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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
IR 1 Interpellatie van raadslid Filiep Santy: Stand van zaken uitvoering 
stedelijk woonbeleid
IR 1 - Interpellatie van raadslid Filiep Santy: Stand van zaken uitvoering stedelijk woonbeleid

Indiener(s):
Santy Filiep

Toelichting:
Vanuit CD&V hebben we al verschillende keren gevraagd naar de visie van het stadsbestuur op het 
wonen in Kortrijk. De antwoorden verwezen ofwel naar het Plan Nieuw Kortrijk ofwel stelde de 
schepen dat hij wenste in te spelen op het aanbod. Ondertussen bewijzen de cijfers dat de 
verappartementisering ongebreidelde vooruitgang boekt en dat jonge gezinnen hun heil blijven 
zoeken in de omliggende gemeenten.

De meerderheid keurde op de vorige gemeenteraad een studieopdracht ter waarde van 70.000 euro 
goed, om een ‘vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie voor Kortrijk’ op te maken. Blijkbaar 
biedt PNK te weinig soelaas en/of botst men op de grenzen van het ad hoc beleid...

Vandaar volgende vragen:

1. Welke accenten legt het stadsbestuur inzake woonbeleid (appartementen vs. 
grondgebonden woningen, nieuwe verkavelingen vs. inbreiding, Benidorm/Dubai aan de Leie 
vs. betaalbaar en sociaal wonen)? 

2. PNK stelt een divers woonaanbod voorop, met o.a. budgetwoningen en aangepaste 
woningen voor senioren en personen met een beperking. Welke concrete stappen werden 
op dit vlak gezet en tot welke realisaties hebben die geleid? 

3. Het aangekondigde rollend grondfonds moet, via een win-winbijdrage door private 
projectontwikkelaars, middelen samenbrengen om die te besteden aan betaalbaar wonen, 
aan een stedelijk verhuurbedrijf en aan het sociaal verhuurkantoor De Poort. Ook hier de 
vraag naar de stand van zaken. 

4. Hoe en waar zal men betaalbare, grondgebonden woonprojecten garanderen en de 
realisatie ervan op korte en middellange termijn afdwingen? 

5. Hoe ver staat het stadsbestuur m.b.t. de fusie van de sociale huisvestingsmaatschappijen en 
hoe ziet het tijdspad er uit? 

6. Op welke manier organiseert het stadsbestuur het intern overleg en de afstemming tussen 
het woonbeleid en –ontwikkelingen en de andere beleidsdomeinen die een belangrijke 
invloed hebben op de omgevende woonkwaliteit (mobiliteit, onderwijs, sport & cultuur, 
kinderopvang,...)? 

7. Nog in PNK geeft het stadsbestuur aan om een structureel regionaal overleg te zullen 
opzetten over de woonmarkt en het aanbod van sociale huur- en koopwoningen. Welke 
stappen werden tot nu ondernomen en welke resultaten werden geboekt? 
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8. In de commissievergadering vorige maand m.b.t. de vermelde studieopdracht sprak schepen 
Maddens over een ‘incestueuze relatie met Leiedal’. Kan hij verduidelijken wat hij hiermee 
bedoelde? 

9. Hoe reageert het stadsbestuur op de suggesties van Prof. Ackaert en de VVSG in De Morgen 
van 4 mei om de mogelijke terugkeer van het politiek dienstbetoon in de ruimtelijke 
ordening tegen te gaan?

IR 2 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Toegankelijkheid garages 
tijdens de werken Houtmarkt
IR 2 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Toegankelijkheid garages tijdens de werken Houtmarkt

Indiener(s):
Leleu Carol

Toelichting:
De werken aan de Houtmarkt zijn al enkele jaren voorzien en worden nu , is samenspraak met St. 
Vincentius, uitgevoerd.

 

Plannen voor de parking en de heraanleg van de Houtmarkt zijn reeds geruime tijd opgemaakt, maar 
de aanbestedingen lieten wat op zich wachten. Ondertussen werden de nieuwbouwwerken aan het 
RVT opgestart en lopen , zoals het hoort, zeer vlot.

Tegen het einde van deze werken moet de ondergrondse parking ook beschikbaar zijn , dit zoals 
afgesproken met de verschillende partijen.

 

Er waren afspraken met de ondernemers om de heraanleg van de  Houtmarkt en de bouw van de 
ondergrondse garage in fases uit te voeren. Alsook waren er afspraken met de eigenaars en huurders 
dat zij ten allen tijde hun woningen en garages zouden kunnen bereiken.

Op de eerste bewonersvergaderingen werd dit aan de aanwezigen medegedeeld.

 

Om bepaalde redenen , afhankelijk van tijdsnood, kan men blijkbaar deze belofte niet nakomen en 
zullen de huurders en eigenaars gedurende 14 maanden geen gebruik kunnen maken van hun 
garage. Dit is een erge vorm van huur -  en genotsderving.

Die mensen werden hiervan ook zeer laat ingelicht en staan nu voor voldongen feiten.

Dit is niet volgens de regels van de kunst en zeker niet naar de zin van "Kortrijk spreekt".

 

Bij een laatste bewonersvergadering blijkt dat slechts een drietal mensen aanwezig waren en dat er 
verschillende bewoners uit het gebied niet eens een uitnodiging hebben gekregen.
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Daarom deze vragen :

 

1. Wat kan de stad alsnog regelen met de aannemer, zodat deze werken toch nog in fases kunnen 
uitgevoerd worden ?

 

2. Hoe kunnen de bewoners hun woning bereiken met de wagen ?

 

3. Indien geen gebruik kan gemaakt worden van de garages, is dit voor de eigenaars een 
genotsderving en voor de huurders een gebruiksderving. Zij moeten sowieso hun huur verder 
betalen. Het zou daarom van respect getuigen indien de stad aan al die mensen een GRATIS 
oplossing zou bieden. Dit kan vb. door het gratis verlenen van een abonnement op een van onze 
parkings. Is de stad hiertoe bereid?

IR 3 Interpellatie van raadslid Pieter Soens: Het handhavingsbeleid op 
fuiven op vlak van drugs
IR 3 - Interpellatie van raadslid Pieter Soens: Het handhavingsbeleid op fuiven op vlak van drugs

Indiener(s):
Soens Pieter

Toelichting:
De drugsproblematiek is in de samenleving heden ten dage een steeds groter maatschappelijk 
probleem. Er dient bijvoorbeeld te worden vastgesteld dat drugs in het verkeer toeneemt. In dat 
kader stelde ik in de Politieraad onlangs reeds een vraag omtrent controle van drugs in het verkeer.

Onlangs manifesteerden zich ook drugsdelicten op een fuif in Tranzit waarbij deze fuif uiteindelijk 
noodgedwongen, door tussenkomst van de politie, werd stopgezet. Dit bracht heel wat diverse 
reacties teweeg, zowel in de geschreven pers als op sociale media, waarbij onder meer verwezen 
werd naar vroegere politieke statements van bepaalde politici.

Naar aanleiding van deze recente gebeurtenissen is het aangewezen het handhavingsbeleid op 
fuiven binnen de stad Kortrijk op vlak van drugs eens onder de loep te nemen.

Het stadsbestuur poneert op pagina 26 van haar Plan Nieuw Kortrijk immers dat zij oog heeft voor 
fenomenen van drugs waarbij een "integrale aanpak" wordt uitgewerkt, "van preventie over 
politioneel tot strafrechtelijk optreden" in het kader van een "veilige centrumstad".

Vandaar volgende vragen, specifiek naar de burgemeester toe in het kader van zijn 
handhavingsbevoegdheid:

1. Is de stad van mening dat het huidig fuifbeleid een antwoord biedt op dergelijke gebeurtenissen? 
Op welke manier zal het stadsbestuur dergelijke feiten zoals in Tranzit in de toekomst vermijden? Is 
de stad van plan om vanaf heden actiever, op meer geregelde tijdstippen én in samenwerking met de 
Politiezone Vlas te controleren op alle (dus ook private) fuiven dewelke doorgaan op het 
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grondgebied van de stad? M.a.w. hoe wordt het "politioneel optreden", zoals omschreven in het 
PNK, precies ingevuld?

2. Welke preventieve maatregelen heeft de stad ondertussen ondernomen of welke preventieve 
maatregelen is de stad van plan in de toekomst te nemen?

IR 4 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Politieactie in Tranzit 
op 25/4/2015
IR 4 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Politieactie in Tranzit op 25/4/2015

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Op zaterdag 25/04/2015 was er een politie-actie in de fuifzaal van Jeugdcentrum Tranzit. Daarbij 
werd drugs gevonden en de fuif werd stilgelegd.

Groen kreeg verschillende signalen van aanwezigen en daarin kwamen volgende elementen steeds 
terug: 

 ‘sommige agenten waren erg gewelddadig’.

 ‘Terwijl we uitgelachen werden  stonden we zonder trui of jas te verkleumen in de koude’

 ‘vooral die ene agent die begon te kloppen met zijn wapenstok was niet voor rede vatbaar’.

 ‘Er was geen enkele communicatie en als we iets vroegen kwam er geen antwoord’.

We waren er zelf niet bij en we hebben de verhalen van aanwezigen doorgekregen. Het zijn zaken die 
bij ons vragen oproepen.

1. Hoe weten we als raadsleden zeker dat er geen onnodig en buitensporig geweld is gebruikt 
op de aanwezigen? Kan de Burgemeester bevestigen dat ALLE aanwezige politiemensen 
correct hebben gehandeld? En zo niet, kan er een onderzoek komen om eventuele 
wanpraktijken aan het licht te brengen. Zijn er trouwens camerabeelden van de actie?

2. Wat zijn de richtlijnen bij dit soort acties? Wat maakt dat ook de grote meerderheid van de 
aanwezigen die niets ten laste kan worden gelegd ook lang en zonder kledij in de kou moeten 
wachten? Zijn daar afspraken over?

3. Wie heeft op basis van welke argumentatie beslist om de fuif stil te leggen?  Hoe weten we 
als raadsleden zeker dat er objectieve criteria gebruikt worden en geen nattevingerwerk?

Ik wil er tot slot op wijzen dat onze fractie het volste vertrouwen heeft in de politiemensen. Toch 
willen we zekerheid dat ALLE politiemensen zich correct gedragen.

IR 5 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Stand van zaken 
Moskee in Kortrijk
IR 5 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Stand van zaken Moskee in Kortrijk



6/7 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
De voorbije weken gingen foto’s en filmpjes van Kortrijkse moslims  die op straat moeten bidden 
rond op het internet. Een noodkreet om het plaatsgebrek van de huidige moskee nog eens op scherp 
te stellen. 

Maar ook zonder deze foto’s en filmpjes was het al langer duidelijk dat er niet echt schot zit in de 
zaak. Eind vorig jaar was er dan plots een optie om de moskee in  te richten in een industriepand in 
de stadsrand, maar ook dan ging dan plots weer niet door.

Vanuit onze fractie willen we nogmaals pleiten voor een snelle en degelijke oplossing. De moslims in 
onze stad hebben recht op een goeie locatie om hun religieuze leven vorm te geven. Een degelijke 
oplossing is wat ons betreft ook niet verscholen op een industriegebied, maar wel op de plaats waar 
mensen wonen en leven. 

We horen dat er in onze stad moslims zijn die uitwijken naar moskeeën in Noord-Frankrijk omdat ze 
daar goed en in het Nederlands bediend worden. Het kan toch niet dat we dit niet geregeld krijgen in 
onze eigen stad. 

Voor een aanzienlijk deel van de Kortrijkzanen is het ‘moslim zijn’ een deel van hun identiteit. Als we 
dat ernstig willen nemen kunnen we het belang van de noodkreet niet onderschatten alsook de 
urgentie er van. Zowel de stad als het moskeebestuur moeten hun verantwoordelijkheid nemen. 

 

Concreet:

 Is de stad zich bewust van de urgentie en het belang van het probleem.

 Wat heeft de stad reeds gedaan om dit dossier tot een oplossing te brengen?

 Stapt de stad mee in het traject om tot erkenning van de moskee te komen?

 Worden er ook andere actoren zoals de bezoekers van de moskeeën rond Kortrijk, de 
verschillende generaties moslims die niet noodzakelijk in het bestuur van de moskee zitten, 
de moslims in al hun diversiteit van afkomst,… betrokken?

 Wat zijn de volgende stappen? En wat is de timing?

IR 6 Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: Mogelijkheid om een 
buggy te lenen voor fietsers vergezeld van kind
IR 6 - Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: Mogelijkheid om een buggy te lenen voor fietsers vergezeld van kind

Indiener(s):
Matthieu Catherine

Toelichting:
Ouders die met hun kindje op de fiets naar het centrum komen, kunnen een buggy (liefst gratis) 
lenen om in Kortrijk te shoppen.
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Ouders stimuleren om met de fiets naar het centrum van Kortrijk te komen past in het streven van 
Kortrijk om energie te besparen en uitstoot van CO2 te verminderen. Goed voor de leefbaarheid van 
de inwoners en handelaars. Het idee voor leenbuggy’s heb ik hier al eerder in deze gemeenteraad 
voorgesteld en dit werd toen aanvaard en mogelijk gemaakt in de ondergrondse fietsenstalling in de 
Sint Jansstraat. Men kon rolstoelen, buggy’s en paraplu's ontlenen. Maar omwille van de sluiting van 
het loket (was in samenwerking met Mobiel) in de ondergrondse fietsenstalling en ook omdat het 
project niet bekend was bij het groot publiek is dit geen succes geweest.

Ondertussen is een dergelijk project gerealiseerd in andere steden, al dan niet betalend, al dan niet 
met privé-initiatief.  Deze steden beweren allemaal dat ze de eerste zijn met dit project, terwijl ik dit 
hier in de gemeenteraad heb voorgesteld meer dan 5 jaar geleden. Ik stel dus voor om dit project 
weer op te vissen. Met de nodige ruchtbaarheid.


