen, kan 

geoordeeld worden dat de bodemgesteldheid het op deze plaats geen infiltratie toelaat. Daarom 

moet overgegaan worden op buffering. 

C. Algemene stedenbouwkundige verordening Kortrijk 

De algemene stedenbouwkundige verordening van de stad Kortrijk van kracht sinds 24 april 2013, 

meer bepaald artikel 67 en 68 met betrekking tot hemelwaterputten, infiltratievoorziening en 

buffervoorziening, is niet van toepassing op voorliggende aanvraag. 

 

7. NORMEN EN PERCENTAGES BETREFFENDE DE VERWEZENLIJKING VAN EEN 

SOCIAAL OF BESCHEIDEN WOONAANBOD:

Niet van toepassing.

Argumentatie

8. TOETSING AAN DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING:

Functie:

Met de herinrichting van het Overbekeplein zal de verblijfskwaliteit worden vergroot. Momenteel wordt het plein 

vooral gebruikt als een passage van de Grote Kring naar het Boerenhol en vice versa, maar niet als een verblijfsplein.

De ondergrondse werken zullen het dak van de parkeer garage versterken zodat het plein toegankelijk wordt voor de 

brandweer. De circulatie voor de nooddiensten wordt hiermee geoptimaliseerd.

Inplanting:

Er worden geen rooilijnen gewijzigd.
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Verschijningsvorm en omgevingsaanleg:

De nieuwe inrichting van het plein bestaat uit een vijftal ovaalvormige groen- of speeleilanden. De eilanden worden 

omrand door een betonnen zitrand. Drie eilanden worden aangeplant met siergrassen en vaste planten, waarvan 50% 

inheems en 50% groenblijvend. Eén eiland wordt een verdiept grasveld dat gebruikt kan worden als speelzone voor 

kleine kinderen. Een ander eiland krijgt een verdiepte speelkuil in hout. De bestaande Leibomen (Lindes) worden 

verplaatst naar een nog nader te bepalen locatie in de stad. Op het plein worden 4 nieuwe bomen geplant. Deze bomen 

(Zelkova Serrata) met een semi-trasnparante kroon zijn zeer geschikt voor een daktuin. De bomen zullen natuurlijk 

uitgroeien (en dus niet, als nu, geknot worden).

De materialisering zal aansluiten op het winkelwandelgebied door eenzelfde natuursteen te gebruiken. De 

natuurstenen tegels worden in een lichte en donkergrijze kleur toegepast om een onderscheid te vormen in het centrale 

deel met de ovalen eilanden en het gebied langsheen de gaanderijen (met ruimte voor terrassen). De natuurstenen 

tegels worden afgewisseld met geglazuurde kleurtegels in kleiklinker. Het Overbekeplein wordt op deze manier 

herkenbaar en tegelijk een onderdeel van het winkel-wandelgebied.

Toegankelijkheid:

De toegankelijkheid van de gebouwen rondom blijft met de herinrichting gegarandeerd. Door de ondergrondse werken 

wordt het plein toegankelijk gemaakt voor de brandweer. De circulatie voor de nooddiensten wordt hiermee 

geoptimaliseerd. Het plein zal voor de hulpdiensten ontsloten worden via de inkom aan de zijde St Maartenskerk 

vanuit de Lange Brugstraat. Hiervoor wordt de oprit ter hoogte van de St Maartenskerk verbreed naar 4 meter. Het 

wandelpad dat toegang verleend tot gebouw Grauw wordt versmald naar 1,5 meter. De bochtstralen worden 

gerespecteerd en de opstelplaatsen zijn voorzien volgens de voorschriften.

Juridische grond

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)

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

Inzake de heraanleg van het openbaar domein

Het ontwerp van het openbaar domein te aanvaarden, zoals voorgesteld op de plannen,

opgemaakt door Studiebureau Avantgarden in opdracht van cvba De Syndic Kortrijk.

Bijlagen

- Advies_Fluvia.pdf

- Advies_Erfgoed Vlaanderen - zie stempel.pdf

- Advies_BOD.pdf

- Advies_POD.pdf

- Inrichtingsplan Overbekeplein.pdf
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Projecten

13 2017_GR_00080 2016/855 - Opmaak beheersplannen voor diverse 

stadseigendommen, beschermd als monument - meerkost 

voor aanvullende werken. - Voorwaarden, wijze van gunnen 

en gunning
13 - 2017_GR_00080 - 2016/855 - Opmaak beheersplannen voor diverse stadseigendommen, beschermd als monument - meerkost voor aanvullende werken. - Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning

Inhoudelijk verantwoordelijke

Sara Ferlin

Beknopte samenvatting

Deze nota legt het ontwerp en gunning voor m.b.t. aanvullende diensten binnen het dossier 2016/855 voor de opmaak 

van beheersplannen voor diverse stadseigendommen, beschermd als monument.

Beschrijving

Aanleiding en context

Het college keurde in zitting van 9 mei 2016 de gunning goed voor de opmaak van beheersplannen 

voor diverse stadseigendommen, beschermd als monument.

De opdracht is toen gegund aan volgende firma's en voor volgende gebouwen:

1. Perceel 1 - gebouwen voor architecten Demeyere uit Kortrijk:

- Hoeve te Coucx;

- dormitorium museum 1302;

- kanunnikenhuis;

- schouwburg

2. Perceel 2 - molens voor bureau Monument in Ontwikkeling uit Nieuwpoort:

- Hoogmolen Aalbeke;

- Vannestesmolen Marke

Argumentatie

1. PROCEDURE

Het college gunde in zitting van 9 mei 2016 de opmaak van beheersplannen voor diverse stadsgebouwen aan Demeyere 

J & A bvba, Dam 13, Kortrijk  en Monument in Ontwikkeling bvba, Onze-Lieve-Vrouwstraat 5, Nieuwpoort.

Tijdens deze procedure kwam de vraag voor 2 bijkomende beheersplannen. Na de gunning werden hiervoor de offertes 

opgevraagd en de gesprekken gestart met Agentschap Onroerend Erfgoed.

Voor deze aanvullende diensten beroepen we ons op artikel  26 § 1, 2° d van de wet van 15 juni 2006.

Dit artikel beschrijft de mogelijkheid om bij onderhandelingsprocedures aanvullende werken of diensten op te nemen 

als ze niet hoger liggen dan 50 % van het oorspronkelijke gunningsbedrag.

De offertes liggen voor deze aanvullende diensten 49 % hoger dan het oorspronkelijke gunningsbedrag.
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De hoeve Armengoed is gesloten voor het publiek op vraag van de preventieadviseur van de stad en het OCMW 

omwille van veiligheidsredenen. Er moeten dringend werken uitgevoerd worden om dit gebouw opnieuw te kunnen 

openen. Hiervoor is snel een beheersplan nodig. Het college voegde een dienstkaart toe in de gunningsbeslissing van dit 

dossier waarbij het aanbeveelde Armengoed als meerwerk te voorzien.

Door de aankoop van Preetjesmolen door de stad en omwille van de heraanleg van het tracé van de Hoge Dreef en het 

verder ontwikkelen van de Heulebeekvallei dringt de opmaak van een beheersplan zich op.

De architect, aangesteld in de nieuwe raamovereenkomst, is niet gespecialiseerd in molenrestauratie. 

Bureau Monument in Ontwikkeling is hierin wel gespecialiseerd.

Alle officiële documenten om een beheersplan te mogen opmaken zijn reeds bezorgd aan Agentschap Onroerend 

Erfgoed met de offertes van architect De Meyere en Monument in Ontwikkeling.

Een nieuwe procedure opstarten bij Agentschap Onroerend Erfgoed vertraagt de vooropgestelde nog geplande uit te 

voeren werken voor dit jaar.

Alle beheersplannen die vanaf 2017 nodig zijn gaan via de nieuwe raamovereenkomst goedgekeurd in het college op 19 

december 2016.

2. PREETJESMOLEN - HOGE DREEF - 8501 HEULE

KADASTRALE GEGEVENS

Heule - Afdeling 8 - Sectie C - Nr. 371z

EIGENDOMSSITUATIE

- tot kort eigendom van familie Vandenbulcke en werd in erfpacht genomen door de vzw 'Vrienden van de Preetjes 

molen';

- de verkoop werd goedgekeurd in het college van burgemeester en schepenen van 5 december 2016. De erfpacht loopt 

in principe nog tot 30 juni 2024 maar wordt in onderling overleg met de vzw stopgezet op de dag van aankoop door de 

stad. Het beheer wordt vanaf die dag overgenomen door de stad;

- akte verkoop aan de stad is verleden op 1 februari 2017

BESCHEMD ONROEREND ERFGOED - BESCHERMD LANDSCHAP

- de Preetjesmolen is een beschermd monument sedert 14 april 1944 en vastgesteld als bouwkundig erfgoed sinds 5 

oktober 2009;

- de molen maakt deel uit van een beschermd landschap sinds 9 juni 1995;

- volgende entiteiten zitten inbegrepen in het beschermd landschap: Hof van Heule en de omliggende landerijen, de 

open kouter rond de Preetjesmolen en de langsliggende vallei van de Heulebeek, tussen de Warande en Watermolen. 

Het gebied is doorsneden door de spoorlijn Kortrijk-Ingelmunster. De afbakening valt binnen volgende straten: 

Wittestraat, Vlasmolenstraat, Hoge Dreef, Watermolenwal, Bozestraat, Emiel Hullebroecklaan, Warande, Zeger van 

Heulestraat en Toortelbeek.

BEHEERSPLAN

- het beheersplan is nodig om betoelaagde onderhouds- en/of grote restauratiewerken te kunnen plannen en uitvoeren 

in de (nabije) toekomst;

- het beheersplan geeft ook de visie weer voor het beschermd landschap met al zijn opgenomen entiteiten voor de 

komende 20 jaar.
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OFFERTE

De offerte, opgemaakt door bureau Monument in Ontwikkeling uit Nieuwpoort, voor de Preetjesmolen (inclusief alles 

wat tot het beschermd landschap behoort) is opgesplitst in 3 delen. Op advies van Agentschap Onroerend Erfgoed moet 

er een beheersplan opgemaakt worden voor het volledige beschermde landschap waarin een beschermd onroerend 

erfgoed gelegen is. Dit is van toepassing voor de Preetjesmolen:

- molen met landerijen: 21.003,10 euro exclusief btw (ten laste van directie bedrijfsvoering);

- hoeve De Heerlijkheid van Heule: 23.784,21 euro exclusief btw (ten laste van de Heerlijkheid van Heule zelf (vzw 

oranjehuis));

- Heulebeek 7.768,20 euro exclusief btw (ten laste van directie ruimte).

3. HOEVE ARMENGOED - TIENTJESSTRAAT 60 - 8501 BISSEGEM

KADASTRALE GEGEVENS

Bissegem - Afdeling 5 - Sectie A - nr. 197c

HISTORIEK

17° eeuwse dubbel omwalde hoeve (eerste vermelding in 1664) met losstaande entiteiten in U-vorm.

De stad ging sinds eind 2014 over tot de verwerving en inrichting van het stadsgroen Ghellinck. 

Het OCMW Kortrijk is op deze site onder meer eigenaar van de hoeve Armengoed met bijgebouwen en erf. De hoeve 

stond reeds in het oorspronkelijke meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW ingeschreven als openbaar te verkopen 

in 2015. De raad bevestigde de intentie om de hoeve te verkopen, weliswaar rekening houdend met de bestemming die 

de stad aan de hoeve wil geven in functie van de realisatie van stadsgroen Ghellinck. De hoeve werd eind 2014 

vrijgemaakt van pacht. Daarna werd de hoeve ter beschikking gesteld voor tijdelijk gebruik. Vanaf 2016 bleek dit niet 

langer mogelijk naar aanleiding van een negatief veiligheidsverslag van de preventieadviseurs van stad en OCMW 

Kortrijk.

EIGENDOMSSITUATIE

- eigendom van OCMW Kortrijk;

- wordt in de loop van 2017 gekocht door de stad, budget hiervoor is voorzien in de meerjarenplanning; 

- op bevel van de preventieadviseur van de stad en het OCMW is het verboden nog activiteiten te organiseren op de 

site wegens de slechte staat van het gebouw

BESCHEMD ONROEREND ERFGOED

- De hoeve is beschermd als monument volgens MB van 30 april 2004;

- volgende entiteiten zitten opgenomen in de bescherming: woonhuis, schuur en omwalling.

BEHEERSPLAN

- het beheersplan is nodig om betoelaagde onderhouds- en/of grote restauratiewerken te kunnen plannen en uitvoeren 

in de (nabije) toekomst;

- het beheersplan geeft ook de visie weer voor de hoeve voor de komende 20 jaar;

- vanuit de stad is er de visie om de hoeve te betrekken bij het stadsgroen Gellinck; De ontwerper van het beheersplan 

bekijkt de visie op de toekomst samen met het studiebureau 'Bureau voor vrije ruimte' die de ontwikkeling van 

stadsgroen Gellinck ontwerpt.

OFFERTE

De offerte, opgemaakt door bureau Architecten Demeyere, voor de hoeve Armengoed bedraagt 15.200,00 euro 

exclusief btw.



83/157 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be

4. SUBISIDIES

Voor beide offertes geldt een onderzoekspremie van 80 % met een maximum van 25.000 euro per beheersplan.

Deze inkomsten van vermoedelijk 25.000,00 inclusief btw voor Preetjesmolen (het maximumbedrag) en 14.713,60 

euro inclusief 21% btw voor Armengoed zijn voorzien begin 2018.

5. BIJLAGES

In bijlage de offertes van de beheersplannen en de afbakeningen.

 

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 26 § 1- 2°,d.

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, meer bepaald artikel 105.

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. 

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 57, betreffende de bevoegdheden 

van het college van burgemeester en schepenen.

Het onroerend erfgoeddecreet - en besluit van 12 juli 2013 (in werking van 1 januari 2015).

Regelgeving bevoegdheid

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

Financiële en beleidsinformatie

Visum verleend

Financiële informatie

2017 - Uitgaves opgenomen in de SIB BV lijst:

voor Preetjesmolen: 2017/GBB-CBS/0720-00/2140000/IE14: 34.813,27 euro inclusief 21% btw

voor hoeve Armengoed: 2017/GBB-CBS/0520-00/2140000/IE12: 18.392,00 euro inclusief 21% btw

 

Compensatie in MJP SIB BV in 2017 met dossier herstel dakgoten Koetshuizen Heule voor een bedrag van 80.000,00 

euro inclusief 21% btw.

 

2018 - Inkomsten onder voorbehoud van goedkeuring beheersplannen door Agentschap Onroerend Erfgoed, 

opgenomen in de SIB BV lijst:

voor Preetjesmolen: 2018/GBB-CBS/0720-00/2140000/IE14: 25.000,00 euro inclusief 21% btw
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voor hoeve Armengoed: 2018/GBB-CBS/0520-00/2140000/IE12: 14.713,60 euro inclusief 21% btw

 

Beleidsdoelstelling(en)

Niet van toepassing | Gelijkblijvend beleid CBS | Gelijkblijvend beleid CBS

Besluit

Punt 1

voor de aanvullende diensten als wijze van gunnen een beroep te doen op de onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking vooraf in toepassing van artikel 26 § 1 - 2° (d) van de wet van 15 juni 2006 en de voorwaarden vast te 

stellen zoals opgenomen in de offertes van respectievelijk Demeyere J&A bvba en Bureau Monument in 

Ontwikkeling voor de opmaak van een beheersplan voor de hoeve Armengoed in Bissegem voor een bedrag van 

15.200,00 euro exclusief btw / 18.392,00 euro inclusief 21% btw en voor de opmaak van een beheersplan voor de 

Preetjesmolen en zijn beschermd landschap in Heule voor een bedrag van 28.771,30 euro exclusief btw / 34.813,27 

euro inclusief 21% btw, waaraan de opdrachten gegund worden.

Punt 2

onder voorbehoud van de goedkeuring van de beheersplannen door Onroerend Erfgoed zijn de subsidies ingeschreven 

op de SIB bv lijst in 2018:

voor Preetjesmolen: 2018/GBB-CBS/0720/00.2140000/IE14: 25.000,00 euro inclusief 21% btw

voor hoeve Armengoed: 2018/GBB-CBS/0520/00.2140000/IE12: 14.713,60 euro inclusief 21% btw

Bijlagen

- OFFERTE ARMENGOED BEHEERSPLAN.PDF

- Kortrijk_Heule_Preetjesmolen_offerte_aanpassing (20170117).pdf

- Preetjesmolen en omgeving.pdf

- Hoeve Armengoed.pdf

- 2016855_2016_03_09_Bestek - Model 3P.doc

Bert Herrewyn

Planning en Openbaar Domein

14 2017_GR_00091 Marke: Site Torkonjestraat  - Overeenkomst met Leiedal - 

Goedkeuren
14 - 2017_GR_00091 - Marke: Site Torkonjestraat  - Overeenkomst met Leiedal - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke

Rudi Geerardyn

Beknopte samenvatting

Met dit dossier vragen we de goedkeuring om de opdracht voor de Site Torkonjestraat uit te breiden tot een grotere 

zone, namelijk de parkzone die verbinding maakt met de groenzone rond het OC.

Beschrijving
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Aanleiding en context

Op 12/6/2013 werd met Leiedal een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om de site 

Torkonjestraat te ontwikkelen en de aanleg te realiseren van de KMO-zone, het Decauvillepark 

(groencorridor) en de parkzone (verbinding met de groenzone rond het OC).

De ontwerpopdracht werd door Leiedal op 13/2/2015 toegewezen aan het Ontwerpteam Sweco 

en Cluster.

De studie werd aangevat in het voorjaar 2015.

Op de meerjarenbegroting zijn middelen voorzien voor de aanleg van het Decauvillepark (gedeelde 

financiering) en voor de parkzone tot aan OC (financiering door de stad).

Argumentatie

Omdat het wenselijk is dat de toekomstige groenzone als één geheel wordt opgevat in de globale visie voor de site 

Torkonjestraat en om de continuïteit en de vlotte realisatie van het project te garanderen wordt voorgesteld om de 

ontwerpopdracht uit te breiden tot een groter gebied.

Binnen het vastgelegde budget kan de opdracht uitgebreid worden met de parkzone, die verbinding maakt met de 

groenzone van het OC. Het gaat hier om de uitbreiding voor zowel de opmaak van het ontwerp als de realisatie ervan.  

Dit alles kan gerealiseerd worden binnen het initieel voorziene bedrag van 457.500,00 euro (incl. btw).

Op die manier vormt de KMO-zone, het Decauvillepark en de parkzone, die verbinding maakt met de groenzone van 

het OC, één geheel.

De ontwerpopdracht omvat ook het aanstellen van een veiligheidscoördinator, de opmeting en de archeologienota.

 

 

Regelgeving bevoegdheid

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

Financiële en beleidsinformatie

Geen advies ontvangen

Beleidsdoelstelling(en)

Een stad die verjongt en vergroent | We werken aan meer en beter groen in de Stad. | Vergroenen van het openbaar 

domein: Leieboorden, Houtmarkt, Campus Kortrijk Weide.

Besluit

Punt 1

de overeenkomst voor de uitbreiding van de opdracht met Leiedal goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.  Dit 

omvat zowel de opmaak van het ontwerp als de realisatie en wordt uitgevoerd binnen het voorziene bedrag van 

457.500,00 euro (btw incl.).

Bijlagen



86/157 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be

- visum dossier Markepdf.pdf

- Bijlage 02 - Samenwerkingsovereenkomst Stad Kor_Koramic_Leiedal.pdf

- 20170220  DEF overeenkomst uitbreiding studieopdracht.docx
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15 2017_GR_00081 Subsidie terreinbeherende natuurverenigingen: de 

Natuurbank - Subsidiereglement - Goedkeuren
15 - 2017_GR_00081 - Subsidie terreinbeherende natuurverenigingen: de Natuurbank - Subsidiereglement - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke

Nicolas Provoost

Beknopte samenvatting

De stad Kortrijk heeft de ambitie om het groen op zijn grondgebied te verbinden en te versterken. Hiertoe neemt de 

stad zelf al stappen, bijvoorbeeld de ontwikkeling van stadsgroen Marionetten. Naast de stad zijn er ook 

terreinbeherende natuurverenigingen actief bezig met groenrealisaties. Echter hebben deze natuurverenigingen niet 

altijd voldoende middelen ter beschikking, waardoor men niet altijd over kan gaan tot verwerving van terreinen. De 

stad Kortrijk ziet de aankoop en inrichting door de natuurverenigingen als een opportuniteit om de doelstelling ‘meer en 

beter groen’ op zijn grondgebied mee te realiseren. Hiertoe werd door de stad een subsidie, de Natuurbank, opgericht 

om de natuurverenigingen financieel bij te staan in de verwerving en eerste inrichting van terreinen.

Beschrijving

Aanleiding en context

Het aankopen, het beheren en de eerste inrichting van terreinen door erkende gewestelijke 

terreinbeherende natuurverenigingen wordt in welbepaalde gevallen gesubsidieerd door de 

Vlaamse overheid.Het aankopen, het beheren en de eerste inrichting van terreinen door erkende 

gewestelijke terreinbeherende natuurverenigingen wordt in welbepaalde gevallen gesubsidieerd 

door de Vlaamse overheid.

De aankoopsubsidie die de Vlaamse overheid verleent wordt berekend op basis van de 

aankoopprijs, inclusief medegaande kosten en bedraagt maximaal 18.000 EUR. Daarnaast verleent 

de Vlaamse overheid ook een eenmalige subsidie voor het opstellen van een beheersplan. Het 

basisbedrag van deze subsidie wordt vastgesteld op 250 EUR per hectare. De Vlaamse overheid 

verleent ook nog subsidies in welbepaalde gevallen voor eenmalige inrichtingswerken. Dergelijke 

inrichtingswerken worden voor maximaal 80% gesubsidieerd  en het minimum subsidiebedrag 

bedraagt 2.250 EUR.

De aankopende vereniging dient het resterende bedrag van de totale aankoopprijs, het niet-

gesubsidieerde bedrag, ten laste te nemen. Deze subsidie varieert naargelang de ligging van het 

terrein en de prijs per hectare. De grondprijzen op het grondgebied van Kortrijk liggen bovendien 

gemiddeld significant hoger dan dit maximaal subsidiebedrag. Bepaalde aankopen van terreinen 

geven geen recht op Vlaamse subsidies ondanks een duidelijk lokaal belang. Hierdoor wordt de 

financiële barrière nog hoger voor de betrokken vereniging.

Ambities van de stad Kortrijk

In zijn bestuursakkoord ‘Plan Nieuw Kortrijk’ engageert de stadscoalitie zich om in te zetten op het 

creëren van meer en beter groen. Behorende tot de bosarmste regio van Vlaanderen en een 

schaarste aan groene en open ruimte is het voor de stad van groot belang om zijn groen te versterken 

en te verbinden. Door te investeren in bestaande en nieuwe groenzones wil Kortrijk de 

aantrekkelijkheid en leefbaarheid van zijn stadsmilieu verhogen.
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Naast de invloed van groen op de ruimtelijke kwaliteit van de stad, speelt groen ook een cruciale rol 

op vlak van klimaatregeling, waterberging en luchtzuivering. Het groen is dan ook een belangrijke 

bondgenoot voor Kortrijk om zich als klimaatstad te blijven ontwikkelen.

Argumentatie

Met het oog op de bescherming van het leefmilieu en in navolging van de beleidsopties van de stad Kortrijk is het 

aangewezen om voor de globale kostprijs ten laste van de vereniging, (tevens) te voorzien in een gemeentelijke subsidie, 

de Natuurbank genaamd, voor aankoop (eventueel aanvullend inrichting). Zoals hierboven omschreven is het grote 

maatschappelijk belang van de aanleg van bijkomende natuurgebieden op het grondgebied van Kortrijk immers evident 

en verdient het gestimuleerd te worden.

Om het toekennen van de gemeentelijke subsidie aan terreinbeherende natuurverenigingen in goede banen te leiden 

werd een subsidiereglement opgemaakt. Dit reglement omvat onder andere de doelstelling van de subsidie, de criteria 

waaraan de subsidieaanvraag moet voldoen, de documenten die onderdeel van de aanvraag moeten uitmaken, de 

beslissingstermijn over het al dan niet toekennen van de subsidie en de berekening van het subsidiebedrag.

De in het subsidiereglement opgenomen toekenningscriteria zullen, onder voorbehoud van de goedkeuring door de 

gemeenteraad, omgezet worden in een lijst (of kaart). Ter uitvoering van het reglement zal deze lijst een instrument 

voor het college zijn om op een efficiënte wijze te beoordelen of een aanvraag al dan niet in aanmerking voor 

subsidiëring komt. Zo zal de lijst minstens de gebieden omvatten waarbinnen terreinen in aanmerking komen voor 

subsidiëring. Tevens gaat het niet om een statische lijst aangezien er terreinen toegevoegd, bijvoorbeeld na opmaak van 

een masterplan, of geschrapt kunnen worden, bijvoorbeeld als ze reeds verworven zijn door een natuurvereniging. Met 

het oog op deze flexibiliteit moet het voor het college mogelijk zijn om een aanpassing van de lijst ten allen tijde door te 

voeren. De lijst zal door het team ‘Planning & Openbaar Domein’ opgemaakt worden.

Regelgeving bevoegdheid

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

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Voor deze subsidie is er in 2017 100.000 EUR voorzien.

Budgetsleutel: 2017/GBB-CBS/0680-00/6640000/BESTUUR/CBS/IE-14

Beleidsdoelstelling(en)

Een stad die verjongt en vergroent | We werken aan meer en beter groen in de Stad.

Besluit

Punt 1

Het subsidiereglement voor het aankopen en de eerste inrichting van terreinen op het grondgebied van Kortrijk door 

erkende terreinbeherende natuurverenigingen, de 'Natuurbank', goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen

- SUBSIDIEREGLEMENT NATUURBANK.docx
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Beheer Openbaar Domein

16 2017_GR_00065 B.O.D. Onderhoud groenzones - onderhoud groenzones 

2017
16 - 2017_GR_00065 - B.O.D. Onderhoud groenzones - onderhoud groenzones 2017

Inhoudelijk verantwoordelijke

Els Clarysse

Beknopte samenvatting

De opdracht "Onderhoud groenzones 2017" - bestek B.O.D. Onderhoud groenzones 2017" - 2016/1172, zoals 

goedgekeurd door het CBS van 16 januari 2017,punt 45, kan niet gegund worden doordat de procedure werd 

stopgezet. Reden: nog geen vereiste vergunningsklasse G3, klasse 2 voor sociale tewerkstellingen. De procedure dient 

bijgevolg hernomen te worden als dienst bestek B.O.D. Onderhoud groenzones 2017 nr 2017/1234. Daartoe dienen de 

voorwaarden en de wijze van gunnen opnieuw vastgesteld te worden.

Beschrijving

Aanleiding en context

Het college van burgemeester en schepen stelde, in zitting van 16 januari 2017, de voorwaarden 

vast en bepaalde de wijze van gunnen voor de opdracht "Onderhoud groenzones 2017" - bestek 

B.O.D. Onderhoud groenzones 2017.

Gezien de wijze van gunnen via een open offerte-aanvraag verliep, had de Stad op 23/02/2017 om 

9 uur een prijsbieding via het digitaal platform E-notification voorzien. Deze werd via een erratum 

van 01/02/2017 stopgezet.

Reden: nog geen vereiste vergunningsklasse G3, klasse 2 voor sociale tewerkstellingen. De 

procedure dient bijgevolg hernomen te worden als dienst (i.p.v. werk). Daartoe dienen de 

voorwaarden en de wijze van gunnen opnieuw vastgesteld te worden.

 

Argumentatie

Bij het opmaken van de opdracht als 'dienst' hoeven we geen erkenning klasse 2 te vragen in het bestek en kan zodoende 

wel gegund worden aan sociale tewerkstellingskandidaten van de prijsbieding.

Met de opdracht wensen we volgende diensten uit te voeren:

- scheren van hagen

- manuele onkruidbestrijding

- net en proper houden van groenzones,...

Het team beheer openbaar domein stelt voor beroep te doen op een externe ploeg, sociale tewerkstelling.

Dit voor 1687 uren, geraamd op 179.937,95 euro incl. BTW. 

De opdracht is 3 jaar verlengbaar.

Juridische grond



103/157 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be

Conform de Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten wordt gekozen voor 

een open offerte-aanvraag.

Regelgeving bevoegdheid

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

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

2017/GBB - CBS/0680 00 / 6150015 / IE GEEN voor een bedrag van 179.937,95 euro (BTW inclusief)

Besluit

Punt 1

de voorwaarden vast te stellen zoals opgenomen in het bestek (opgemaakt als dienst) B.O.D. Onderhoud 

groenzones 2017 - 2017/1234.

Punt 2

als wijze van gunnen te kiezen voor een open offerteaanvraag.

Bijlagen

- 20171234_Raming.pdf

- 20171234_2017_02_02_Bestek - Model 3P.pdf

Axel Weydts

Planning en Openbaar Domein

17 2017_GR_00062 Parkeren - parkeerplaats voor personen met een handicap in 

Brugsesteenweg (gewestweg N50) t.h.v. nr. 69 - Vaststellen 

aanvullend verkeersreglement
17 - 2017_GR_00062 - Parkeren - parkeerplaats voor personen met een handicap in Brugsesteenweg (gewestweg N50) t.h.v. nr. 69 - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke

Carl Dewaele

Beknopte samenvatting

Dit dossier bevat het voorstel om in de Brugsesteenweg ter hoogte van nr. 69 een parkeerplaats voor personen met een 

handicap aan te brengen.

Beschrijving

Aanleiding en context

Een mindervalide bewoner die in zijn woonomgeving moeilijk een parkeerplaats vindt, vraagt om 

in de Brugsesteenweg een parkeerplaats te voorzien voor personen met een handicap.

Argumentatie
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Momenteel parkeert de bewoner op de private parking van Bio-Planet. De aanvrager voldoet aan de voorwaarden tot 

het bekomen van een parkeerplaats voor personen met een handicap nabij de woonplaats (onder andere bezit speciale 

parkeerkaart en geen garage).

 

De bevoegde wegbeheerder AWV verleende reeds gunstig advies.

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 3§2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit 

van 30 december 1982, en op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens;

- 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);

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer 

en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

Regelgeving bevoegdheid

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

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Geen kosten.

Besluit

Punt 1

Het aanvullend reglement in verband met het aanbrengen van een parkeerplaats voor personen met een handicap in de 

Brugsesteenweg (gewestweg N50) ter hoogte van nr. 69 als volgt vast te stellen:
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Enig artikel:  

§1. In Brugsesteenweg ter hoogte van nr. 69 wordt een parkeerplaats voor personen met een handicap aangebracht.

 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van een bord E9a met 

mindervalidenembleem en bijhorende markering.

 

Punt 2

Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en een afschrift te sturen aan de 

griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aan de 

vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk en tenslotte ook aan de hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

18 2017_GR_00063 Parkeren - Taxistandplaatsen in de President Kennedylaan 

(nabij Xpo) (gewestweg) - Vaststellen aanvullend 

verkeersreglement
18 - 2017_GR_00063 - Parkeren - Taxistandplaatsen in de President Kennedylaan (nabij Xpo) (gewestweg) - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke

Carl Dewaele

Beknopte samenvatting

Dit dossier bevat het voorstel om in de President Kennedylaan (nabij Xpo) 4 taxistandplaatsen te voorzien.

Beschrijving

Aanleiding en context

Xpo en de politie vraagt om op het openbaar domein in de President Kennedylaan, nabij Xpo enkel 

officiële voorbehouden parkeerplaatsen voor taxi’s te voorzien. Er zijn wel enkele taxistandplaatsen 

(eerste uur gratis) op de parking Xpo maar die worden niet altijd gebruikt. Vaak parkeren zij “wild” 

en hinderend op de toegangswegen van de Xpo-site.

Argumentatie

Het voorzien van 4 taxistandplaatsen nabij Xpo in de President Kennedylaan heeft als voordeel dat er een aantal vaste 

(en duidelijke) parkeerplaatsen voor taxi’s zouden zijn waar ze voor onbeperkte tijd gratis kunnen parkeren. Ook zou er 

zo geen hinder meer zijn ter hoogte van de oprit van de parking Xpo. Volgens de politie zal de aanwezigheid van 

officiële taxistandplaatsen aan Xpo ook het aantal “illegale” taxi’s (zonder vergunning) doen dalen. Ten slotte kunnen 

deze plaatsen ook als gewone laad- en loszone gebruikt worden door andere voertuigen.

 

In de President Kennedylaan zijn er momenteel 2x9 kortparkeerplaatsen ter hoogte van Xpo / Kinepolis. In overleg met 

Xpo en Kinepolis zouden de eerste 4 plaatsen , komende van de N50 en dus dichtst bij Xpo omgevormd worden tot 

gratis taxistandplaatsen.

Juridische grond
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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 3§2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit 

van 30 december 1982, en op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens;

- 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);

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer 

en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

Regelgeving bevoegdheid

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

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Geen kosten. Plaatsing nieuwe borden door AWV.

Besluit

Punt 1

Het aanvullend reglement in verband met het voorzien van 4 taxistandplaatsen in de President Kennedylaan (nabij 

Xpo) als volgt vast te stellen:

Enig artikel:  

§1. In de President Kennedylaan worden de eerste 4 kortparkeerplaatsen, komende van de N50, omgevormd tot 4 

(gratis) voorbehouden parkeerplaatsen voor taxi’s.

 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het verplaatsen van het bord Ega + 

onderbord “betalend” en “van maandag tot zondag” (begin) en door het aanbrengen van borden Ega + onderbord 

“taxi’s” (begin en einde).
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Punt 2

Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en een afschrift te sturen aan de 

griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aan de 

vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk en tenslotte ook aan de hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

 

19 2017_GR_00089 Parkeren - Invoeren parkeerverbod (32m) in de 

Burgemeester Vercruysselaan (R36-gewestweg) ter hoogte 

van nieuwe uitrit Guldensporencollege.  - Vaststellen 

aanvullend verkeersreglement
19 - 2017_GR_00089 - Parkeren - Invoeren parkeerverbod (32m) in de Burgemeester Vercruysselaan (R36-gewestweg) ter hoogte van nieuwe uitrit Guldensporencollege.  - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke

Carl Dewaele

Beknopte samenvatting

Voorstel om in de Burgemeester Vercruysselaan 32m parkeerverbod in te voeren ter hoogte van de nieuwe uitrit 

Guldensporencollege.

Beschrijving

Aanleiding en context

Langs de Burgemeester Vercruysselaan staat een nieuw schoolgebouw van het 

Guldensporencollege. Bij het verlaten van de nieuwe uitrit is er omwille van geparkeerde wagens 

zeer beperkt zicht op het verkeer met herkomst Brugsepoort. 

Argumentatie

De nieuwe uitrit van het Guldensporencollege bestaat uit een voetgangersuitgang, een private parkinguitrit en een 

publieke fietsuitrit. Als er links naast deze uitritten voertuigen geparkeerd zijn, is het zicht op het verkeer in de 

Burgemeester Vercruysselaan (herkomst Brugsepoort) zeer beperkt. Wij stellen voor om 32m parkeerverbod (= de 

ruimte vòòr het schoolgebouw) in te voeren (dmv verkeerborden E1) om het zichtbaarheidsprobleem op te lossen. Deze 

ruimte kan dan wel nog benut worden als laad –en losruimte.

Het Vlaams Gewest onderzoekt momenteel een beperkte heraanleg van deze omgeving met het oog op de invoering van 

een variabele zone 30-schoolomgeving. De Provinciale Commissie Verkeer gaat hier alvast mee akkoord.

We gaan de buurtbewoners op voorhand inlichten over de bij wet verplichte invoering van deze zone 30-

schoolomgeving.

 

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 3§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 decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens;

- 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);

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer 

en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

Regelgeving bevoegdheid

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

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Geen kosten. Plaatsing nieuwe borden door AWV.

Besluit

Punt 1

Het aanvullend reglement in verband met het invoeren van parkeerverbod (32m) in de Burgemeester Vercruysselaan 

ter hoogte van de nieuwe uitrit Guldensporencollege, als volgt vast te stellen: 

Enig artikel:  

§1. In de Burgemeester Vercruysselaan wordt links naast de nieuwe uitrit Guldensporencollege, komende uit die uitrit, 

32m parkeerverbod ingevoerd. 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van borden E1 (begin en 

einde)

Punt 2

Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en een afschrift te sturen aan de 

griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aan de 

vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk en tenslotte ook aan de hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

20 2017_GR_00086 Invoeren parkeerregulering - afbakenen 

bewonersparkeerplaatsen - Vaststellen aanvullend 

verkeersreglement
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20 - 2017_GR_00086 - Invoeren parkeerregulering - afbakenen bewonersparkeerplaatsen - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke

Bart Baeten

Beknopte samenvatting

Invoeren van bewonersprakeerplaatsen (parkeerplaatsen exclusief voor bewoners) in de binnenstad (zone binnen de 

R36).

Beschrijving

Aanleiding en context

De binnenstad (het gebied binnen en incl. de R36) telt eind 2016 ongeveer 2.450 openbare 

parkeerplaatsen "on street" en 1.950 parkeerplaatsen "off street" (de 1.050 parkeeplaatsen van de 

parking K niet inbegrepen). 

De plaatsen op straat zijn:

 betalend: 60% KOR1 (max 2u) en 30% KOR2 (dagparkeren)

 of gereserveerd voor bepaalde doelgroepen:

o 7% Shop&Go (220)

o 4% mindervaliden (100)

Bewoners en mindervaliden kunnen op alle betalende plaatsen gratis en onbeperkt parkeren.

De plaatsen off street (centrum/buurtparkings) worden tot 50% (tov KOR1) goedkoper aangeboden 

en er gelden lagere tarieven voor bewoners.

Het parkeerbeleidsplan voorziet  - in zijn diverse versies vanaf 1985 - het afbakenen van 

bewonersplaatsen op straat in de binnenstad.  Het uiteindelijk doel is immers bezoekers te 

verwijzen naar off-street locaties en specifieke doelgroepen (S&G, mi-val, bewoners, autodelen, 

medische, ….) te faciliteren on street. 

De implementatie van het doelgroepenbeleid (apr ‘13) werd opgestart via het toewijzen van 230 pl 

S&G.  Aanleiding was o.a. de permanent te hoge bezettingsgraad van de kortparkeerplaatsen on 

street in de binnenstad. 

Argumentatie

Doelgroepenbeleid is een instrument om de doelstelling ‘de juiste auto op de juiste plaats’ te realiseren.  Tevens biedt 

het de mogelijkheid gericht te werken  (aanbod afstemmen op vraag, monitoring, …) en het parkeerzoekverkeer te 

verminderen

 de permanent dalende faciliteiten van de bestaande bewonerskaart (dalende kans op vrije plaats omwille van 

dalend aanbod on street en dus toenemende wandelafstanden).  Recente illustraties hiervan zijn het 

Stationsplein, S&G-faciliteiten, werken (Houtmarkt, Leiekaaien,….)

 het bijkomend beschikbaar aanbod off street en de toenemende faciliteiten die eraan gekoppeld worden 

(in/out betaalkaart, reserveren, PGS, mobiele website,….).  Vooral de reservatie-faciliteit zal voor diverse 

bedrijven, hotels, …  een meerwaarde kunnen betekenen.
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Juridische grond

 de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 

en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de 

instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de artikelen 2 en 10, op artikel 12, 

gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 1982, en op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 

1978;

 het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens;

 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);

 het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 de bepalingen van het gemeentedecreet.

 Het raadsbesluit van 19 januari 2016 in verband met de delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van 

aanvullende reglementen over kleinschalige verkeerswijzigingen op gemeentewegen.

Regelgeving bevoegdheid

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

Financiële en beleidsinformatie

Beleidsdoelstelling(en)

Een stad die beweegt, durft en verandert | We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en bezoekers.

Besluit

Punt 1

§ 1.In de binnenstad worden parkeerplaatsen voorbehouden voor bewoners op volgende locaties:

 In de Blekersstraat van nr 1A tot aan Burg. Lambrechtlaan

 In de Burgemeester Schinkelstraat – volledig

 Ter hoogte van de Dam ter hoogte van nr 10 en 12

 Ter hoogte van het Deken Zegerplein - volledig

  In de Fabriekskaai van nr 1 tot en met nr 13

  In de Gasstraat van nr 29 tot en met nr 33

  In de Gasstraat van nr 45 tot en met nr 53

  In de Groeningelaan van nr 9 tot en met nr 21

  Ter hoogte van de Havermarkt - volledig

  In de Heilige Geeststraat - volledig

  Op de Ijzerkaai van nr 49 tot en met nr 64

  Op de Ijzerkaai van nr 22 tot en met 18

  In de Jan-Baptist de Jonghestraat zijde pare huisnummers - volledig
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  In de Kasteelstraat - volledig

  Ter hoogte van het Koning Albertpark van nr 9 tot en met 20

  In de Louis Verweestraat van nr 2 tot en met nr 10

  In de Meersstraat vanaf de hoek met de Beheerstraat tot nr 12

  In de Minister Liebaertlaan van nr 56 ter hoogte van nr 80

  In de Nieuwstraat - volledig

  In de Oude Kasteelstraat - volledig

  In de Paleisstraat zijde pare huisnummers - volledig

  Ter hoogte van het Plein van nr 2 tot en met nr 6

  Ter hoogte van het Plein van nr 48 tot en met nr 59

  Ter hoogte van het President Rooseveltplein van nr 1 tot en met nr 4

 Ter hoogte van het President Rooseveltplein van nr 11A tot en met nr 16A

 In de Rekollettenstraat van nr 29 tot nr 39

 In de Rekollettenstraat van nr 80 tot nr 98

 In de Roeland Saverystraat zijde onpare huisnummers volledig

 In de Schippersstraat ter hoogte van nr 1 en nr2

 In de Sint-Jorisstraat van nr 2 tot en met nr 12

 In de Vaartstraat van nr 8 tot nr14

 In de Vestingsstraat van nr 4 tot nr 12

 Ter hoogte van de Vlaskaai tussen Noordstraat en Doornstraat

 In de Zandstraat - volledig

§ 2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers gebracht worden door het aanbrengen van borden E9a + 

onderbord ‘bewoners’.

Punt 2

Dit besluit wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en een afschrift wordt verstuurd 

aan de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aan de 

vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk en tenslotte ook aan de hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

Bijlagen

21 2017_GR_00088 Wijziging snelheidsbeperking - Invoeren zone 30 in Minister 

Tacklaan (gewestweg R36) - Vaststellen aanvullend 

verkeersreglement
21 - 2017_GR_00088 - Wijziging snelheidsbeperking - Invoeren zone 30 in Minister Tacklaan (gewestweg R36) - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke

Carl Dewaele

Beknopte samenvatting

Dit dossier bevat het voorstel om in de stationsomgeving Minister Tacklaan een zone 30 in te voeren.

Beschrijving

Aanleiding en context

Vanuit het project stationsomgeving kwam de vraag naar de invoering van zone 30 in de 

stationsomgeving Minister Tacklaan wegens de talrijk overstekende voetgangers.
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Argumentatie

In de stationsomgeving van de Minister Tacklaan steken dagelijks talrijke voetgangers over op de diverse 

oversteekplaatsen. Met het oog op de nakende werken in die straat en ook op de latere definitieve situatie, wordt vanuit 

het project stationsomgeving voorgesteld om, vanaf de start van de werken, in de Minister Tacklaan (R36), tussen St. 

Sebastiaanslaan en Wandelweg, een definitieve zone 30 in te voeren.

Tijdens de werken zal een zone 30 gezien de hinder sowieso aangewezen zijn en na de werken zal deze omgeving 

aangelegd zijn met zone 30-kenmerken. Zo komt er op het kruispunt met de Bloemistenstraat een verkeersplateau.

Wat nog de zone 30 tijdens de werken betreft, is het zo dat het voet- en fietspad kant station en de Kiss&Ride-zone en 

de korte parkeerstrook zal ingenomen worden voor de bouw van het tijdelijke busstation. Fietsers richting Panorama 

worden dan verplicht het Guldenspoorpad te volgen en verder blijven er aan de achterkant station dan nog enkel twee 

rijstroken en één fietspad (richting Doorniksepoort) over. De huidige Kiss&Ride-zone wordt verplaatst naar de huidige 

bushalte. De bussen gaan dan halteren tussen de rijweg en het nieuw aangelegde perron.

Het is dan ook aangewezen om vanaf de werken een permanente zone 30 te voorzien. Een variabele zone 30 kan (per 

definitie) niet omdat het hier geen schoolomgeving betreft, maar wel een stationsomgeving met andere, meer gespreide 

(om niet te zeggen quasi permanente) piekuren.

Dit punt werd besproken op de vergadering van de verkeerscommissie d.d. 22.11.2016, punt 5.

 

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 3§2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit 

van 30 december 1982, en op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens;

- 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);

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer 

en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

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

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Geen kosten. Plaatsing nieuwe borden door AWV.

Besluit

Punt 1

Het aanvullend reglement in verband met de invoering zone 30 in Minister Tacklaan (gewestweg R36) als volgt vast te 

stellen:

 

Enig artikel:  

§1. In Minister Tacklaan, tussen St. Sebastiaanslaan en Wandelweg, wordt een zone 30 ingevoerd.

 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van borden F4a en F4b 

ter hoogte van de St. Sebastiaanslaan (met inbegrip van het kruispunt) en de Wandelweg en door het verwijderen van 

dezelfde borden ter hoogte van de Minister Tacklaan in de Sint Sebastiaanslaan, Bloemistenstraat en Hoveniersstraat.

Punt 2

Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en een afschrift te sturen aan de 

griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aan de 

vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk en tenslotte ook aan de hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

Bijlagen

- 161122(verslag VC).pdf

22 2017_GR_00068 Wijziging snelheidsbeperking - Invoering zone 30 in 

resterend deel Watermolenwal - Vaststellen aanvullend 

verkeersreglement
22 - 2017_GR_00068 - Wijziging snelheidsbeperking - Invoering zone 30 in resterend deel Watermolenwal - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke

Carl Dewaele

Beknopte samenvatting

Het kerngedeelte van Watermolenwal is woonerf (incl. school). Dit dossier bevat het voorstel om in het resterend deel 

van Watermolenwal zone 30 in te voeren.

Beschrijving

Aanleiding en context
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Vanuit de school werd opgemerkt dat er in het deel van Watermolenwal dat buiten het woonerf ligt 

nog altijd tot max. 50 km/u mag gereden worden (= bebouwde kom).

Watermolenwal is niet gecategoriseerd maar dient niettemin beschouwd als verblijfsgebied 

waardoor een zone 30 daar zeker verantwoord is (situeringsplannetje in bijlage).

Argumentatie

Het buiten het woonerf gelegen deel van Watermolenwal wordt gekenmerkt door een zeer smalle weg zonder 

voetpaden. De bebouwing is weliswaar gering maar door de nabije school en een bedrijf kan het er soms druk zijn met 

gemengd verkeer. Ter hoogte van het kerkhof is er ook een onoverzichtelijke bocht.

Het lijkt ons zeker aangewezen om daar een zone 30 in te voeren (en de betrokkenen daarover in te lichten).

Juridische grond

De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

-de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 en zoals 

hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij 

de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 

30 december 1982, en op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens;

- 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);

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer 

en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

Regelgeving bevoegdheid

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

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Geringe kosten. Gedekt met reguliere kredieten.

Besluit
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Punt 1

Het aanvullend reglement in verband met invoering zone 30 in het resterend deel Watermolenwal als volgt vast te 

stellen: 

Enig artikel:  

§1. In het buiten het woonerf gelegen deel van Watermolenwal wordt een zone 30 ingevoerd. 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van borden F4a en F4b 

in Watermolenwal (ter hoogte van de Hoge Dreef en ter hoogte van de grens woonerf).

 

Punt 2

Dit besluit ter kennisgeving voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en een afschrift te sturen aan de 

griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aan de 

vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk en tenslotte ook aan de hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

 

 

Bijlagen

- Voorstel zone 30 in resterend deel Watermolenwal.docx

23 2017_GR_00067 Wijziging verkeerscirculatie - Eenrichtingsverkeer op 

parking Pius X (St. Elooisdreef) - Vaststellen aanvullend 

verkeersreglement
23 - 2017_GR_00067 - Wijziging verkeerscirculatie - Eenrichtingsverkeer op parking Pius X (St. Elooisdreef) - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke

Carl Dewaele

Beknopte samenvatting

Dit dossier bevat het voorstel om op de parking Pius X op de hoek St. Elooisdreef – Kuurnsesteenweg 

eenrichtingsverkeer in te voeren.

Beschrijving

Aanleiding en context

Sedert de invoering van een schoolstraat in de St. Elooisdreef waarbij de straat tijdens de 

schoolpunturen (20 minuten ‘s morgens, ’s avonds en op woensdagmiddag) autovrij wordt gemaakt, 

wordt de parking Pius X nog drukker gebruikt als K&R-zone dan voorheen.

Argumentatie

Om deze K&R-activiteiten vlotter te laten verlopen, stellen we voor om op de parking eenrichtingsverkeer in te voeren 

met verplicht inrijden via de St. Elooisdreef en uitrijden via de Kuurnsesteenweg (zie plannetje in bijlage).

Los van de K&R-activiteiten is het ook veiliger als iedereen dezelfde in- en uitgang neemt.
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Juridische grond

De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

-de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 en zoals 

hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij 

de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 

30 december 1982, en op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens;

- 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);

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer 

en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

 

Regelgeving bevoegdheid

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

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Geringe kosten. Gedekt met reguliere kredieten.

Besluit

Punt 1

Het aanvullend reglement in verband met invoering eenrichtingsverkeer op de parking Pius X (St. Elooisdreef) als volgt 

vast te stellen: 

Enig artikel:  

§1. Op de parking Pius X, hoek St. Elooisdreef – Kuurnsesteenweg, wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd waarbij alle 

verkeer enkel nog mag inrijden via de St. Elooisdreef en uitrijden via de Kuurnsesteenweg. 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van een bord F19 in de 

toegang kant St. Elooisdreef en een bord C1 bij de uitgang kant Kuurnsesteenweg.
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Punt 2

Dit besluit ter kennisgeving voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en een afschrift te sturen aan de 

griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aan de 

vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk en tenslotte ook aan de hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

 

Bijlagen

- Voorstel eenrichtingsverkeer parking Pius X.docx

24 2017_GR_00069 Wijziging verkeerscirculatie - Eenrichtingsverkeer 

Kapelstraat - Vaststellen aanvullend verkeersreglement
24 - 2017_GR_00069 - Wijziging verkeerscirculatie - Eenrichtingsverkeer Kapelstraat - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke

Carl Dewaele

Beknopte samenvatting

Dit dossier bevat het voorstel om in de Kapelstraat eenrichtingsverkeer in te voeren waarbij alle verkeer enkel nog 

toegelaten wordt richting Proosdijstraat.

Beschrijving

Aanleiding en context

Naar aanleiding van de heraanleg van het Sint Amandsplein en de herschikking van de 

parkeermogelijkheden, onder andere in de Kapelstraat, stellen wij voor om in het woonerf 

Kapelstraat eenrichtingsverkeer in te voeren waarbij alle verkeer enkel nog toegelaten wordt 

richting Proosdijstraat. Richting St. Amandsplein zouden er enkel nog fietsers en bromfietsen klasse 

A toegelaten zijn (plannetje in bijlage).

Argumentatie

Dit voorstel wordt ook gedragen door de bewoners. Het woonerf Kapelstraat zal door deze ingreep veiliger worden 

omdat er niet meer moet gekruist worden of achteruit gereden om te kunnen kruisen. Er zal ook minder verkeer gebruik 

maken van de Kapelstraat.

Juridische grond

De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

-de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968 en zoals 

hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij 

de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 

30 december 1982, en op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en 

bekostiging van de verkeerstekens;

- 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);
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- 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);

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer 

en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

Regelgeving bevoegdheid

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

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Geringe kosten. Gedekt met reguliere kredieten.

Besluit

Punt 1

Het aanvullend reglement in verband met invoering eenrichtingsverkeer in de Kapelstraat als volgt vast te stellen:

 

Enig artikel:  

§1. In het woonerf Kapelstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd waarbij alle verkeer enkel nog mag rijden in de 

richting van de Proosdijstraat. In de omgekeerde richting mogen enkel nog fietsers en bromfietsen klasse A rijden. 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van een bord F19+M5 in 

de Kapelstraat ter hoogte van het St. Amandsplein en een bord C1+M3 in de Kapelstraat ter hoogte van de 

Proosdijstraat. In de Proosdijstraat komt er ter hoogte van de Kapelstraat een bord C31a+M3 en C31b+M3.

Punt 2

Dit besluit ter kennisgeving voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en een afschrift te sturen aan de 

griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aan de 

vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk en tenslotte ook aan de hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

Bijlagen

- Voorstel eenrichtingsverkeer Kapelstraat.docx

25 2017_GR_00085 Invoeren nieuwe fietsstraten - In de Heulsestraat en de Lode 

de Boningelaan - Vaststellen aanvullend verkeersreglement
25 - 2017_GR_00085 - Invoeren nieuwe fietsstraten - In de Heulsestraat en de Lode de Boningelaan - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke

Tessa Dumortier
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Beknopte samenvatting

Deze nota stelt voor om fietsstraten in te voeren in de Heulsestraat tussen de Bissegemsestraat en de Meensesteenweg 

en in de Lode de Boningelaan tussen de Hugo Verriestlaan en de op-/afrit van het Guldenspoorpad; en éénrichting in 

te voeren in datzelfde deel van de Lode de Boningelaan. 

Beschrijving

Aanleiding en context

Voor de Heulsestraat

De fietsas tussen Heule, Bissegem, Marke en Don Bosco is geselecteerd als 1 van de prioritair aan te 

leggen fietsassen (fietsrouteplan 2004, mobiliteitsplan, actieplan Kortrijk Fietst). Vorige legislatuur 

werd dit fietsproject deels uitgevoerd met de heraanleg van de Zuidstraat/Heulestraat tot het 

kruispunt met de Tientjesstraat. Het gedeelte tussen de Tientjesstraat en kruispunt De Kreun is 

met andere woorden een ‘missing link’. Deze legislatuur wordt ook het gedeelte Overzetweg – 

Baliestraat aangepakt. 

Door recente aanpassingen aan het kruispunt ‘de Kreun’ kunnen fietsers ook in tegenrichting tussen 

de Peperleenstraat en het kruispunt De Kreun. 

De werkgroep Mobiliteit Bissegem vraagt naar maatregelen voor fietsers in dit stuk van de 

Heulestraat (fietssuggestiestroken of fietsstraat). 

BOD plant een onderhoudsdossier in de Heulsestraat waarbij een nieuwe toplaag en 

fietsmarkeringen worden voorzien tussen de Bissegemsestraat en de Meensesteenweg. De 

uitvoering is voorzien tussen 27 maart en 7 april 2017.

Voor de Lode de Boningelaan

Het kruispunt van Lode de Boningelaan met de Hugo Verriestlaan wordt binnenkort heraangelegd 

als verkeersveilig kruispunt. Samen met de heraanleg van het kruispunt zou de Lode de 

Boningelaan ook worden ingericht als fietsstraat tussen de Hugo Verriestlaan en de op/afrit van het 

Guldenspoorpad. Daarnaast zou dit gedeelte ook éénrichting worden voor wagens (in te rijden via 

de Hugo Verriestlaan, weg te rijden via de Volksvertegenwoordiger de Jaegerelaan).

De principes van éénrichting en fietsstraat in de Lode de Boningelaan werden voorafgaand 

afgetoetst op de verkeerscommissie van 21 oktober 2014, die principieel akkoord ging met de 

voorgestelde maatregelen.

De Lode de Boningelaan kent op vandaag volgende verkeersproblemen: moeilijk kruisend verkeer, 

moeilijk inrijden door het parkeren tot dicht tegen de Hugo Verriestlaan en beperkt zicht bij 

uitrijden richting Hugo Verriestlaan. Daarenboven bevindt de Lode de Bodingelaan zich op de 

grens van zone betalend parkeren, met als gevolg veel niet-bewoners die er zich parkeren wat dus 

parkeerzoekverkeer genereert. Dit alles conflicteert met het belang van dit wegvak als belangrijke 

verbinding naar het Guldenspoorpad voor fietsers. Het invoeren van één-richting tussen de Hugo 
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Verriestlaan en de op-/afrit van het Guldenspoorpad en een fietsstraat moeten deze problematiek 

verhelpen. 

Argumentatie

De Heulsestraat komt in aanmerking als fietsstraat omwille van volgende redenen: 

 De Heulsestraat maakt onderdeel uit van de fietsas Heule – Bissegem – Marke (prioriteit fietsrouteplan 2004 

en huidig mobiliteitsplan Kortrijk). 

 Smal wegprofiel: de breedte van de rijweg varieert tussen 6m60 en 5m60 tussen de greppels. Er wordt langs 1 

kant geparkeerd (ongeveer 2m), met een netto ruimte die varieert tussen 4m60 en 3m60 voor het verkeer. Dit 

is vergelijkbaar met het profiel van de Budastraat (fietsstraat). Daarnaast heeft de Heulsestraat ook een bochtig 

profiel en zijn de parkeerstroken niet aangelegd, noch gemarkeerd. 

 Circulatie: de Heulsestraat is 1-richting voor wagens tussen de Bissegemsestraat en de Meensesteenweg. 

Fietsers kunnen er ook in tegenrichting. 

 De relatief korte afstand voor het beoogde stuk fietsstraat: 250m

 De intensiteiten en de snelheid van het verkeer en het fietsverkeer o.b.v. tellingen in januari 2016: het 

gemiddeld aantal wagens per dag bedraagt 1.256; en gemiddeld 112 fietsers per dag (gemeten in januari, 

winterperiode). Tellingen in het voorjaar van 2013 tonen hogere intensiteiten: gemiddeld 163 fietsers per 

dag). De fietsintensiteiten liggen met andere woorden niet zo hoog, al is er gemeten met een verouderde 

meetmethode (oa fietsers in groep worden als wagen geteld). 

 Het kruispunt de Kreun was ten tijde van de meting in januari 2016 al heraangelegd. De snelheid van de 

wagens ligt laag: zowel in het huidig snelheidsregime van 50km/u als het toekomstig snelheidsregime van 

30km/u (fietstraat). 99,6% van de wagens houdt zich aan de huidige snelheidsnorm. 94% zou zich aan de 

toekomstige snelheidsnorm van 30km/u houden. De gemeten gemiddelde snelheid bedraagt er 29km/u.

De Lode de Boningelaan tussen de Hugo Verriestlaan en de op-/afrit van het Guldenspoorpad komt in aanmerking als 

fietsstraat omwille van volgende redenen: 

 Ze is een missing link tussen de fietsverbinding tussen de alternatieve N/Z  fietsas (via Bad Godesberglaan, 

Beekstraat, Hugo Verriestlaan, Wandelingstraat, Veemarkt, Langemeersstraat, Plein, Kalkovenbrugje, parking 

Broeltorens, Collegebrug, doorsteek St.Amands) en de fietssnelweg Guldenspoorpad. Of beter gezegd een 

aanvoerroute voor het Guldenspoorpad.

 De geplande éénrichting tussen de Hugo Verriestlaan en de bocht, ter hoogte van de op-/afrit 

Guldenspoorpad.

 Het smalle wegprofiel: 6,2m tussen de boordstenen, met 1 kant parkeren. 

 De korte afstand voor het beoogde stuk fietsstraat: 100m.

 Verkeersintensiteiten: er werden nog geen metingen georganiseerd in de Lode de Boningelaan. De verwachte 

verkeersintensiteiten zijn echter heel laag. De functie van deze straat is ook louter verblijfsgebied en kent geen 

hogere categorie. 

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.

Financiële en beleidsinformatie

Beleidsdoelstelling(en)

Een stad die beweegt, durft en verandert | Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke stad. | Investeren in 

fietsinfrastructuur.

Besluit

Punt 1

Het aanvullend reglement als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

§1. De Heulsestraat wordt een fietsstraat tussen de Bissegemsestraat en de Meensesteenweg.

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het bord F111 – begin van de fietsstraat 

en F113 - einde van de fietsstraat. De F111 en F113 worden zowel aangebracht ter hoogte van het kruispunt van de 

Heulestraat en de Meensesteenweg, ter hoogte van het kruispunt met de Bissegemsestraat én in de Peperleenstraat, ter 

hoogte van het kruispunt met de Heulsestraat. Markeringen (fietsemblemen en grondstickers ‘auto te gast’) zullen de 

maatregel verder ondersteunen.

Punt 2

Artikel 1:

§1. De Lode de Boningelaan wordt een fietsstraat tussen de Hugo Verriestlaan en de op-/afrit van het Guldenspoorpad.

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het bord F111 – begin van de fietsstraat 

en F113 - einde van de fietsstraat. De F111 en F113 worden zowel aangebracht ter hoogte van het kruispunt van de 

Lode de Boningelaan en de Hugo Verriestlaan als  ter hoogte van de op-/afrit van het Guldenspoorpad in de Lode de 

Boningelaan. Markeringen (fietsemblemen en grondstickers ‘auto te gast’) zullen de maatregel verder ondersteunen.

Artikel 2:

§1. De Lode de Boningelaan wordt éénrichting tussen de Hugo Verriestlaan en de op-/afrit van het Guldenspoorpad, in 

de richting van de Hugo Verriestlaan naar de op-/afrit van het Guldenspoorpad toe. 
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§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door de borden F19 met M5 ter hoogte van 

het kruispunt van de Lode de Boningelaan met de Hugo Verriestlaan en de borden C1 met M3 ter hoogte van het 

kruispunt van de Lode de Boningelaan met de op-/afrit van het Guldenspoorpad. Daarnaast zullen in de Lode de 

Boningelaan, voor de bocht komende uit het tunneltje onder het spoor een D1e (verplicht linksaf) met M3 en komende 

van de tegenovergestelde richting kant park een D1f (verplicht rechtsaf) met M3 de éénrichting verduidelijken.

Punt 3

Dit besluit ter kennisgeving voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en een afschrift te sturen aan de 

griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de rechtbank van aanleg te Kortrijk, aan de vrederechter 

van het 1e en 2e kanton te Kortrijk en tenslotte ook aan de hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

Beheer Openbaar Domein

26 2017_GR_00070 B.O.D. Bestrijkingen en slems 2017 - 2016/1211 - 

Buitengewone herstellingswerken aan asfaltlagen: 

bestrijkingen en slems. - Voorwaarden en wijze van gunnen
26 - 2017_GR_00070 - B.O.D. Bestrijkingen en slems 2017 - 2016/1211 - Buitengewone herstellingswerken aan asfaltlagen: bestrijkingen en slems. - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke

Ludo Debaere

Beknopte samenvatting

Wij leggen het dossier “Buitengewone herstellingswerken aan asfaltlagen: bestrijkingen en slems 2017” – bestek 

“B.O.D. Bestrijkingen en slems 2017 – 2016/1211” ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad. De kostprijs van de 

werken wordt geraamd op € 309.963,76 (incl. BTW).

Dit dossier omvat volgende werken:

1. Oplossen winterschades = werken op strooiroutes

2. Combinatie vorstschade en veilig houden van landbouwwegen in het zuiden van Kortrijk

3. Proactief onderhoud van asfaltwegen, dit betekent het voorkomen van grotere schade in de toekomst.

Beschrijving

Aanleiding en context

Naar aanleiding van Plan Nieuw Kortrijk streeft de stad naar een stad die beweegt, durft en 

verandert (punt 7). Bij heraanleg, onderhoud en herstel van straten kiest de stad voor 

slijtagebestendige technieken.

Wij leggen het dossier “Buitengewone herstellingswerken aan asfaltlagen: bestrijkingen en slems” – 

bestek “B.O.D. Bestrijkingen en slems 2017 – 2016/1211” ter goedkeuring voor aan de 

Gemeenteraad. De kostprijs van de werken wordt geraamd op € 309.963,76 (incl. BTW).

Argumentatie

Oplossen winterschades = werken op strooiroutes

De winterperiode 2016-2017 werd gekenmerkt door een zeer lange vorstperiode. Om de veiligheid van de 

weggebruikers te verzekeren was het noodzakelijk om, conform de goedgekeurde strooiroutes, veel wegenzout te 
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strooien. Dit wegenzout tast de bitumen van het asfalt aan waardoor de steentjes loskomen en putten ontstaan in het 

wegdek.

Combinatie vorstschade en veilig houden van landbouwwegen in het zuiden van Kortrijk

Op een aantal landbouwwegen in het zuiden van Kortrijk, die zich al in slechte toestand bevonden, zijn er door de 

vorstperiode veel putten ontstaan.

Proactief onderhoud van asfaltwegen, dit betekent het voorkomen van grotere schade in de toekomst. 

Op andere wegen, die voor de winter nog in relatief goede staat waren, zien we door de vorstperiode al rafeling 

(uitschuren van de steentjes uit de toplaag).

Op locaties waar de bestaande asfaltlaag uitschuurt, maar waarbij nog geen grote putten zijn, kan het aanbrengen van 

een bestrijking of slem op de bestaande verharding deze terug waterdicht maken. Hierdoor verhoogt het rijcomfort en 

wordt de levensduur van deze verharding verlengd.

Op locaties waar de bestaande asfaltlaag uitschuurt, en waarbij wel grote putten zijn, kan mits voorafgaandelijke 

voorbereidende werken (uitvlakken met asfalt of slem), het aanbrengen van een bestrijking de straat terug waterdicht 

maken. Hierdoor verhoogt het rijcomfort en wordt de levensduur van deze verharding verlengd.

Bij het samenstelling van het pakket is gekozen om in alle deelgemeenten te werken. Per deelgemeente komen de 

straten met de hoogste prioriteitsscores aan bod.

Volgende straten komen in aanmerking voor herstel (niet-limitatieve stratenlijst):

Cannaertstraat Stuk naar Marionetten

Grotestraat Vanaf kapel tot aan haakse bocht A19

Hendrik Dewildestraat Gedeelte in betonstenen

Hendrik Dewildestraat Parkeerstroken

Moeskroensestraat Vanaf Tombroekstraat tot bebouwing

Steenstraat Vanaf Gullegemsestraat tot R8

Burg. Coussensstraat Volledig

Watertorenhoek Volledig

Burg. Margotstraat Smal deel tot Brumierstraat

Steenstraat: zijwegen Nr. 19 – nr. 49

Vannestes Molenstraat Volledig (excl. Rotonde)

Kleiputstraat volledig

Cannaertstraat Vanaf Bosstraaat tot en met huisnr. 5

Schreiboomstraat Vanaf huisnr. 54 tot Tombroekmolenstraat

Lampestraat Tussen Talpenhoekstraat en Piro Lannoostraat

Cannaertstraat Tussen E17 en huisnr. 5

Schreiboomstraat Tussen Aalbeeksestraat en Rollegemkerkstraat

Moeskroensestraat Tussen bebouwing en Schreiboomstraat

Mellestraat Stuk tussen Wouter Schoutstraat en Lendelede + stukje ter hoogte van 

de Grysperre
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Parking Spinnersstraat Parking toegang school Kloosterstraat

Molentjesstraat Vanaf Doornikserijksweg tot over het kruispunt Ten Walledreef

Elzenlaan Vanaf Erasmuslaan tot huisnr; 19

Het bijhorende veiligheids- en gezondheidsplan werd opgemaakt door de BVBA Vecobo in Waregem.

Juridische grond

Gelet op de aard van deze opdracht wordt gekozen voor een openbare aanbesteding als wijze van gunnen conform de 

Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten.

Regelgeving bevoegdheid

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

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Raming: € 309.963,76 (incl. BTW) op artikel 2017/IE-14/actie GBB-CBS/item 0200-01/algemeen rekeningnummer 

2240000

Besluit

Punt 1

De voorwaarden van de opdracht “Buitengewone herstellingswerken aan asfaltlagen: bestrijkingen en slems”, zoals ze 

vervat zijn in bestek “B.O.D. B.O.D. Bestrijkingen en slems 2017 – 2016/1211”, opgemaakt door het team Beheer 

Openbaar Domein, vast te stellen.

Punt 2

Conform de Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten te kiezen voor een 

openbare aanbesteding als wijze van gunnen.

Bijlagen

- 20161211_Raming.xls

- Bestrijkingen en slems 2017.pdf

- 20161211_2017_02_08_Bestek - Model 3P.doc

- BOD bestrijkingen en slems 2017 - 2016 1211 AVGP.pdf

27 2017_GR_00084 B.O.D. Heraanleg straat - 2016/1153 - Heraanleg 

Hemelrijkstraat. - Voorwaarden en wijze van gunnen
27 - 2017_GR_00084 - B.O.D. Heraanleg straat - 2016/1153 - Heraanleg Hemelrijkstraat. - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke

Ludo Debaere

Beknopte samenvatting

Het wegdek en de trottoirs in de Hemelrijkstraat bevinden zich in slechte staat. Sinds ruime tijd staat de straat dan ook 

op de “Knelpuntenlijst slechte wegen en voetpaden” en scoort bovenaan de prioriteitenlijst.
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Wij leggen het dossier “Heraanleg Hemelrijkstraat” – bestek “B.O.D. Heraanleg Hemelrijkstraat – 2016/1153” ter 

goedkeuring voor aan de Gemeenteraad. De kostprijs van de werken wordt geraamd op € 349.709,97 (incl. BTW).

Beschrijving

Aanleiding en context

Naar aanleiding van Plan Nieuw Kortrijk streeft de stad naar een stad die beweegt, durft en 

verandert (punt 7). Bij heraanleg, onderhoud en herstel van straten kiest de stad voor 

slijtagebestendige technieken.

Het wegdek en de trottoirs in de Hemelrijkstraat bevinden zich in slechte staat. Sinds ruime tijd 

staat de straat dan ook op de “Knelpuntenlijst slechte wegen en voetpaden” en scoort bovenaan de 

prioriteitenlijst.

Wij leggen het dossier “Heraanleg Hemelrijkstraat” – bestek “B.O.D. Heraanleg Hemelrijkstraat – 

2016/1153” ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad. De kostprijs van de werken wordt 

geraamd op € 349.709,97 (incl. BTW).

Argumentatie

Historiek

In 1960 werd de Hemelrijkstraat aangelegd in kasseien, afgeboord met een betonstrook. Er werd een riolering voorzien 

en trottoirs. In 1976 overlaagde men de kasseien met asfalt.

Problematiek

De destijds overlaagde kasseien steken reeds geruime tijd terug door het wegdek.

Er geldt een zone-50 in de Hemelrijkstraat. Parkeren is toegelaten aan beide kanten van de weg. Hierdoor bedraagt de 

vrije ruimte tussen de geparkeerde voertuigen slechts 3,80 meter, kruisend verkeer is dus bijna onmogelijk. Er is 1 shop 

& go-zone met 2 parkeerplaatsen.

Momenteel staan er 16 bolvormige Esdoorns in de Hemelrijkstraat met her en der onderbeplanting. De boomspiegels 

staan in het trottoir ingepland waardoor er maar 90 cm vrije doorgang is. Tevens zorgen de opstekende boomwortels 

voor een onveilig trottoir. De Esdoorns zijn laag geënt  waardoor ze veel ingesnoeid moeten worden zodat ze het verkeer 

niet hinderen of niet tegen de gevels groeien. De bomen staan ook onder lichtpunten en belemmeren hierdoor de 

straatverlichting.

Camera-onderzoek wees uit dat de hoofdriolering nog in goede staat is.

Aan de kant van de pare huisnummers bevindt zich een stalen waterleiding daterende uit 1956. De Watergroep heeft 

reeds een aantal breuken gehad aan hun leiding. Alle aansluitingen voor de onpare huisnummers steken de rijweg over 

en bevinden zich in slechte staat.

Alle netten van Eandis en Telenet bevinden zich bovengronds. Op de hoek Hemelrijkstraat – Rekkemsestraat staat een 

grote betonnen paal die het zicht hindert van het verkeer komende uit de Hemelrijkstraat.

Burgerparticipatie
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In het kader van “Kortrijk Spreekt” vond op 28 september 2016 een bewonersoverleg plaats in het OC te Marke. Op 

dit overleg werd het voorontwerp voorgesteld en hadden de aanwezigen de kans op opmerkingen / suggesties te 

formuleren. De opmerkingen en suggesties van de bewoners werden maximaal verwerkt in het definitieve ontwerp.

Nieuw ontwerp

Wegenis – riolering – parkeermogelijkheden - verkeerssituatie

Het nieuwe dwarsprofiel werd opgemaakt in analogie met het dwarsprofiel in de Marktstraat. Dit betekent onder 

andere:

Parkeerhavens van 2 meter breed, alternerend aan 1 kant van de rijweg, met een comfortabele rijwegbreedte van 5,50 

meter. Dit brengt het totale aantal reglementair te parkeren wagens  op 28. Uit parkeertellingen buiten de kantooruren 

blijkt dat dit aantal voldoende is. De parkeerhavens worden aangelegd met de in 1976 overlaagde kasseien.

Daarnaast voorzien we :

 1 shop & go-zone met 3 parkeerplaatsen (1 ter hoogte van de dagbladhandel en 2 ter hoogte van de 

huisartsenpraktijk)

 Op plaatsen waar geen parkeerstroken zijn komt een afgeschuinde oprit boordsteen. Hierdoor kan men in de 

toekomst makkelijker constructies zoals garages of carports inplannen.

 Om de opvang van het regenwater te verbeteren verhogen we het aantal  regenwaterontvangers van 14 stuks 

naar 19 stuks.

 Camera-onderzoek wees uit dat de hoofdriolering nog in goede staat is. Plaatselijk zullen we de mogelijks 

gebroken huisaansluitingen vernieuwen en waar nodig reparaties doen aan de voegen van de hoofdriolering 

 door middel van shortliners of deelkousen ( dit zijn korte buisherstellingen van 0,60 tot 1 m lengte ).

 Na de werken wordt de Hemelrijkstraat zone 30 in plaats van zone 50. Als snelheidsremmer zijn er  2 

asverschuivingen voorzien.

Trottoirs – verhaalbelastingen

We voorzien comfortabele trottoirs met een vrije ruimte van 2,10 meter breed ( incl. borduur ).

Het trottoir van de Rekkemsestraat wordt doorlopend aangelegd over de rijweg van de Hemelrijkstraat. Dit zorgt voor 

een vertragend effect bij het binnenrijden van de straat en is ook veiliger voor de voetgangers. Op voorstel van de 

bewoners voorzien we dit ook ter hoogte van de Marktstraat.

Op 3 locaties in de Hemelrijkstraat is er momenteel geen trottoir in betonstraatstenen of betondallen aanwezig maar 

bestaat de trottoirzone uit een grasstrook. Om de veiligheid en het comfort te verbeteren en om meer eenvormigheid van 

materialen te hebben, kiezen we ervoor om in de volledige straat trottoirs in betonstraatstenen aan te leggen. We 

voorzien dus ter hoogte van deze percelen ook een trottoir aan te leggen in betonstraatstenen.

Op 16 december 2013 keurde de Gemeenteraad de gemeentebelasting op de voetpadbedekking goed (voor dienstjaren 

2014-2018). Verwijzend naar bovengenoemde beslissing om de grasstrook te vervangen door betonstraatstenen, vragen 

wij om de gemeentebelasting op de voetpadbedekking toe te passen bij onderstaande percelen. Ten titel van inlichting 

maakten wij reeds een raming op van de te vorderen gemeentebelasting op de betreffende percelen, volgens de 

geldende voorschriften opgenomen in het besluit van de Gemeenteraad van 16 december 2013 (punt 9)

Adres / situering Naam en adres eigenaar(s) Kadastraal perceel Geraamd bedrag
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Hemelrijkstraat tussen nr. 

29 en 41

Tanghe Dominiek – 

Vankeirsbilck Maria

Passionistenlaan 51 8500 

Kortrijk

Afdeling 6 perceelnummer 

A309S

€ 1.134,96

Hemelrijkstraat 29 Glorieux Philippe – Verriest 

Griet

Hemelrijkstraat 29 – 8510 

Kortrijk

Afdeling 6 perceelnummer 

A309Y

€ 803,93

Hemelrijkstraat 25 Verstraeten Arnould - 

Moncarey Renee –

Hemelrijkstraat 25 8510 

Kortrijk

Afdeling 6 perceelnummer 

A309P

€ 1.324,12

Groenzones

Op 19 december 2016 keurde het college van burgemeester en schepenen de velvergunning goed voor de 16 

bolesdoorns.  We onderzoeken de mogelijkheid om de gevelde bomen eventueel te integreren in een Markse speelzone.

We voorzien 8 nieuwe zuilvormige bomen (“Carpinus Betulus Lucas” idem als in de Gladiatorenstraat en omgeving ). 

Deze nieuwe bomen zijn ingeplant aan het begin en einde van de parkeerhavens en ter hoogte van de asverschuivingen.

Nutsvoorzieningen

De bestaande openbare verlichting wordt vervangen door energiezuinige LED-verlichting.

De Watergroep zal aan beide kanten van de rijweg een nieuwe leiding plaatsen. Eandis en Telenet voorzien om al hun 

kabels ondergronds te brengen. De betonnen palen verdwijnen. Zowel de Watergroep, Eandis als Telenet voorzien 

nieuwe huisaansluitingen.

Fasering wegeniswerken

Op vraag van de bewoners hebben we , om de hinder te beperken , de wegeniswerken opgesplitst in 3 fases.

De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op € 349.709,97 (incl. BTW). Het bijhorende veiligheids- en 

gezondheidsplan wordt opgemaakt door de BVBA Vecobo uit Waregem

Juridische grond

Gelet op de aard van deze opdracht wordt gekozen voor een openbare aanbesteding als wijze van gunnen conform de 

Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten.

Regelgeving bevoegdheid

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

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie

Raming: € 349.709,97 (incl. BTW) op artikel 2018/IE-14/actie GBB-CBS/item 0200-01/algemeen rekeningnummer 

2240000
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Besluit

Punt 1

De voorwaarden van de opdracht “Vernieuwen Hemelrijkstraat”, zoals ze vervat zijn in bestek “B.O.D. Vernieuwen 

Hemelrijkstraat – 2016/1153”, opgemaakt door het team Beheer Openbaar Domein, vast te stellen.

Punt 2

Conform de Wet van 15 juni 2006 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten te kiezen voor een 

openbare aanbesteding als wijze van gunnen.

Bijlagen

- 20161153_2017_02_14_Bestek - Model 3P.pdf

- 20161153_Raming.xls

- Plan 1 Bestaande Toestand.pdf

- Plan 3 Type Dwarsprofiel.pdf

- Plan 4 Faseringsplan.pdf

- Plan 5 Dwarsprofielen.pdf

- Plan 6 Detail Boomvak.pdf

- B O D  Heraanleg Hemelrijkstraat AVGP.pdf

Raadscommissie 3

Koen Byttebier

Servicepunt

28 2017_GR_00066 2016/1186 - Raamovereenkomst voor aankoop en 

onderhoud vloerreinigingsmachines op afroep. - 

Voorwaarden en wijze van gunnen
28 - 2017_GR_00066 - 2016/1186 - Raamovereenkomst voor aankoop en onderhoud vloerreinigingsmachines op afroep. - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke

Tom Vergote

Beknopte samenvatting

Dit dossier legt de voorwaarden en wijze van gunnen voor van de raamovereenkomst " Aankoop en onderhoud 

vloerreinigingsmachines op afroep voor de periode van 4 jaar".

Beschrijving

Aanleiding en context

Tot op heden werden de vloerreinigingsmachines aangekocht volgens noodzaak en werd hiervoor 

telkens een procedure opgestart om één of twee toestellen aan te kopen wat op zich tijdrovend en 

niet efficient was.

De directie bedrijfsvoering stelde daarom voor om een raamovereenkomst op te maken voor de 

periode van 4 jaar. De voorwaarden en wijzen van gunnen werden goedgekeurd in het college van 

burgemeester en schepenen van 29 augustus 2016. De procedure werd evenwel stopgezet omdat 
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geen enkele kandidaat een correcte offerte had ingediend. Daarom zijn de technische bepalingen 

van het bestek volledig herzien en wordt nu een nieuw bestek ter goedkeuring voorgelegd.

Argumentatie

In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst voor aankoop en onderhoud vloerreinigingsmachines op afroep, voor 

de periode van 4 jaar" werd een bestek met nr. 2017/1186 opgesteld door directie bedrijfsvoering.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 208.200,00 euro (exclusief btw) of 251.922,00 euro (inclusief 21% 

btw). 

Deze uitgave omvat zowel de aankoop als het onderhoud van de machines.

De opdracht voor aankoop zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden. Gedurende deze periode kunnen 

machines aangekocht worden. 

Voor machines geleverd gedurende de looptijd van de overeenkomst kan een service-overeenkomst worden afgesloten 

met de leverancier voor het onderhoud. En dit aan de voorwaarden vastgesteld in de overeenkomst en voor een periode 

van vijf jaar gerekend vanaf de datum van aankoop. De vijf jaar is gebaseerd op de gemiddelde levensduur van 

dergelijke machines.

Hierdoor is het nodig dat er budget voor onderhoud wordt voorzien tot vijf jaar na het einde van de 

aankoopovereenkomst. Stel, een machine aangekocht voor het einde van de overeenkomst, bijvoorbeeld in 2019 zal 

onderhoud nodig hebben tot 2024.

 

De vergelijking van de offertes zal verlopen via de volgende gunningscriteria:

 

Nr. Beschrijving Gewicht

Perceel 1 (Professionele stofzuiger) 100

1 Prijs 60

 Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs

2 Technische waarde 15

 Score wordt gegegeven in vergelijking met andere leveranciers volgens het principe:

Zeer goed = 15 pt

Goed = 9 pt

Matig = 6 pt

Slecht = 0 pt

3 Ergonomie 15

 Score wordt gegegeven in vergelijking met andere leveranciers volgens het principe:

Zeer goed = 15 pt

Goed = 9 pt

Matig = 6 pt

Slecht = 0 pt

4 Waarborg 5

 Regel van 3 waarbij de langste waarborg de hoogste score krijgt

5 Leveringstermijn 5

 Regel van 3 waarbij de kortste leveringstermijn de hoogste score krijgt.
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Perceel 2 (Eenschijfmachine high-speed) 100

1 Prijs 60

 Zie Perceel 1 (Professionele stofzuiger).

2 Technische waarde 15

 Zie Perceel 1 (Professionele stofzuiger).

3 Ergonomie 15

 Zie Perceel 1 (Professionele stofzuiger).

4 Waarborg 5

 Zie Perceel 1 (Professionele stofzuiger).

5 Leveringstermijn 5

 Zie Perceel 1 (Professionele stofzuiger).

Perceel 3 (Compacte schrobzuigmachine) 100

1 Prijs 60

 Zie Perceel 1 (Professionele stofzuiger).

2 Technische waarde 15

 Zie Perceel 1 (Professionele stofzuiger).

3 Ergonomie 15

 Zie Perceel 1 (Professionele stofzuiger).

4 Waarborg 5

 Zie Perceel 1 (Professionele stofzuiger).

5 Organisatie, technische middelen en infrastructuur voor dienst na verkoop 5

 Score wordt gegegeven in vergelijking met andere leveranciers volgens het principe:

Dit wordt ter plaatste geëvalueerd.

Aandachtpunten zijn onder andere: beschikbaarheid wisselstukken, middelen en infrastuctuur, ...

Zeer goed = 15 pt

Goed = 9 pt

Matig = 6 pt

Slecht = 0 pt

Perceel 4 (Schrobzuigmachine "walk-behind") 100

1 Prijs 60

 Zie Perceel 1 (Professionele stofzuiger).

2 Technische waarde 15

 Zie Perceel 1 (Professionele stofzuiger).

3 Ergonomie 15

 Zie Perceel 1 (Professionele stofzuiger).

4 Waarborg 5

 Zie Perceel 1 (Professionele stofzuiger).

5 Organisatie, technische middelen en infrastructuur voor dienst na verkoop 5

 Zie Perceel 3 (Compacte schrobzuigmachine).

Perceel 5 (Schrobzuigmachine "ride-on") 100

1 Prijs 60

 Zie Perceel 1 (Professionele stofzuiger).

2 Technische waarde 15
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 Zie Perceel 1 (Profesisonele stofzuiger).

3 Ergonomie 15

 Zie Perceel 1 (Professionele stofzuiger).

4 Waarborg 5

 Zie Perceel 1 (Professionele stofzuiger).

5 Organisatie, technische middelen en infrastructuur voor dienst na verkoop 5

 Zie Perceel 3 (Compacte schrobzuigmachine).

 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

bekendmaking conform 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 26, § 2, 1° d (limiet van 

209.000,00 euro excl. btw niet overschreden).

 

 Voor deze opdracht geldt geen afnameplicht. De opdrachtnemer heeft hierbij geen recht op enige schadevergoeding. 

 

De overeenkomst garandeert géén exclusiviteit.

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 26, § 2, 1° d (limiet van 209.000,00 euro excl. btw 

niet overschreden).

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, meer bepaald artikel 2 §1 3°.

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

Financiële informatie

De uitgaven voor de stad zullen verdeeld worden over twee budgetsleutel:

 GBB-CBS/0119-01/2300000/BESTUUR/CBS/IE-12 voor de aankoop van de machines voor het bedrag 

van 156.500,00 euro

incl. btw.

 GBB-CBS/0119-01/6150800/BESTUUR/CBS/IE-GEEN voor het onderhoud van de machines voor het 

bedrag van 71.200,00 euro incl. btw.

 De raming van de uitgaven per jaar is opgenomen in onderstaande tabel:
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Jaar  aankoop  onderhoud 

2017  €      96.500,00  €           8.000,00

2018  €      20.000,00  €           9.500,00

2019  €      20.000,00  €         11.500,00

2020  €      20.000,00  €         13.000,00

2021  €                   -    €         13.600,00

2022  €                   -    €           6.000,00

2023  €                   -    €           4.800,00

2024  €                   -    €           3.200,00

2025  €                   -    €           1.600,00

totaal  €    156.500,00  €       71.200,00

Alle bedragen zijn inclusief 21% btw

Deze bedragen zijn een benadering en gebaseerd op het huidige machinepark, deze bedragen kunnen wijzigen in 

functie van de noodzaak en evoluties in het machinepark.

Beleidsdoelstelling(en)

Niet van toepassing

Besluit

Punt 1

De voorwaarden vast te stellen zoals opgenomen in het bestek 2016/1186, opgesteld door de directie bedrijfsvoering.

Punt 2

Als wijze van gunnen te kiezen voor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking conform 

artikel 26, § 2, 1° d (limiet van 209.000,00 euro excl. btw niet overschreden) van de wet van 15 juni 2006.

Bijlagen

- Bestek

- Perceel_1_Raming

- Perceel_2_Raming.xls

- Perceel_3_Raming.xls

- Perceel_4_Raming.xls

- Perceel_5_Raming.xls

29 2017_GR_00083 2017/1242 - Stadhuissite: renovatie HS- en LS-installatie in 

het kader van gewijzigd AREI en KB 4 december 2012 - 

Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning
29 - 2017_GR_00083 - 2017/1242 - Stadhuissite: renovatie HS- en LS-installatie in het kader van gewijzigd AREI en KB 4 december 2012 - Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning

Inhoudelijk verantwoordelijke

Christophe Dardenne

Beknopte samenvatting
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Dit dossier legt voorwaarden en wijze van gunnen en gunning voor van het dossier Renovatie HS- en LS-installatie in 

het kader van gewijzigd AREI en KB 4 december 2012, in het kader van een raamovereenkomst van Eandis.

Beschrijving

Aanleiding en context

Als werkgever wordt de stad verplicht personeel in een veilige omgeving te laten werken. 

Voor wat betreft de elektrische installaties betekent dat deze moeten voldoen aan de toepasselijke 

wetgeving 'Welzijn op het werk'.

De hoogspanningsinstallaties en laagspanningsinstallaties van de stadhuissite moeten verbeterd, 

aangepast of vernieuwd worden naar aanleiding van het gewijzigd AREI en het KB van 4 december 

2012.

Dit KB bevat de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installatie op 

arbeidsplaatsen.

Doel is het terugdringen van arbeidsongevallen door de risico’s in kaart te brengen en deze terug te 

dringen tot op een aanvaardbaar niveau.

Sinds 2010 biedt de distributienetbeheerder (Eandis) energiediensten voor lokale besturen 

aan. De renovatie waarvan hier sprake kan via deze diensten worden uitgevoerd bij middel van een 

gegunde lopende raamovereenkomst.

De diensten omvatten ontwerp, detailstudie en projectuitvoering.

Via de lastgevingsovereenkomst heeft de stad Kortrijk de mogelijkheid om toe te treden tot deze 

diensten.

Argumentatie

De renovatie bestaat uit twee luiken.

Een eerste houdt in, het uitbreken van de hoogspanningscabines van het administratief stadhuis en het beleidsstadhuis. 

Deze worden vervangen door één nieuwe cabine in het administratief stadhuis.

Het beleidsstadhuis wordt dan vanuit de nieuwe cabine, via een nieuw te plaatsen laagspanningskabel, voorzien van 

elektriciteit.

De overgang naar één cabine resulteert in een optimaler gebruik van de elektriciteitsaansluiting, een beperking van de 

vaste kosten eigen aan een dergelijke aansluiting en een lagere investering en onderhoudskost gezien er maar één cabine 

meer in te richten en te onderhouden is.

Een tweede luik van deze aanneming is de renovatie van de algemene laagspanningsborden van de diverse gebouwen 

van de stadhuissite om deze terug in orde te stellen met de eisen van het AREI.

Naast een goede planning voorafgaand aan de uitvoering van deze werken zijn de nodige maatregelen voorzien om de 

onderbrekingen tot een minimum te herleiden en de werking van het stadhuis te garanderen bij middel van 

noodstroomvoorzieningen en weekendwerk.
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Een tweede luik van deze aanneming is de renovatie van de algemene laagspanningsborden van de diverse gebouwen 

van de stadhuissite om deze terug in orde te stellen met de eisen van het AREI.

De werken hebben geen energiebesparende impact.

de werken omvatten:

- het demonteren en verwijderen van de volledige bestaande cabine uitrustingen van de beide cabines;

- het demonteren en wegvoeren van de asbesthoudende platen;

- tijdelijke stroomvoorziening;

- het leveren en plaatsen van nieuwe ecodesign transformatoren met beperkte verliezen;

- leveren en inrichten van de nieuwe MS-cellen en LS-cellen;

- leveren en plaatsen van LS-kabel naar beleidsstadhuis;

- verbindingen met de LS-borden; 

- aarding MS en LS, aardingsplan;

- bouwkundige aanpassingen, brandwerende afdichtingen;

- leveren van wettelijk toebehoren;

- vervangen diverse ALSB borden beleidsstadhuis, historisch stadhuis, administratiefstadhuis;

- voorzien van de vermogenmeting op de diverse algemene laagspanningsborden;

- Opmaak technisch dossier, as-built dossier

- conformiteitskeuring

De directie bedrijfsvoering stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, volgens de technische bepalingen 

beschreven in bijlage 1 van de overeenkomst tegen het nagerekende bedrag van 219.813,03 euro exclusief btw of 

265.973,77 euro inclusief 21% btw te gunnen aan Eandis System Operator cvba, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle 

(KBO nr 0477.445.084).

Juridische grond

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, 

leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 25, en meer bepaald artikels 2, 4° en 15 die de 

aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren wanneer ze een 

beroep doen op een aankoop- of opdrachtencentrale.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten 

en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

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

wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 

en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 5, § 2.

Regelgeving bevoegdheid

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

Financiële en beleidsinformatie

Visum verleend

Financiële informatie
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Renovatie HS- en LS-installatie in het kader van gewijzigd AREI en KB2012

 te boeken op budgetsleutel: 2017/GBB-CBS/0119-01/2210100

 voor de som van 219.813,03 euro exclusief btw of 265.973,77 euro inclusief 21% btw.

Beleidsdoelstelling(en)

Een stadsbestuur dat transparant en sober is

Besluit

Punt 1

Het contract tussen de stad en Eandis system operater, zoals opgenomen in bijlage, goed te keuren, waarbij 

Eandis systemoperator optreedt als opdrachtencentrale voor de renovatie HS- en LS-installatie in het kader van 

gewijzigd AREI en KB van 4 december 2012 binnen het kader van de lastgevingsovereenkomst EDLB en dit conform 

de technische bepalingen beschreven in bijlage 1 van de overeenkomst tegen het nagerekende bedrag van 

219.813,03 euro exclusief btw of 265.973,77 euro inclusief 21% btw.

 

Bijlagen

- Begeleidende brief contracten CRE + vuilniswagen Kortrijk 28.09.2016.pdf

- PC_CRE_Stadhuis en burelen Stad_Kortrijk_09.02.2017v5.pdf



  KORT-G-PC-16-16-207      

Tussen 
 
Stadsbestuur van Kortrijk 
Grote Markt 54 
8500 Kortrijk 
 
vertegenwoordigd door (naam en functie)  
 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
hierna genoemd “de lastgever” 
 
en 
 
Gaselwest, opdrachthoudende vereniging/coöperatieve intercommunale vereniging,  
President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk 
met ondernemingsnummer  0.215.266.160 
 
vertegenwoordigd door  
Guy Cosyns 
Directeur klantwerking 
 
hierna genoemd “de lasthebber” 
 
De DNB treedt op via Eandis System Operator cvba (Brusselsesteenweg 199, B-9090 Melle, BTW 
BE 0477.445.084), werkmaatschappij in de zin van artikel 1.1.3, 138° van het Energiedecreet. 
 
Wordt overwogen wat volgt: 
 
In haar streven naar een optimale energiebeheersing en het voldoen aan de wetgeving Welzijn op het 
werk, wenst de lastgever in te gaan op het aanbod van de lasthebber om aan de hand van een 
cabinezorgplan de renovatie van de elektriciteitscabines van de lastgever te laten uitvoeren indien vereist. 
De door de Welzijnswetgeving vereiste eerste controle, risico-inventaris en gelijkvormigheidsonderzoek 
geeft de lastgever niet enkel de mogelijkheid haar verplichtingen als werkgever in deze te voldoen en de 
nodige maatregelen te nemen, maar biedt ook de noodzakelijke gegevens om in een later stadium in het 
energiezorgplan van de lastgever te gaan bepalen of en welke maatregelen kunnen genomen worden om 
een energiebesparing te realiseren of om de productie van hernieuwbare energie mogelijk te maken en 
de installatie exacter en optimaal  in functie van het reële en toekomstige energieverbruik te 
dimensioneren en energieneutraliteit na te streven.  
 
Deze overeenkomst heeft als contractnummer KORT-G-PC-16-16-207 en werd opgemaakt op 
09/02/2017. 
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Wordt overeengekomen wat volgt: 

 

Deel 1: inleidende bepalingen  

Artikel 1 – Structuur en voorwerp van de overeenkomst 

 
Met deze lastgevingsovereenkomst geeft de lastgever aan de lasthebber, die aanvaardt, de opdracht om 
in haar naam en voor haar rekening de renovatie van de elektriciteitscabines van de lastgever  te 
organiseren indien vereist, de hiervoor noodzakelijke overheidsopdrachten uit te schrijven, te gunnen en 
toe te wijzen aan (een) kandida(a)t(en),hierna opdrachtnemer(s) genoemd, en toe te zien op de 
uitvoering van deze activiteiten door de opdrachtnemer(s), dit alles binnen de grenzen van de in deze 
overeenkomst beschreven modaliteiten en in overeenstemming met de wet op de overheidsopdrachten 
(WOO) 
 
De noodzaak om de elektriciteitscabines van de lastgever te renoveren wordt onderzocht in het 
cabinezorgplan welke dient als basis van het lastenboek dat door de lasthebber wordt opgesteld en door 
de lastgever aanvaard wordt door het ondertekenen van deze overeenkomst. 
 
In het cabinezorgplan worden de keuringen en risico-analyses van de elektriciteitscabines van de 
lastgever beoordeeld en worden de noodzakelijke investeringswerken bepaald opdat voldaan wordt aan 
de wettelijke vereisten voor de cabines en een optimale energiebeheersing inzake de cabines bereikt 
wordt. 
 
Wijzigingen aan de inhoud van het cabinezorgplan tijdens de opmaak ervan worden door de lasthebber 
aangebracht voor zover toegelaten door de wet- en regelgeving overheidsopdrachten. De wijzigingen 
worden gevoegd als bijlage aan deze overeenkomst en maken er integraal deel van uit.  
 
De lastgever verbindt zich er toe alle nodige technische en andere informatie, documentatie en 
ondersteuning ter beschikking te stellen van de lasthebber om  het cabinezorgplan naar behoren te 
kunnen samenstellen, waaronder – maar niet limitatief:  
 
- kopie van energiecontracten (bv. energielevering, facility management, …), -tarieven  en -facturen 

van de lastgever 
- kopie van de technische dossiers van de elektrische installaties (KB 4 dec 2012 art. 22) 
- kopie van de keuringsverslagen en risico-analyses van de cabines van de lastgever die deel zullen 

uitmaken van het cabinezorgplan 
 
De lasthebber is niet aansprakelijk voor fouten in of onvolledigheid van het cabinezorgplan  geheel of 
gedeeltelijk te wijten aan het onvolledig, niet, of niet tijdig ter beschikking stellen van deze informatie, 
documentatie en ondersteuning. 
 
Deel 2 van deze overeenkomst betreft de projectcoördinatie die de lasthebber op zich neemt t.a.v. de 
lastgever wanneer tot de uitvoering van een project wordt overgegaan. 
 
Deel 3 van deze overeenkomst beschrijft de inhoud van het uit te voeren project. 
 
De overeenkomst heeft betrekking op het volgende: 
 

Projectuitvoering renovatie van de klantcabines: 
- Stadhuis, cabine 9434, Papenstraat z/n, 8500 Kortrijk 
- Burelen Stad, cabine 9539, Stovestraat z/n, 8500 Kortrijk  
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Artikel 2 – Duurtijd van de overeenkomst 

 
Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening van dit contract.  
 
Zij wordt beëindigd zodra de overheidsopdrachten die uit deze overeenkomst voortvloeien zijn beëindigd.  
 

Artikel 3 – Contactpersonen 

 
Volgende contactpersonen treden op voor de partijen. Zij zijn bevoegd om beslissingen te nemen met 
betrekking tot de ondersteuningsactiviteiten.  
 
Voor het Lokaal Bestuur:             Voor de DNB/Eandis 
 
Voornaam, naam …………………………        Geert Peelaers  
Dienst ………………………………………..        Energiediensten voor Lokale Besturen 
Adres …………………………………………        Brusselsesteenweg 199  
…………………………………………………        9090 Melle 
Telefoon …………………………………….        0473 78 31 88 
Email …………………………………………        geert.peelaers@eandis.be 
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Deel 2: projectcoördinatie 

Artikel 1 – Inhoud 

 
Op basis van de resultaten van het cabinezorgplan kan overgegaan worden tot de uitvoering van een 
project voor het leveren van EDLB waarvan de lasthebber de projectcoördinatie op zich neemt t.a.v. de 
lastgever, die het dan schriftelijk bevestigt. De projectcoördinatie omvat onder meer de periodieke 
opvolging van de uitgevoerde werken (werfbezoeken met bijhorend verslag) evenals de oplevering. Voor 
de vergadering en de uitvoering van het project voorziet de lasthebber ook een werfcontrole.  

Artikel 2 – Verbintenissen van de DNB 

 
De lasthebber aanvaardt deze opdracht en verbindt zich er toe ze als goede huisvader uit te voeren in 
overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst en de ter zake toepasselijke wettelijke 
voorschriften. 
 
Onder voorbehoud van andere bepalingen in deze overeenkomst bestaan de verplichtingen van de 
lasthebber onder meer uit een of meer van volgende taken: 
 
In de fase van het bestek: 
- het uitwerken van een bijzonder lastenboek op grond van de door het Lokaal Bestuur gemaakte 

keuzes, omvattende onder meer een precisering van de aan te kopen activiteiten, de uitvoeringswijze 
en alle voorwaarden inzake uitvoering, controle, proeven, e.d.m.;  

- het vervolledigen van de definitieve tekeningen tot bestektekeningen die voldoende informatie en 
gegevens omvatten voor de prijsvorming door de betreffende opdrachtnemers en die ten aanzien van 
deze laatsten kunnen worden gehanteerd als contractueel document cq. aannemingsdocument; 

- het uitwerken van een nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de te realiseren elementen, 
die kunnen worden gehanteerd als contractueel document cq. aannemingsdocument. 
 

In de fase van de overheidsopdracht: 
- het voorbereiden van de aanbesteding, met inbegrip van het opmaken van het aankoopdossier;   
- het selecteren van de opdrachtnemers die zullen worden uitgenodigd om op de aanbesteding in te 

schrijven; 
- verzending van het aanbestedingsdossier aan de geselecteerde opdrachtnemers; 
- het onderzoeken van de uitgebrachte offertes inzake hun compatibiliteit met het 

aanbestedingsdossier en het gunnen van de opdracht aan de opdrachtnemer; 
- het voeren van besprekingen met de betrokken opdrachtnemers omtrent de prijsvorming; 
- het voorbereiden van de ontwerpovereenkomst en de contractuele documenten cq. 

aannemingsdocumenten; 
- de eindcontrole op de definitieve prijs en de bijhorende stukken. 

 
In de fase van uitvoering/levering: 
- het uitwerken van alle vereiste uitvoeringsdocumenten die de opdrachtnemers moeten toelaten de 

hen opgedragen werken uit te voeren; 
- het nazicht en de controle van de door de opdrachtnemers te leveren tekeningen, werkschema's en 

berekeningen; 
- de leiding over de uitvoering van de desbetreffende werken, desgevallend in samenspraak met de 

architect en de werfleiding;  
- de keuze van bouwstoffen en fabrikanten; 
- het geven van instructies inzake de verwerking en de montage van de verschillende 

structuurelementen; 
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- het houden van het toezicht op de uitvoering van de werken, zowel op de werf als daar waar de 
onderdelen worden vervaardigd, in het bijzonder inzake de compatibiliteit van de uitvoeringen met 
het bestek; 

- het beoordelen van meer en minder werk en het verwerken van wijzigingen aan de studies, 
tekeningen en beschrijvingen ingevolge programmawijzigingen en –aanvullingen, na voorafgaandelijk 
overleg met de lastgever; 

- het voeren van de nodige administratie; 
- het onderzoeken van de verslagen over de proeven keuringen en testen van materiaal en materieel, 

met interpretatie van en opmerkingen op de bekomen resultaten; 
- op het einde van de werken, nazicht van de tekeningen zoals uitgevoerd en van de voorschriften 

inzake onderhoud die de opdrachtnemers dienen te leveren; 
- het controleren van de eindafrekening; 
- het controleren van de revisietekeningen van de opdrachtnemers; 
- het verlenen van de oplevering door : (i)    het geheel van de uitvoering te controleren; (ii)    het 

programma van de proeven en testen te bepalen; (iii)    de goede uitvoering van de proeven en 
testen te controleren en de resultaten ervan nazien; (iv)    een verslag met voorstel tot  oplevering of 
weigering ervan aan de lastgever bezorgen;  

- het verlenen van de oplevering door : 
- (i) voorafgaand aan de oplevering het geheel van de uitvoering te controleren; 
- (ii) een verslag met voorstel tot  oplevering of weigering ervan aan de lastgever te bezorgen. 
- de lasthebber (i) neemt deel aan alle studie-, werf- en andere vergaderingen indien nodig voor de uit 

te voeren werken, (ii) beslist tijdens deze vergaderingen beslissen onder meer over het respecteren 
van de budgettering, de uitvoeringstermijn, de conforme uitvoering en de inpassing van het 
installatieopzet in het bouwkundig ontwerp en (iii) ontwikkelt alle nodige initiatieven ontwikkelen, 
overeenkomstig de regels van de kunst en het goed vakmanschap, nodig voor een efficiënte 
uitvoering van zijn verbintenissen. 

 
De lasthebber verzekert de uitvoering van de EDLB en dit tijdens de normale werkuren van maandag tot 
vrijdag, met uitzondering van de officiële feestdagen, tenzij anders overeengekomen. 
 
De lasthebber streeft ernaar, naar best vermogen, om door middel van de geleverde EDLB, met inbegrip 
van de exploitatie en het onderhoud van de machines en installaties die het voorwerp zijn van de EDLB, 
het rendement inzake kostenbeheersing zoals bepaald in de resultaten van het cabinezorgplan te 
behalen. Deze bepaling geldt eveneens wat de duurzaamheid van materialen en rendement van de 
installaties betreft. 
 
De partijen verbinden er zich toe op regelmatige basis (tussentijdse) werfvergaderingen te houden over 
de stand van zaken van het project (ondermeer, maar niet limitatief: bespreking voorbereiding en 
afspraken werf, bespreking (tussentijdse) oplevering en overdracht installaties, opleiding, oplevering 
instructies, technische handleiding, as built plannen, …). De data voor deze vergaderingen wordt in 
onderling overleg tussen partijen overeengekomen.  
 
De lasthebber neemt het initiatief voor de organisatie van deze vergaderingen.  

Artikel 3 – Verbintenissen door de lastgever 

 
Onverminderd de overige bepalingen in deze overeenkomst en bijlagen, is de lastgever gehouden tot: 
 
a) de betaling van de prijs zoals bepaald in artikel 5 van dit deel van deze overeenkomst en in 

overeenstemming met de modaliteiten bepaald in art. 4 van deel 4 van deze overeenkomst. 
 
b) het ter beschikking stellen aan de lasthebber van alle nodige technische en andere informatie (zoals, 

maar niet limitatief, stedenbouwkundige informatie, vergunningen, asbestinventaris,  plannen en 
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plattegronden, organisatieschema’s), documentatie en dienstig voor de uitvoering van deze 
overeenkomst. De lastgever voldoet zo snel mogelijk aan redelijke verzoeken van de lasthebber om 
nadere informatie.  

 
c) het onverwijld in kennis stellen van de lasthebber van alle onregelmatigheden die een invloed kunnen 

hebben op de uitvoering door de lasthebber of de opdrachtnemer van hun verbintenissen (zoals, 
maar niet limitatief, met betrekking tot de locaties, de machines en installaties, diensturen van het 
personeel, de keuringsverslagen …).   

 
d) het verlenen van toestemming aan de lasthebber en de opdrachtnemer om gebruik te maken van de 

machines, apparaten, installaties, … die zich bevinden op de werklocaties, teneinde deze na te kijken 
en aan te passen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar verbintenissen. De lastgever 
verklaart dat deze machines, apparaten, installaties, … in goede staat zijn voldoen aan de geldende 
veiligheidsvoorschriften. Specifiek wat de elektriciteitscabines betreft, erkent de lasthebber dat de 
staat ervan haar gekend is aan de hand van de keuringen en risico-analyses van deze cabines.  

 
e) het bekomen van de nodige vergunningen, goedkeuringen en zakelijke rechten die noodzakelijk zijn 

voor de uitvoering van deze overeenkomst.  
 
f) het verlenen aan de lasthebber en de opdrachtnemer van toegang te allen tijde (24u/24u, 7d/7d) tot 

alle werklocaties voor de uitvoering van deze overeenkomst en het bijzonder administratief 
lastenboek vermeld in art. 1 van deel 1 en het treffen van alle redelijke voorzieningen hiertoe.  

 
g) het ter beschikking stellen van de ruimtes aan de lasthebber en de opdrachtnemer welke dienstig zijn 

voor de uitvoering van deze overeenkomst, onder meer lokalen voor het opslaan van machines, 
materialen, ….. en sanitaire lokalen. De lastgever stelt ook de nodige nutsvoorzieningen (elektriciteit, 
gas, water, telecommunicatie, …) ter beschikking van de lasthebber en de opdrachtnemer.  

  
h) het zo snel als mogelijk inlichten van de lasthebber over de (mogelijke) aanwezigheid van gekende of 

vermeende gevaarlijke stoffen in de werklocaties. De lastgever verstrekt de lasthebber onmiddellijk 
alle beschikbare informatie zoals aard, locatie en omvang en de wettelijk vereiste materialen 
hieromtrent.  
 

i) het doen uitvoeren van de nodige veiligheidscontroles door erkende organismen op de machines en 
installaties welke het voorwerp uitmaken van de geleverde EDLB.  
 
De lastgever is te allen tijde verantwoordelijk wat betreft de verplichtingen uit de Welzijnswetgeving 
die op de werkgever rusten en de verplichtingen uit sectorspecifieke regelgeving (o.a. Algemeen 
Reglement op de Elektrische Installaties – art. 268) die op de eigenaar van een elektrische installatie 
rusten, wat de verdere exploitatie van de elektriciteitscabines, voorwerp van deze overeenkomst, 
betreft na de (eventuele) renovatie er van in uitvoering van deze overeenkomst.  
 

j) het zich onthouden van enige belemmering voor de efficiënte uitvoering van deze overeenkomst door 
de lasthebber en de opdrachtnemer door onder meer de werkzaamheden van haar eigen personeel 
en/of het personeel van (onder)aannemers aangesteld door haarzelf buiten het kader van deze 
overeenkomst op de werklocaties zodanig te organiseren. De lastgever blijft ten alle tijde 
aansprakelijk voor haar eigen personeel en/of het personeel van door haar aangestelde 
(onder)aannemers aangesteld buiten het kader van de EDLB op de werklocaties, ongeacht de 
mogelijke aanwezigheid van de lasthebber of de opdrachtnemer of hun respectieve personeel op de 
werklocaties. 

 
k) het onverwijld in kennis stellen van de lasthebber ingeval zijzelf een gebrek of fout opmerkt in de 

uitvoering door de lasthebber of de opdrachtnemer van deze overeenkomst. Deze kennisgeving 
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gebeurt in principe schriftelijk, behoudens in dringende noodzakelijkheid, in welk geval de 
kennisgeving per telefoon, e-mail of fax gebeurt, en zo snel als mogelijk nadien per post wordt 
bevestigd.  

 
l) het bezorgen aan de lasthebber van alle veiligheids- en noodplannen voor de werklocaties welke door 

de wetgeving omtrent veiligheid en welzijn worden opgelegd.  
 
m) alle interventies die worden uitgevoerd op de machines en installaties die vallen onder de EDLB 

geleverd door de opdrachtnemer door het personeel van de lastgever of het personeel van een door 
haar aangestelde derde. Indien voor die machines en installaties onderhoud, vervanging of reparatie 
nodig is te wijten aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, onjuiste bediening, …. door (het personeel 
van) de lastgever of een derde welke niet door de lasthebber is aangesteld, dan valt dit onder de 
verantwoordelijkheid van de lastgever.  

Artikel 4 – Wijziging voorwerp 

 
Wijzigingen aan (het voorwerp van) dit deel van deze overeenkomst gebeuren in onderling overleg en 
zullen worden beschreven in een addendum aan deze overeenkomst.  

Artikel 5 – Prijs 

 
De prijs voor de projectcoördinatie is meegerekend in de totaalprijs zoals bepaald in art. 3 van deel 3. 

Artikel 6 – Oplevering van de werkzaamheden 

 
Wanneer de werken of deel van de werken, in zijn geheel of een zelfstandig onderdeel ervan zoals 
aangeduid zoals beschreven in dit document, voltooid zijn conform de contractdocumenten, met zorg 
gereinigd en gereed om gebruikt te worden, zal de lasthebber een verklaring van  oplevering 
ondertekenen en overmaken aan de lastgever 
 
Indien de lasthebber een aantal gebreken heeft vastgesteld zal de lasthebber ervoor zorgen dat de 
dienstverlener de werkzaamheden zo snel als mogelijk corrigeert en zal dan pas de verklaring van 
oplevering ondertekenen en overmaken aan de lastgever. 
 
Na de oplevering blijft de lasthebber verantwoordelijk voor de verborgen gebreken in de materialen 
gedurende 1 jaar. 

Artikel 7 – Overdracht van de installaties 

 
De oplevering doet het schaderisico en het eigendom m.b.t. alle in uitvoering van deze overeenkomst 
verstrekte installaties overgaan op de lastgever.  
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Deel 3: projectuitvoering 

Artikel 1 – Inhoud 

 
De werken omvatten het leveren en plaatsen van de materialen zoals hieronder vermeld: 
 
Sanering MS-cabine Burelen Stad (9539): 
 

• Demonteren en wegvoeren bestaande cabine-uitrusting inclusief verwijderen en verschroten 
bestaande 3 transfo's en verwijderen van alle niet noodzakelijke voorwerpen 

• Demonteren en wegvoeren asbestplaten 
• Transformator met beperkte verliezen (EcoDesign) 7 klemmen 400 kVA 230/400V 100% 

belasting op beide spanningen uitgerust met alle nodige beveiligingen, geïsoleerde 
aansluitstekker MS & LS, olieopvangbak 

• Algemene beveiliging met vermogenschakelaars: 630 A op 400 V, 630 A op 230 V 
• 3 extra vertrekken om de bestaande LS-borden aan te sluiten 
• Extra vertrek om bord oud stadhuis aan te sluiten 
• Verbinding met de drie bestaande LS-borden 
• MS-cellen, MS-kabels 
• Aarding MS en LS incl. aardingsplan 
• Nieuwe verlichting, noodverlichting en verdeelbord 
• Plaatsen doorvoerluik kabels 
• Afdekken kabelsleuven in de vloer 
• Brandwerend afdichten kabeldoorvoeren 
• Dichtmetselen raam 
• Wettelijk toebehoren (schakelbankje, handschoenen met opbergdoos, helm met 

gelaatsbescherming, plaat EHBO onderrichtingen, plaat vitale 5, etikettering cellen en 
toegangsdeur, eendraadsschema, opbergkast voor documenten) 

• Opmaak technisch dossier, as-built dossier 
• Conformiteitskeuring (gelijkvormigheidsonderzoek) 

 
De ondergrondse parking dient vrij te zijn een week voor en een dag na de ombouw. De preconstructie 
vindt plaats in de week voor de omschakeling. Tijdens opstarten en afschakelen van de stroomgroepen is 
er telkens een stroomonderbreking van 4 uur. 
 

Artikel 2 – Wijziging voorwerp 

 
Wijzigingen aan (het voorwerp van) dit deel van de overeenkomst gebeuren in onderling overleg en 
zullen worden beschreven in een addendum aan deze overeenkomst.  

Artikel 3 – Prijs 

 
De prijs omvat – onverminderd andere bepalingen hieromtrent in onderhavige overeenkomst: 
 
- investeringswerken zoals besproken in deze overeenkomst 
- projectcoördinatie 
- De veiligheidscoördinatie van de werken ten behoeve van dit project, is inbegrepen in het 

basisbedrag. 
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De prijs houdt volgende garantie in op: 
- materialen: 1 jaar 
- onderdelen: 1 jaar 
 
De maximum prijs voor deze werken bedraagt 80.023,39 EUR (excl. 21% BTW1). 
 
Dit resulteert in een maximale prijs van 96.828,31 EUR (incl. 21% BTW, excl. meerwerken), 
desgevallend verminderd met de korting voor minderwaarde zoals vermeld in artikel 6.2 van deel 2 van 
deze overeenkomst. 
 
Deze prijs is geldig tot 09/05/2017. 
  
Op basis van deze prijs zal een maximumprijs worden ingeschreven in het lastenboek. De overeenkomst 
zal worden ontbonden indien desgevallend zou blijken dat niet aan of onder deze maximumprijs kan 
worden gegund. 
 
We voorzien 8.002,34 EUR (excl. 21% BTW) voor onvoorziene meerwerken tijdens de uitvoering.  Deze 
zijn niet inbegrepen in hoger vermelde kostprijs. Na oplevering wordt een correcte afrekening gemaakt à 
rato van de al of niet uitgevoerde meerwerken. 
  

                                                 
1 Zie BTW-specificaties op het einde van het contract. 
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 Omschrijving Prijs  

excl. 21% 

BTW 

Prijs  
incl. 21% 

BTW 

Optie 1 Stroomvoorziening tijdens de werken: huren kabels verbinding 
oude cabine naar nieuwe cabine (huren, plaatsen kabels - huren, 
plaatsen transfo - 75A 400V voor datacenter en 400A 230V voor 
de rest). Tijdens aan- en afkoppelen is er wel een 
stroomonderbreking. 
 

4.010,48 € 4.852,68 € 

Optie 2 Meerwerk weekendwerk omschakelwerk datacenter en van cabine 
naar cabine 
 

1.466,36 € 1.774,30 € 

Optie 3 Plaatsen binnenmuur in cabine (noodzakelijke optie om de cabine 
gekeurd te krijgen) 
 

3.115,64 € 3.769,92 € 

Optie 4 Sanering MS-cabine Stadhuis 9434: 
- Demonteren en wegvoeren van bestaande cabine-uitrusting incl. 
verwijderen en verschroten bestaande transfo en verwijderen van 
alle niet noodzakelijk voorwerpen 
- Demonteren en wegvoeren asbestplaten 
- LS-verbinding met cabine 9539 met bestaand ALSB (200A / 
95#/fase) - 124 meter: incl. studie, plaatsing, aansluiting, 
kabellader. Excl. delfwerk, er wordt gebruik gemaakt van 
bestaande wachtbuis. 
- Stroomgroep 250 kVA gedurende de duur van de werken (1 
dag) incl. transport, huur, aansluiting, diesel. 
- Dichten kabeldoorvoeren 
- Plaatsen van een trekbuis diameter 160mm in volle grond incl. 
twee boringen (21 meter) 
- Opmaak uitvoeringsdossier en as built dossier 
- Conformiteitskeuring (gelijkvormigheidsonderzoek) 
 

24.860,52 € 30.081,22 
€ 

Optie 5 Vervangen laagspanningsborden: 
A. Laagspanningsborden kant oud stadhuis: 
 
1. LS-bord kant kelder oud stadhuis: 
- Afbraak bestaand ALSB 
- Lijn per lijn wordt overgenomen, d.w.z. dat telkens een gedeelte 
een tijd zonder spanning zit 
- Leveren en plaatsen nieuw ALSB 
- Uitvoeringsdossier, as-built en keuring 
 
2. LS-bord H02 aan raadzaal: 
- Moet in één maal afgebroken worden en overgenomen worden 
op een nieuw bord - tijdsduur 3 dagen 
- Afbraak bestaand bord 
- Leveren en plaatsen nieuw ALSB 
- Uitvoeringsdossier, as-built en keuring 
 
B. Laagspanningsborden kant nieuw stadhuis 
 
1. LS-bord kant HS-cabine: 

85.213,70 € 103.108,57 
€ 
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- Afbraak bestaand ALSB 
- Lijn per lijn wordt overgenomen, d.w.z. dat telkens een gedeelte 
een tijd zonder spanning zit 
- Leveren en plaatsen nieuw ALSB 
- Uitvoeringsdossier, as-built en keuring 
 
2. LS-bord B aan nieuwe HS-cabine: 
- Moet ter plaatse ingebouwd worden in het bord 
- Leveren en plaatsen materialen voor inbouw in bord 
- Uitvoeringsdossier, as-built en keuring 
 
Vermogenmeting + waarschuwingslampjes in de LS-borden 
behalve in LS-bord B. 
 

Optie 6 Meerprijs t.o.v. optie 5: meerprijs ombouw in weekend vanaf 
zaterdagmiddag (2 weekends voor ALSB kant nieuw stadhuis) 
 

7.005,39 € 8.476,52 € 

Optie 7 Automatische wederinschakeling 
 

6.115,21 € 7.339,40 € 

 
 
De prijs wordt betaald door de lastgever volgens de bepalingen van art. 4 van deel 4 van deze 
overeenkomst.  
 
De gereguleerde werken  zijn niet inbegrepen in dit contract. Deze worden in een aparte offerte 
aangeboden. 
 
De lasthebber behoudt zich het recht voor om de vervallen en onbetaald gebleven bedragen in te houden 
van de dividenduitkeringen aan de lastgever binnen de lasthebber, desgevallend met toepassing van de 
nalatigheidsintrest zoals bepaald in art. 4 van deel 4. 
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Deel 4: Algemene bepalingen: 

Artikel 1 – Aansprakelijkheid 

 
De lasthebber kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor opzet en grove schuld.  
 
De lasthebber is niet aansprakelijk voor eventuele insolvabiliteit of wanprestatie van de opdrachtnemer 
met wie hij een overeenkomst sluit in naam en voor rekening van de lastgever. In dit laatste geval 
verbindt de lasthebber er zich wel toe de nodige inspanningen te leveren om de contractuele 
aansprakelijkheidsverplichtingen tot schadeloosstelling die de opdrachtnemer t.a.v. de lastgever heeft, te 
doen nakomen ten behoeve van de lastgever. De lasthebber is gerechtigd, en wordt de nodige procuratie 
verleend op eenvoudig schriftelijk verzoek, om in naam en voor rekening van de lastgever, zelf de 
verdediging in rechte en daarbuiten te voeren en eventuele schikkingen te regelen betreffende eventuele 
vorderingen tegen de opdrachtnemer of andere derden. 
 
Ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of een vergelijkbare operatie van de opdrachtnemer, 
kan de lasthebber, binnen het kader vastgesteld door de wet- en regelgeving overheidsopdrachten, de 
voortzetting van de opdracht toevertrouwen aan een andere opdrachtnemer. Eventuele hieruit volgende 
meerkosten worden, in de mate van het mogelijke, verhaald op de eerstgenoemde opdrachtnemer. Bij 
gebreke aan volledig verhaal, komen de resterende schade en meerkosten geheel voor rekening van de 
lastgever.  
 
De lasthebber is in geen enkel geval aansprakelijk op grond van onderhavig artikel of anderszins op 
grond van deze overeenkomst voor bijzondere, immateriële, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, morele 
of gevolgschade, waaronder mede begrepen commercieel verlies, verlies van gebruik of winst, ongeacht 
de oorzaak ervan, zelfs als de lasthebber of haar aangestelden op de hoogte zijn gesteld van de 
mogelijkheid van dergelijke schade. In ieder geval, behoudens ingeval van moedwillig wangedrag of grof 
verzuim, is de totale aansprakelijkheid van de lasthebber voor één en alle vorderingen, verliezen of 
onkosten voortvloeiend uit deze overeenkomst of ongeacht of ze gebaseerd zijn op contract, vrijwaring of 
elke andere vorm van aansprakelijkheid en zelfs in geval van grove fout, beperkt tot het bedrag van de 
verzekeringspolis, of de totale vergoeding die de lasthebber heeft ontvangen van de lastgever op grond 
van deze overeenkomst, indien dat minder is. 
 
De lasthebber is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke bepalingen (o.a. inzake veiligheid en 
gezondheid) betreffende de aspecten van de uitvoering van het project op de locatie zoals beschreven in 
art. 1 van dit deel, in die mate dat de naleving ervan inherent is aan de uitvoering van taken die in het 
takenpakket van de lasthebber of de dienstverlener zijn voorzien. De lastgever blijft als enige 
verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke bepalingen (o.a. inzake veiligheid en gezondheid) 
betreffende die aspecten van de uitvoering van het project op de locatie zoals beschreven in art. 1 van 
dit deel, waarvan de naleving niet inherent is aan de uitvoering van taken die in het takenpakket van de 
lasthebber of de dienstverlener zijn voorzien. Zo draagt de lasthebber o.m. geen verantwoordelijkheid 
voor de verwijdering of bestrijding van gevaar voor de gezondheid, voor de veiligheid of voor enige 
andere overtreding voortvloeiende uit de activiteiten van de lastgever op de locatie of enige andere 
werkzaamheden die door personen welke geen personeelsleden van de lasthebber, Eandis of 
dienstverlener zijn, worden uitgevoerd, inclusief de lastgever zelf, diens aannemers of onderaannemers 
aangesteld buiten het kader van deze overeenkomst, diens huurders of bezoekers.  
 
De lasthebber heeft geen uitstaans met het personeel, de aannemers, en anderen aangesteld door de 
lastgever buiten het kader van deze overeenkomst, en evenmin met enige andere derden, en kan 
derhalve niet gehouden zijn tot supervisie van hen of tot vergoeding van enige schade welke zij zouden 
veroorzaken. 
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De aanwezigheid van de lasthebber op de werflocatie ontslaat derden niet van hun aansprakelijkheid ten 
opzichte van de lastgever en andere derden. 
 
Indien het lastenboek zoals vermeld in art. 2 van deel 2 bepaalde verbintenissen voor de opdrachtnemer 
uitsluit, dan zijn deze ook uitgesloten voor de lasthebber, tenzij anders bepaald in deze overeenkomst. 

Artikel 2 – Prijsherziening 

 
In functie van wijzigingen aan de kost – of marktprijs  van aangewende diensten en goederen (bv. 
ingeval van meerwerken), kan de prijs bepaald in art. 3 van deel 3 met 10 % afwijken. Deze 
prijsherziening wordt door de lastgever aanvaard.  
 
Indien de lasthebber in functie van wijzigingen aan de kost – of marktprijs van aangewende diensten en 
goederen een prijsherziening dient voor te stellen welke meer dan 10 % afwijkt van de bedongen prijs in 
art. 3 van deel 3, dan legt hij de stavingsdocumenten voor aan de lastgever. De lastgever kan zijn 
toestemming met een prijsherziening in dergelijk geval niet weigeren dan om redelijke motieven.  

Artikel 3 – Overmacht 

 
Er is sprake van overmacht als onvoorzienbare en onoverkomelijke omstandigheden zich voordoen die 
een van de beide partijen verhinderen geheel of gedeeltelijk aan haar verplichtingen te voldoen.  
Worden met name als gevallen van overmacht beschouwd: algemene arbeidsconflicten, brand, 
mobilisatie, oorlog, epidemie, opeisingen, opstand, beperking van het energieverbruik enz. op 
voorwaarde dat deze omstandigheden onafhankelijk zijn van de wil van de partijen. 
 
Worden daarentegen met name niet als gevallen van overmacht beschouwd: het intrekken, wijzigen, niet 
verlengen van overheidsvergunningen, gerechtelijke verzegelingen of enige andere omstandigheid die te 
wijten is aan de onachtzaamheid of een fout van de erdoor getroffen partij. 
 
Het geval van overmacht bevrijdt de lasthebber of de lastgever voor de duur ervan van die  
verplichtingen waarvan de goede uitvoering wordt verhinderd, zonder dat de wederpartij enige 
schadevergoeding kan vorderen ten welke titel ook en voor welke schade dan ook. Voor alle duidelijkheid 
bepalen partijen hierbij expliciet dat de lastgever door een geval van overmacht niet zal bevrijd zijn van 
zijn verplichting tot het betalen van het bedrag dat betrekking heeft op werken, diensten of leveringen 
die zijn uitgevoerd voordat de situatie van overmacht zich heeft voorgedaan. 
 
Te dien einde, dient de partij die zich wenst te beroepen op een geval van overmacht de andere partij 
daarvan per aangetekende brief en uiterlijk binnen de twee werkdagen na het zich voordoen van het 
geval van overmacht in kennis te stellen. 
 
Ingeval de overmacht langer dan 1 maand duurt te rekenen vanaf de dag van het versturen van de in de 
vorige alinea bedoelde aangetekende brief heeft elke partij het recht deze overeenkomst zonder 
schadevergoeding op te zeggen. 
 
De opzegging wordt pas effectief nadat de andere partij er per aangetekende brief met ontvangstbewijs 
van in kennis gesteld werd en vanaf de dag volgend op de ontvangst ervan. 

Artikel 4 – Betaling: 

 
De lastgever betaalt de prijs in één keer. 
 
Facturen zijn betaalbaar binnen de 60 kalenderdagen na de factuurdatum. 
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De DNB heeft een inningsmandaat verleend aan Eandis, dat in naam en voor rekening van de DNB zal 
optreden in de uitvoering van deze overeenkomst. 
 
Eventueel protest van de factuur dient binnen de 14 werkdagen na ontvangst ervan schriftelijk en met 
een gedetailleerde omschrijving van het protest te worden bezorgd aan de lasthebber. Het protest 
ontslaat de lastgever niet van zijn plicht tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. 
 
Indien de factuur niet is betaald op de vervaldatum wordt een herinnering en in volgende stap een 
ingebrekestelling verstuurd. Vanaf de ingebrekestelling is een nalatigheidsintrest ten bedrage Euribor (1 
maand) + 2 % verschuldigd op de onbetaalde en vervallen factuurbedragen. 
 
Bij niet-betaling mag de lasthebber zijn prestaties opschorten na de lastgever te hebben verwittigd per 
aangetekende brief. Dit ontslaat de lastgever geenszins van het betalen van de facturen. Als de lastgever 
in gebreke van betaling blijft, kan de lasthebber het bedrag gerechtelijk laten invorderen. 
 
De lasthebber behoudt zich eveneens het recht voor om de vervallen en onbetaald gebleven bedragen in 
te  houden van de dividenduitkeringen aan de lastgever binnen de lasthebber met toepassing van de 
hierboven vermelde nalatigheidsintrest. 

Artikel 5 – Verzekering 

 
De lasthebber bevestigt te beschikken over toereikende verzekeringspolissen (o.a. ABR en BA) voor de 
duur van deze overeenkomst die haar aansprakelijkheid dekt voor lichamelijke, materiële en immateriële 
schade toegebracht aan de lastgever of de opdrachtnemer en derden ingevolge zijn doen of nalaten en 
dat van zijn personeel in uitvoering van deze overeenkomst.  

Artikel 6 – Confidentialiteit 

 
Beide partijen bewaren de confidentialiteit omtrent de Vertrouwelijke Informatie.  
Onder “Vertrouwelijke informatie” wordt verstaan, alle informatie – onder welke vorm ook – die 
afkomstig is van één van beide partijen, hun filialen, of van met de partijen verbonden vennootschappen 
en/of entiteiten, zowel de huidige als de toekomstige en die niet openbaar bekend is. Deze Vertrouwelijke 
Informatie omvat minstens het volgende, doch is niet beperkt tot navolgende opsomming: 
 

(i) technische en prijsinformatie 
(ii) ………… 
(iii) ………… 

 
Wordt uitdrukkelijk niet als Vertrouwelijke Informatie beschouwd, de informatie: 
 
(i) die openbaar is gemaakt of in het publiek domein is gevallen zonder inbreuk op de bepalingen van 
deze overeenkomst; 
(ii) die rechtmatig werd bekomen van een derde die niet is gebonden door een verplichting tot 
confidentialiteit; 
(iii) die in het kader van een geschillenregeling, van een arbitrale of gerechtelijke procedure, of 
overeenkomstig een wet, decreet of reglement moeten worden vrijgegeven door één van de partijen;  
(iv) die op totaal onafhankelijke wijze door een partij is ontwikkeld of ontdekt, mits dit door de partij die 
zich erop beroept onomstotelijk kan worden aangetoond; 
 
Beide partijen verbinden zich ertoe: 
- noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, de Vertrouwelijke Informatie of materiaal aan derden te 

tonen, er ruchtbaarheid aan te geven of over te maken tenzij na voorafgaande, schriftelijke 
toestemming van de andere partij, die deze toestemming te allen tijde kan weigeren; 
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- het nodige te doen om binnen haar eigen onderneming enkel toegang te verlenen tot de 
Vertrouwelijke Informatie van de andere partij aan die werknemers die de Informatie nodig hebben 
om hun opdracht in het kader van de doelstellingen van deze overeenkomst tot een goed einde te 
brengen; 

- alle nuttige maatregelen te nemen om de naleving van deze confidentialiteitsverbintenis door deze 
werknemers te verzekeren; 

- zich ervan te onthouden om deze Informatie rechtstreeks of onrechtstreeks te gebruiken voor andere 
doeleinden dan deze vermeld in het kader van deze overeenkomst; 

- de Vertrouwelijke Informatie te beschermen en alle nodige voorzorgen te nemen om de Informatie te 
beschermen tegen diefstal, enige onrechtmatige reproductie of  verspreiding; 

- alle Vertrouwelijke Informatie aan de andere partij terug te bezorgen na beëindiging van deze 
overeenkomst. 

 
Ingevolge huidige confidentialiteitsbepaling kent elke partij het recht toe aan de andere partij om de aan 
hen meegedeelde Vertrouwelijke Informatie te gebruiken in het kader van deze overeenkomst, maar 
enkel tijdens de duur van deze overeenkomst.  Deze bepaling kan niet geïnterpreteerd worden als het 
toekennen van enig eigendomsrecht, enig zakelijk, intellectueel of gebruiksrecht op de meegedeelde 
Vertrouwelijke Informatie.  De meegedeelde Vertrouwelijke Informatie kan niet worden aangewend voor 
commercieel gebruik, noch kan deze Vertrouwelijke Informatie geïncorporeerd worden in of 
gecombineerd worden met producten of diensten op enigerlei wijze die de eigendoms- of gebruiksrechten 
van de andere partij schendt. 
 
Deze confidentialiteitsbepaling belet partijen niet om aan hun raadslieden, verzekeraars, accountants, 
financiers er revisoren inzage te geven in de Vertrouwelijke Informatie in de mate dezen zich tot dezelfde 
confidentialiteitsplicht verbinden. 
 
Deze confidentialiteitsbepaling neemt een aanvang bij de ondertekening van deze overeenkomst met 
dien verstande dat reeds eerder meegedeelde Informatie impliciet aan deze bepaling onderworpen is. 
Deze bepaling geldt tot vijf jaar na beëindiging van deze overeenkomst. 

Artikel 7 – Intellectuele eigendom 

 

De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot o.a. tekeningen, modellen, literaire 
werken en/of documenten (opgeslagen op bestendige wijze of in machinetaal), rapporten, software en 
databanken, evenals de methodes, kennis, concepten en andere ontwikkelingen waarvan elke partij 
eigenaar of licentiehouder is, zullen die partij als eigenaar of licentiehouder blijven toebehoren.  Alle 
intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit een wijziging of aanpassing van de intellectuele 
eigendom van een partij behoren automatisch aan die partij toe. 

Elke partij verbindt zich ertoe elke wijziging of aanpassing nauwkeurig te documenteren.   

De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot o.a. tekeningen, modellen, literaire 
werken en/of documenten (opgeslagen op bestendige wijze of in machinetaal), rapporten, software en 
databanken, evenals de methodes, kennis, concepten en andere ontwikkelingen, die in het kader van de 
uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten gecreëerd worden (hierna 
‘specifieke ontwikkelingen’ genaamd), behoren vanaf hun ontstaan onmiddellijk in volle en exclusieve 
eigendom aan de lasthebber toe.   

Voor zover nodig, teneinde de lastgever toe te laten de ‘specifieke ontwikkelingen’ te gebruiken, aan te 
passen, te (laten) onderhouden (door derden) en/of te reproduceren, verbindt de lasthebber zich ertoe, 
en/of maakt deze zich sterk, om de lastgever, zowel wat de eigen intellectuele en industriële 
eigendomsrechten van de lasthebber betreft die gebruikt werden in het kader van de uitvoering van de 
opdracht en/of nodig zijn teneinde de ‘specifieke ontwikkelingen’ te gebruiken, aan te passen, te (laten) 
onderhouden (door derden) en/of te reproduceren, als wat de ‘specifieke ontwikkelingen’ betreft, een 
niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, onherroepelijke (tijdens en na de opdracht) en voor 
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sublicentie vatbare licentie toe te kennen voor de duur van de wettelijke bescherming van de intellectuele 
eigendomsrechten (en met een minimum van 70 jaar) met het oog op gebruik, wijziging, onderhoud, 
vertaling, ontwikkeling en reproductie. Deze toekenning gebeurt tegen een vergoeding die in onderling 
overleg tussen de partijen wordt bepaald. Partijen kunnen overeenkomen dat die vergoeding begrepen is 
in de kostprijs van deze overeenkomst. 

De lastgever onthoudt zich ervan de ‘specifieke ontwikkelingen’ op om het even welke wijze te gebruiken 
voor andere doeleinden dan de uitvoering van deze opdracht zonder de voorafgaande, schriftelijke en 
uitdrukkelijke toestemming van de lasthebber; zij zal er voor zorgen dat haar werknemers, aangestelden 
en onderaannemers eveneens aan deze verplichting worden onderworpen. 
 
De lasthebber vrijwaart de lastgever tegen elke vordering tegen de lastgever ingesteld op grond van 
inbreuk of vermeende inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht wegens de uitvoering van de 
diensten opgesomd in deze overeenkomst, mits de lasthebber van dergelijke vordering onmiddellijk op de 
hoogte wordt gesteld, en tijdig de bevoegdheid, informatie en hulp krijgt voor de voeren van de 
verdediging inzake het desbetreffende rechtsgeding of gerechtelijke procedure. Indien de diensten, of 
een deel daarvan, tengevolge van  een dergelijk rechtsgeding of gerechtelijke procedure worden 
beschouwd als een inbreuk of de lastgever het gebruik ervan wordt verboden, zal de lasthebber naar 
eigen goeddunken en voor eigen rekening: 
 
- Voor de lastgever het recht verwerven de diensten te blijven gebruiken, of; 
- De diensten vervangen met vrijwel gelijke diensten die geen inbreuk vormen; 
- Of de diensten zo aanpassen dat ze niet langer een inbreuk vormen. 

Artikel 8 – Beëindiging en ontbinding 

 
Naast de bepalingen in art. 2 van deel 1 geldt het volgende: 
 
Deze overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd bij de ontbinding van de rechtspersoon, bij 
onbekwaamheid en ook bij kennelijk onvermogen of faillissement 
 
De lastgever kan de overeenkomst opzeggen: 
 
- Ingeval van overmacht die langer dan 1 maand duurt conform artikel 3 van deel 4 van deze 

overeenkomst; of 
 
- indien de lasthebber de lastgever ernstige schending van de overeenkomst heeft gemeld en de 

lasthebber heeft nagelaten maatregelen te nemen deze schending binnen 14 dagen na de datum van 
de melding te herstellen; of 

 
- ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie die langer dan 1 maand duurt de lasthebber. 

   
De lasthebber kan de overeenkomst opzeggen: 
 
- ingeval van overmacht die langer dan 1 maand duurt conform artikel 3 van deel 4 van deze 

overeenkomst; of 
 
- ingeval van niet betaling door de lastgever meer dan 1 kalendermaand na daartoe te zijn 

aangemaand door de lasthebber overeenkomstig artikel 4 van deel 4 van deze overeenkomst; of 
 

- indien de lasthebber de lastgever een andere schending door de lastgever van deze overeenkomst 
heeft gemeld, die een nadelige invloed heeft op de uitvoering door de lasthebber van haar 
verplichtingen ingevolge de overeenkomst, en de lastgever de schending niet binnen 14 
kalenderdagen vanaf de melding heeft hersteld; of 
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-  ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of van een gelijkaardige procedure t.a.v. de 

lastgever; of 
 

- indien de lasthebber gevaarlijke stoffen op het werkterrein aantreft2. 
 

Betaling na beëindiging door DNB 
 
Na beëindiging van deze overeenkomst door de lasthebber cfr. bovenstaande punt, zal de lastgever 
onmiddellijk alle aan de lasthebber verschuldigde bedragen voldoen met betrekking tot de uitvoering door 
de lasthebber tot en met de datum van het einde van de overeenkomst, inclusief betaling van ieder 
aanvullend werk dat door de lasthebber is uitgevoerd op verzoek van de lastgever na beëindiging en 
betaling van de bestelde apparatuur en materialen. De lasthebber zal alle in zijn bezit zijnde documenten 
en bescheiden die hij in uitvoerig van deze overeenkomst heeft ontvangen, onmiddellijk terug bezorgen 
zonder dat de lasthebber gerechtigd is om enig zulk document te behouden. 

Artikel 9 – Geschillen 

 
Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. 
 
Partijen zijn ertoe gehouden de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren, rekening houdend met hun 
wederzijdse belangen. Vooraleer een dispuut aan een rechtbank voor te leggen, verbinden partijen er 
zich toe te goeder trouw en met inachtname van de redelijke belangen van de andere partij te 
onderhandelen  met het oog op een minnelijke regeling. 
 
De  rechtbanken van het arrondissement waarin de lastgever gelegen is, zijn bevoegd. 

Artikel 10 – Geldigheid van de voorwaarden 

 
Indien enige bepaling uit deze overeenkomst onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal dit 
de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen uit deze overeenkomst niet aantasten en 
zullen partijen zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige, wettige en uitvoerbare 
clausule met hetzelfde economisch effect en die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen 
overeen te komen. 

Artikel 11 – Wijziging regelgeving 

 

De lasthebber kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle wijzigingen die zij aan deze overeenkomst 
dient aan te brengen, inclusief de gebeurlijke stopzetting ervan,  als gevolg van wijzigingen waaraan zij 
door wetgevende of regulatoire instellingen zou worden onderworpen. Ingeval van wijziging van de 
toepasselijke wet – of regelgeving, stelt de lasthebber te goeder trouw de wijzigingen voor die aan deze 
overeenkomst moeten worden aangebracht teneinde deze hiermee in overeenstemming te brengen en 
het economisch evenwicht van deze overeenkomst maximaal te vrijwaren. Indien partijen niet akkoord 
gaan over de voorgestelde wijziging, wordt deze overeenkomst beëindigd en worden de resterende 
bedragen in een keer opeisbaar. 
 
 

                                                 
2 Onder gevaarlijke stoffen wordt verstaan: alle chemische en biologische stoffen of organismen die een schadelijke 
uitwerking zouden kunnen hebben of waarvan gesteld is dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, 
voor het verblijf op het Werkterrein of voor het milieu. 
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Artikel 12 – Uitvoering contract: 

 
Beide partijen verbinden zich ertoe deze overeenkomst te goeder trouw uit te voeren.  
 
In geval van niet naleving van één of meer verplichtingen voorzien in deze overeenkomst, zal de partij 
die zich schuldig maakt aan de niet-naleving gehouden zijn om de eventuele schade te vergoeden.  
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Deel 5: Ondertekening van de overeenkomst 
 
Ondertekening in 2 exemplaren te Kortrijk op __ / __ /____ waarvan elke partij erkent haar origineel 
exemplaar te hebben ontvangen. 
 
Gelieve hieronder uw keuze aan te duiden: 
 

 Basisbedrag uitvoering 
 Optie 1 
 Optie 2 
 Optie 3 
 Optie 4 
 Optie 5 
 Optie 6 
 Optie 7 

 
 
 
Voor de lastgever 
 
 
 
 
 
 
Voornaam + Naam 
Functie 
 
 
 
Voor de lasthebber 
 
 
 
 
 
 
Ines Becue       Guy Cosyns 
Energiediensten en Klantenservice    Directeur Klantwerking 
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Inhoudelijk verantwoordelijke

Tom Vergote

Beknopte samenvatting

Dit dossier legt de voorwaarden en wijze van gunnen voor betreffende aankoop voor het vervangen van 

straatafvalzuigers.

Beschrijving

Aanleiding en context

Deze aankoop kadert in de meerjarenplanning voor het vervangen van het materieel van de directie 

Beheer Openbaar Domein

Het team Nette Stad beschikt nu over zeven straatafvalzuigers. De oudste straatafvalzuigers 

dateren van 2008. Ondermeer door hun leeftijd en intensief gebruik, loopt de freqentie van 

herstellingen en de bijhorende kosten alsmaar op, wat resulteert in dalende bedrijfszekerheid 

waardoor de dienstverlening in het gedrang komt. Vervanging van deze machines dringt zich op.

Argumentatie

Uit ervaring weten we dat de ideale levensduur van dergelijk machines ongeveer 5 jaar is. Eenmaal deze periode 

verstreken is loopt de frequentie van de uitval, en bijgevolg ook de herstelkosten, op. Wat op zijn beurt de 

dienstverlening negatief beïnvloedt.

Op basis van de meerjarenplanning en rekening houdend met bovenstaande zullen naar alle waarschijnlijkheid alle 

zeven straatafvalzuigers worden vervangen in de komende 4 jaar.

In het kader van de opdracht “Beheer openbaar domein: Raamovereenkomst voor aankoop van elektrische 

straatafvalzuigers” werd een bestek met nr. 2017/717 opgesteld door directie bedrijfsvoering.

Dit dossier laat toe om gedurende de periode van 4 jaar dergelijke machines aan te kopen zonder telkens opnieuw een 

aankoop procedure opnieuw op te starten.

 

Vooruitzicht van de vervangingen in het kader van de meerjarenplanning:

 4 machines te vervangen in 2017

 1 machine te vervangen in 2018 of 2019

 2 machines te vervangen in 2020

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 208.000,00 euro (exclusief btw) of 251.680,50 euro (inclusief 

21% btw) en dit gespreid over een periode van 4 jaar en in functie van de noden en meerjarenplanning.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

bekendmaking.
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Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht:

Nr. Beschrijving Gewicht

1 Prijs 60

 Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs

2 Technische waarde 20

 Wordt beoordeeld aan de hand van de offerte en demo in vergelijking met de andere kandidaten.

Wordt beoordeeld volgens het principe

Slecht = 0 ptn - Matig = 8 ptn - Goed = 12 ptn - zeer goed = 20 ptn

3 Ergonomie 20

 Ergonomie en gebruiksgemak wordt beoordeeld aan de hand van de demo.

Wordt beoordeeld volgens het principe

Slecht = 0 ptn - Matig = 8 ptn - Goed = 12 ptn - zeer goed = 20 ptn

Totaal gewicht gunningscriteria: 100

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 26, § 2, 1° d (limiet van 209.000,00 euro excl. btw 

niet overschreden).

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, meer bepaald artikel 2 §1 3°.

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

Financiële informatie

 

Het totale bedrag voor de aankoop van de machines voor de periode 2017-2020 wordt geraamd op 180.000,00 euro 

(exclusief btw) of 217.800,00 euro (inclusief 21% btw)

In 2017 worden vier machines vervangen voor het geraamd bedrag van 87.120,00 euro incl. btw

De daaropvolgende afnames zullen gebeuren via deelbeslissing binnen deze opdracht en in functie van de noodzaak 

en binnen het beschikbare budget.

Beleidsdoelstelling(en)

Niet van toepassing

Advies
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Financiën algemeen

Gunstig advies

Dirk Sagaert

Gunstig advies

Besluit

Punt 1

De voorwaarden vast te stellen zoals bepaald in het bestek 2017/717, opgesteld door de directie bedrijfsvoering.

Punt 2

Als wijze van gunnen te kiezen voor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking conform 

artikel 26, § 2, 1° d (limiet van 209.000,00 euro excl. btw niet overschreden) van de wet van 15 juni 2006.

Bijlagen

- Bestek

- Raming


