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VOORWERP 
ALGEMEEN 
 
 
Dit is het verkoopdossier dat ter 
beschikking wordt gesteld aan alle 
potentiële kandidaten die het gebouw en 
de gronden behorende tot het 
politiekantoor site Overleie (Sint-
Amandslaan 26-30), zoals verder 
gepreciseerd, willen ontwikkelen binnen 
de geschreven randvoorwaarden en 
ambities.  Het gebied is gelegen aan de 
Leie en zal dan ook samen met de nieuwe 
bruggen en de nieuwe openbare 
infrastructuur deel uit maken van de 
vernieuwde Kortrijkse Leie-aanblik. 
 
Dit verkoopdossier beoogt enerzijds het 
verstrekken van informatie aan diegene 
die hier een private ontwikkeling wensen 
te realiseren en wil anderzijds 
geïnteresseerden aantrekken om een 
kandidaatstelling voor het project in te 
dienen. 
 
Het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk 
(AGB SOK) fungeert in dit dossier als 
procescoördinator voor de eigenaar, stad 
Kortrijk. 
 
De gebouwen die dit projectdossier 
omvatten waren tot 2012 in gebruik door 
de lokale politie. 
 
 
 
 
 

De eigendom bestaat uit :  
 
1) de hoekvilla in Normandische stijl (heden opgenomen op inventarislijst erfgoed – beschermingsprocedure opgestart). 

 

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed - Stadsvilla 't onzent van 1911 (ID: 60177) 
Typologie: hekken, siertuinen, villa's (bouwkundig erfgoed) 
Stijl: eclecticisme, cottagestijl 
Datering: vóór WO I 
Beschrijving : Sint-Amandslaan nr. 30. Stadsvilla z.g. "'t onzent" van 1911, naar ontwerp van J. de Coene. Eclectisch 
hoekpand aanleunend bij de Engelse cottage-architectuur cf. houten bow-windos en erkers o.m. torenachtig uitgewerkt 
aan de Kollegestraat. Ommuurde tuin met smeedijzeren hekwerk. Lijstgevel van simili-natuursteen verfraaid door 
arduinen hoekbanden, negblokken en deuromlijstingen. Portaal met vleugeldeur. 

 
2) het oud politiecommissariaat dat onderverdeeld wordt in : 

 
- Gebouw Sint-Amandslaan bestaande uit de vroegere woonst en de kliniek met historische gevel en historische 

trappenhal/gaanderij (inventarislijst erfgoed). 
 

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed - Institut Médical du Dr. Valcke (ID: 60176) 
Typologie: ziekenhuizen 
Datering: vóór WO I 
Beschrijving : Sint-Amandslaan nr. 26. Voormalig "Institut Médical du Dr. Valcke", instituut voor hydrotherapie; 
heden politiebureel. Volgens bouwplan opgetrokken in 1911, naar ontwerp van J. Carette (Kortrijk) en in 1912 
uitgebreid met twee traveeën breed woonhuis (links). Beeldbepalend pand, dat opvalt door het parement van 
witte baksteen verlevendigd door het gebruik van arduin voor sokkel, lateien en sierelementen. Sterk verticaal 
geritmeerde gevel door de doorgetrokken vensteromlijstingen en vlakke pilasters met summier kapiteel. 
Rechthoekige vensters, gekoppeld op de bovenverdieping. Boven de kroonlijst doorgetrokken deurtravee in 
oorsprong onder schilddak (thans verdwenen). Overschilderd muurvlak, vermoedelijk met naam van het instituut. 
Rechthoekig portaal met boven- en zijlichten met behouden traliewerk. 

 
- Annex gebouw Sint-Amandslaan bestaande uit een achterliggend gebouw met 3 bouwlagen. 
- Toegangspoort met beperkte aanliggende bebouwing kant Leie ; dit gebied wordt in dit dossier verder 

omschreven als ‘kadewoningen’. 
- Polyvalente ruimtes op 1 bouwlaag, gelegen naast een privaat appartementsgebouw ; dit gebied wordt in dit 

dossier verder omschreven als ‘gebouw Kollegestraat – Diksmuidekaai’. 
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VOORWERP 
AFBAKENING TERREIN 
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VOORWERP 
FOTOMATERIAAL 
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VOORWERP 
KADASTRALE TOESTAND, 
EIGENDOMSTOESTAND & HUIDIG 
GEBRUIK 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

perceel: 34352_F_0466_B_003_00 ligging: ST-AMANDSL 26  

jaar beëindiging opbouw: 0005 omschrijving: ADMIN.GEB. 

kadastraal inkomen: 42.600 EUR oppervlakte: 3.251 m2 

Eigenaars: 

1 DOMEIN VAN DE STAD KORTRIJK , GROTE MARKT 54 , 8500 KORTRIJK  
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VISIE 
STADSVERNIEUWING 
LEIEBOORDEN EN WIJK OVERLEIE 
 
 
Overleie is een buurt die volop in 
beweging is. De site ‘Oud 
politiecommissariaat’ is gelegen in het hart 
van de wijk en aan de Leieboorden en kan 
hierdoor optimaal meegenieten van de 
ontstane dynamiek binnen dit 
stadsvernieuwingsproject. De site maakt 
deel uit van het ‘Toekomstplan Overleie’ 
en wordt ook beschreven binnen het 
‘Ontwikkelingskader Leieboorden’. Het zijn 
de referentiedocumenten voor de 
toekomstige ontwikkeling van de wijk en 
de site. 
 

WIJK MET KARAKTER 
 
Overleie is een buurt met karakter. Historisch gezien is Overleie altijd een buitenbeentje geweest. Net aan de overkant van de 
Leie en net buiten de stadsmuren ontwikkelde Overleie zich onafhankelijk en vrij. Dit eigenzinnige karakter heeft de buurt tot op 
vandaag kunnen bewaren. Overleie is een levendige buurt. Er zijn heel wat verenigingen en culturele spelers actief in de buurt. 
Denk hierbij maar aan De Spatjes, vzw Wit.h, Theater Antigone, Mozaïek,... Midzomermatinees, buurtfeesten, loopwedstrijden, 
eindejaarsactiviteiten,... zorgen ervoor dat er het hele jaar door wat te beleven valt. 
 
 

DIVERSE BUURT 
 

Overleie is ook een zeer diverse buurt. Mooie karaktervolle woningen wisselen af met oude kleine huisjes. Wie wat verder kijkt, 
ontdekt achter de kleine steegjes de beluiken die Overleie haar typische karakter geven. Elders in de wijk zijn woningen 
verweven met ateliers en oude industriële panden. De wijk bezit ook een mooie groene laan met historische rijwoningen. Dit 
diverse woningaanbod biedt voor jong en oud heel wat mogelijkheden. Zowel kleine ateliers als grote panden bieden voor 
creatieve beroepen een ideaal onderkomen.  
 
 

GIGANTISCH VERANDERINGSPROCES 
 
Overleie staat de komende jaren voor een gigantische veranderingsproces. Aan deze kant van de stad ligt een wijk die heel wat 
potentieel heeft om zich verder te ontwikkelen tot een unieke buurt. Een buurt tussen stad en dorp, tussen groen en de 
Leieboorden, een creatieve en ondernemende buurt. Kortom een buurt met karakter en toekomst. 
 
 

ERKENNING OVERLEIE ALS VLAAMS STADSVERNIEUWINGSPROJECT 
 
In oktober 2012 werd Overleie door de Vlaamse Regering erkend als Vlaams stadsvernieuwingsproject. Vlaanderen voorziet 
hiervoor 2,5 miljoen. Vanuit de stad wordt ruim 12 miljoen geïnvesteerd. Vanuit de private sector en het onderwijs ruim 120 
miljoen euro. Het is een belangrijke impuls om Overleie verder te ontwikkelen tot aantrekkelijke en levendige stadsbuurt. 
Sommige projecten zullen pas op langere termijn zichtbaar worden, maar worden op vandaag volop voorbereid. Andere 
initiatieven zijn vandaag reeds concreet en worden zichtbaar. 
 
 

INFO 

 
www.kortrijk.be/overleie 
http://www.kortrijk.be/overleie/toekomstplan 
http://www.kortrijk.be/overleie/publicaties 
http://www.kortrijk.be/overleie/workshopreeks-met-jordi-farrando 

http://www.kortrijk.be/overleie/stadsvernieuwingsproject
http://www.kortrijk.be/overleie
http://www.kortrijk.be/overleie/toekomstplan
http://www.kortrijk.be/overleie/publicaties
http://www.kortrijk.be/overleie/workshopreeks-met-jordi-farrando
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VISIE 
ONTWIKKELINGSKADER 
LEIEBOORDEN 
 
 
De site wordt omgeven door de 
Overleiestraat (1), het Sint-Amandsplein 
en de Sint-Amandslaan (2), de 
Kollegestraat (3) en de Diksmuidekaai (4). 
 
In de ontwikkelingsvisie voor Overleie 
wordt deze site beschouwd als onderdeel 
van het centrumweefsel van Overleie.  Er 
werd dan ook een klassieke 
bouwblokstructuur voorgesteld, met een 
harde rand aan de kade. 
 
Deze site wordt beschouwd als een 
unieke kans om kwalitatief 
grondgebonden wonen aan de kade te 
ontwikkelen. 
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ONTWIKKELINGSKADER 
LEIEBOORDEN 
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ONTWIKKELINGSKADER 
LEIEBOORDEN 
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ONTWIKKELINGSKADER 
LEIEBOORDEN 
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ONTWIKKELINGSKADER 
LEIEBOORDEN 
 
 
Illustratief wordt hiernaast aan de hand 
van maquettebeelden één mogelijke 
ruimtelijke vertaling gegeven van hoe kan 
omgegaan worden met de opgelegde 
randvoorwaarden. 
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RANDVOOR- 
WAARDEN 
SITUERING GEBOUWEN 
 
 

 
 

Villa Sint-Amandslaan 30 
Bestaande toestand terreinoppervlakte villa + tuin = 779m² 
 
Gebouw Sint-Amandslaan 26 
Bestaande toestand : footprint = 105m² (voormalige woning) + 415m² (voormalig ziekenhuis) 
 
Annex gebouw Sint-Amandslaan 
Bestaande toestand : footprint = 280m² 
 
Kadewoningen 
Bestaande toestand : open terrein 
Voorgestelde bebouwing : 66m² footprint / woning + 43m² tuin / grondgebonden unit 
 
Gebouw Kollegestraat - Diksmuidekaai 
Bestaande toestand 
Voorgestelde bebouwing : footprint = 370m² gelijkvloers ; 90m² verdieping Kollegestraat ; 100m² verdieping 
Diksmuidekaai 
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RANDVOOR- 
WAARDEN 
STEDENBOUWKUNDIGE 
RANDVOORWAARDEN 
 
 

 
 

 
 
Villa 
Bestaande toestand terreinoppervlakte 
villa + tuin = 779m² 
 
 
 
 
 
 
 
 

RANDVOORWAARDEN VILLA – SINT-AMANDSLAAN 30 
 
- Behoud van het huidige pand met aandacht voor de erfgoedelementen. 
-  Behoud en kwalitatieve ontwikkeling van de stadstuin (zowel ten oosten als ten zuiden van de villa).  
-  Collectieve parkeerruimte en/of doorgang van gemotoriseerd verkeer is niet toegestaan in de zone gedefinieerd als 

stadstuin  
- De zone gedefinieerd als stadstuin is niet bebouwbaar. Wel wordt de mogelijkheid geboden tot realisatie van een nieuw 

volume van 1 bouwlaag en ca. 100 à 120m² aan de zuidelijke zijde van het perceel als 
tuinberging/garage/praktijkruimte/… 

- Voorkeur van programma: horeca en creatieve sector. Ook wonen vormt hier een mogelijkheid. 
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RANDVOOR- 
WAARDEN 
STEDENBOUWKUNDIGE 
RANDVOORWAARDEN 
 
 

 
 

 
 
Gebouw Sint-Amandslaan 
Bestaande toestand : footprint = 105m² 
(voormalige woning) + 415m² (voormalig 
ziekenhuis) 
 
 
 
 

RANDVOORWAARDEN GEBOUW SINT-AMANDSLAAN 26 
 
- Behoud van de historische voorgevel.  
-  Aan de straatzijde dient het bestaande volume (i.c. klein zadeldak op deel waterkliniek en dakkapel dokterswoning) 

behouden te worden.  
-  Het oostelijk deel van het gebouw (vroegere dokterswoning) kan eventueel als aparte woonunit (rijwoning) ontwikkeld 

worden. Bij voorkeur wordt dit volume integraal behouden. 
-  Aan de achterzijde van deze gebouwen kan voorzien worden in een nieuw volume met maximum 3 bouwlagen en een 

dakvolume dat maximaal 2/3 van dit volume inneemt. Dit dakvolume dient maximaal rekening te houden met de 
aanpalende panden (licht, nokhoogtes, inkijk …). 

-  Het concept van het atrium dient geïntegreerd te worden in het nieuwe project. 
-  het behouden van aanwezige historische en architecturale elementen, zoals de trappenpartij en de rondgang zal 

doorwegen in de boordeling van het project.   
-  Bij nieuwbouw dient gezorgd te worden voor een aansluitende functionele relatie tussen bestaande gevel en de 

aansluitende nieuwbouw 
- Voorkeurscenario betreft een invulling door de creatieve sector, kantoor, horeca … in het hoofdvolume met de centrale 

hal. 
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RANDVOOR- 
WAARDEN 
STEDENBOUWKUNDIGE 
RANDVOORWAARDEN 
 
 

 
 

 
 

 
 
Annex gebouw Sint-Amandslaan 
Bestaande toestand : footprint = 280m² 
 
 

RANDVOORWAARDEN ANNEX GEBOUW SINT-AMANDSLAAN 
 
- Te behouden volume of nieuwbouw met volume bestaande uit maximum 3 bouwlagen. 
- 2 verticale circulaties op een footprint van ca. 25m² (bestaande trappenhal) en  ca. 18m² (nieuw). 
- Gelijkvloers volume in functie van parkeren (fiets/auto/berging) van 375 m². Dit volume biedt ruimte voor ca. 11 

parkeerplaatsen en bestaat uit de footprint van het gebouw aangevuld met een gelijkvloerse uitbouw op 1 bouwlaag 
noodzakelijk voor de organisatie van het parkeren.  Dit volume biedt mogelijkheden om te fungeren als terras voor de 
units op de 1e verdieping. 

- 1e verdieping van 280m² met mogelijk terras van 95 m². 
- 2e verdieping van 280m² met overwegend inpandige terrassen. 
- Dit volume biedt mogelijkheid voor 4 à 6 units. Bijkomende units zijn niet wenselijk gezien de beperkte parkeercapaciteit 

op de site. 
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RANDVOOR- 
WAARDEN 
STEDENBOUWKUNDIGE 
RANDVOORWAARDEN 
 
 

 
 

 
 

 
 

Kadewoningen 
Bestaande toestand : open terrein 
Voorgestelde bebouwing : 66m² footprint / 
woning + 43m² tuin / grondgebonden unit 

RANDVOORWAARDEN KADEWONINGEN 
 

- Mogelijkheid tot bouwen van 2 kadewoningen afwisselend met maximum 3 bouwlagen en 4 bouwlagen met een volume 
van maximum 200m² en 265m². 

- Geen individuele garage in het gebouw om een wand met garages langs de kade te vermijden. 
- Het volume met 4 bouwlagen biedt mogelijkheden voor 2 units ; elk met een individuele toegang (cf. grachtenwoning). 
- De afstand ten opzicht van het aanpalende nieuwe gebouw Diksmuidekaai is minimaal 8 meter over de volledige 

bouwhoogte. 
- Elke unit met maximum 3 bouwlagen heeft telkens een tuinruimte van ca. 45 m². 
- Elke unit met maximum 4 bouwlagen heeft overwegend inpandige terrassen. 
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RANDVOOR- 
WAARDEN 
 

REFERENTIEBEELDEN VOOR DE KADEWONINGEN 
Kadewoningen afwisselend met maximum 3 bouwlagen en 4 bouwlagen 
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RANDVOOR- 
WAARDEN 
STEDENBOUWKUNDIGE 
RANDVOORWAARDEN 
 
 

 
 

 
 

 
 
Gebouw Kollegestraat - Diksmuidekaai 
Bestaande toestand 
Voorgestelde bebouwing : footprint = 
370m² gelijkvloers ; 90m² verdieping 
Kollegestraat ; 100m² verdieping 
Diksmuidekaai 

RANDVOORWAARDEN GEBOUW KOLLEGESTRAAT - DIKSMUIDEKAAI 
 
- Een gelijkvloers volume / sokkel omarmt het bestaande appartementsgebouw op de hoek Diksmuidekaai-Kollegestraat.  
- Het gelijkvloerse volume van 370m² biedt ruimte voor ca. 10 parkeerplaatsen. De overige ruimte fungeert in functie van 

een verticale circulatie, (fiets)berging … Het volume integreert de nutscabine (elektriciteitscabine) aan de Kollegestraat. 
- De inrit tot het gelijkvloers volume verloopt via de Kollegestraat en/of Diksmuidekaai. Deze inrit fungeert ook als toegang 

naar de parkeerplaatsen in het gebouw ‘annex gebouw Sint-Amandslaan’. 
-  De afstand ten opzicht van de kadewoningen is minimaal 8 meter over de volledige bouwhoogte. 
- Aan de kant Kollegestraat kunnen bovenop de gelijkvloerse bouwlaag nog maximum 3 bouwlagen toegevoegd worden 

van telkens 90m² per bouwlaag met overwegend inpandige terrassen. Overkragingen aan de zijde van de stadstuin zijn 
niet toegestaan. 

- Aan de kant Diksmuidekaai kunnen bovenop de gelijkvloerse bouwlaag nog maximum 3 bouwlagen toegevoegd worden 
van telkens 100 m² per bouwlaag met overwegend inpandige terrassen 

- Het gelijkvloerse volume, zonder bebouwing erboven, betreft een oppervlakte van ca. 150m² en kan fungeren als 
daktuin/terras voor de aanliggende units. 

- In deze ontwikkeling wordt aangestuurd op vernieuwende typologieën en inventieve woonvormen en dus geen klassieke 
appartement-invulling. 
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RANDVOOR- 
WAARDEN 
RANDVOORWAARDEN PARKEREN 
& BEZETTING 

TOTAAL UNITS VERSUS PARKEREN 
 
Er kan geopteerd worden voor een ondergrondse parking of maaiveldparkeren. In dit laatste geval dient het parkeren maximaal 
geïntegreerd te worden binnen de bouwvolumes. Collectief parkeren in de centrale groene ruimte of de villatuin is niet 
toegestaan. 
 
De inrit tot het gelijkvloers volume van het gebouw Kollegestraat – Diksmuidekaai verloopt via de Kollegestraat en/of de 
Diksmuidekaai. Deze inrit fungeert ook als toegang naar de parkeerplaatsen in het gebouw ‘annex gebouw Sint-Amandslaan’. 
 

 
 
- Annex gebouw Sint-Amandslaan: 4 à 6 units 
- Kadewoningen: 2 à 3 units 
- Gebouw Kollegestraat – Diksmuidekaai : 6 units 

Totaal: 12 à 15 units 
 
Noodzakelijk aantal parkeerplaatsen (x 1,33) : 16 à 20 parkeerplaatsen 
Totaal aantal parkeerplaatsen (excl. gebouw Sint-Amandslaan 26) die kunnen voorzien worden op de site : 11 (onder 
gebouw ‘annex gebouw Sint-Amandslaan) + 10 (gebouw Kollegestraat – Diksmuidekaai) = 21 parkeerplaatsen 
 
Conclusie: de parkeerbehoefte voor de woonontwikkelingen kan gecoverd worden op de site. 
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- Gebouw Sint-Amandslaan 26 :  
De parkeerbehoefte voor de 
herinvulling van het gebouw Sint-
Amandslaan dient opgelost te 
worden zonder verdere inname van 
groen op de site. Dit betekent 
kiezen voor een ondergrondse 
parkeerfaciliteit op de site of 
voorzien in een overeenkomst met 
Parko betreffende Parking Buda 
om deze behoefte op te vangen. 
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FIETSENPARKEREN 
 
Voor wat de fietsenparking betreft, worden in Kortrijk volgende normen toegepast : 
 

 Woongebouwen 
 voor een nieuwbouw eengezinswoning van minder dan 200m² netto vloeroppervlakte: 2 fietsstaanplaatsen 
 voor een nieuwbouw eengezinswoning van meer dan 200m² netto-vloeroppervlakte: 2 fietsstaanplaatsen 
 voor een meergezinswoning met minstens 5 woningen: 1,33 fietsstaanplaatsen per woongelegenheid 

 

 Kantoorgebouwen – autoherstelplaatsen – kinderdagverblijven 
 Bij nieuwbouw: 1 fietsstaanplaats per 50m² netto-vloeroppervlakte 
 Bij verbouwing wordt minstens 1 fietsstaanplaats per 50m² bijkomende netto-vloeroppervlakte supplementair 

voorzien. 
 
 

V/T 
 
- de totale oppervlakte van het terrein, exclusief de villa en inclusief de nutscabine (elektriciteitscabine) Kollegestraat 

(13m²) is 2.472m²  
 

 Gebouw Sint-Amandslaan 26 :  

 footprint (voormalige woning) 105m² x 3 bouwlagen =  315m² (dit deel kan als woning opnieuw worden 
ingericht)  

 footprint (voormalig ziekenhuis) 415m.Waarvan ca. de helft (voorzijde) met 2 bwl of ca. 400m² en andere 
helft (achterzijde) tot 3,5 bwl of ca. 700 m²  = 1.100 m²  
Totaal = 1.415m² vloeroppervlakte 

 Annex gebouw Sint-Amandslaan : 375m² (280m² huidige footprint +95m² uitbreiding parking) + 280m² x 2 
bouwlagen = 560m².  
Totaal = 935 m² vloeroppervlakte 

 Kadewoningen: footprint 66m² x 3 bouwlagen + footprint 66m² x 4 bouwlagen = 462m² 
Totaal = 462m² vloeroppervlakte 
Tuinoppervlakte per footprint 66m² = 43m² 

 Gebouw Kollegestraat – Diksmuidekaai :  
 footprint gelijkvloers =  370m² (10 parkeerplaatsen + doorrit + verticale circulatie + elektriciteitscabine) 
 footprint verdieping = 90m² in de Kollegestraat + 100m² in de Diksmuidekaai telkens x 3 bouwlagen = 

570m² 
Totaal = 940m² vloeroppervlakte 

 
Totaal: 3.755 m² waarvan 3.110m² effectieve invulling en 645m² ifv parkeren 
V/T = 1,5 globaal (3.755m² / 2.472m²) 
Dit is de maximale V/T, rekening houdend met ‘de last’ van de restauratie en reconversie. 
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RANDVOOR- 
WAARDEN 
VERKOOPSVOORWAARDEN 

PROGRAMMA 
 
Klemtoon dient bij voorkeur te liggen op wonen aangevuld met stedelijke activiteiten zoals kantoor (bv. creatieve economie) 
en/of horeca. Een dominante invulling met zorg wordt best vermeden. Handelsfunctie is gelet op de leegstand in de kern en op 
Overleie niet aangewezen. 
 
In het kader van deze verkoopsprocedure wordt gelijktijdig een oproep gelanceerd waarbij gevraagd wordt aan potentiële 
huurders, mede-investeerders, voorstelen tot invulling … zich kenbaar te maken. 
Deze oproep wil aanzetten tot het detecteren van creatieve en innovatieve voorstelen.  
Deze gegevens zullen ter beschikking gesteld worden.  
Vervolgens kan er gezocht worden naar een eventuele samenwerking. 
 
 

DOELGROEP, WOONUNITS, TYPOLOGIE, ARCHITECTUUR 
 
- Het ontwerp moet maximaal inzetten op vernieuwende en inventieve woontypologieën en deze geven de site haar 

karakter. 
- Hierdoor kan er een onderscheid gemaakt worden met andere ontwikkelingen langs de Leieboorden. 
- Het project vormt een aanzet tot de naastliggende ontwikkeling (o.a. gronden Lemahieu,…). 
- Invulling moet een mix aan leeftijden, doelgroepen en functies aanspreken. Interactie staat hierbij voorop via de 

collectieve, centrale groene ruimte.  
- Het wordt als belangrijk geacht om naast de wooninvulling ook andere functies op het terrein te integreren zoals horeca, 

kantoor, creatief atelier,… Dit moet bijdragen tot de identiteit en ontwikkeling van de site. 
- In dit project staan gezinnen centraal. Buitenruimte vormt hierdoor een essentieel gegeven (centrale groene ruimte, 

ruime terrassen, daktuinen,…). 
- Dit project moet getuigen van hoogstaande architectuur en materiaalgebruik. 
 
 

BINNENPLEIN – OMGEVINGSAANLEG – INTERACTIE LEIE – KADE 
 
- Centraal op de site wordt in een groene ruimte voorzien. 
- Deze centrale groene ruimte fungeert als zone waar alle ontwikkelingen op geënt zijn. Er moet voorzien worden in een 

actieve betrokkenheid, interactie en gebruik door de aanliggende units/programma’s. Deze zone fungeert als collectieve 
tuin met een actief gebruik. 

- De verhardingen worden tot het strikt noodzakelijke beperkt. Dit betreft o.a. de toegang tot garages en voetpaden die op 
hun beurt toegang geven tot de verschillende volumes. 

- De bebouwing voorziet een open ruimte tussen het centraal plein en de kade. Hierdoor ontstaat een zichtrelatie en blijft 
de volledige site verbonden met de Leie. Deze ruimte wordt vergroend en slechts deels verhard en fungeert als toegang 
tot de site voor fietsers en voetgangers.  

- Alle ruimtes binnen de site zijn privatief. 
 
 

SOCIALE ELEMENTEN 
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Er wordt geen sociale last opgelegd. Wel 
zal als beoordelingscriterium meegegeven 
worden dat een voldoende mix in 
typologie en prijszetting dient nagestreefd 
te worden. 
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BUURTINBEDDING 

 
• Tijdelijk gebruik 

In het verkoopdossier worden bepalingen opgenomen waarbij in de periode tussen akte en effectieve ontwikkeling van 
de site kan gebruikt worden in functie van positieve buurtinitiatieven (cf. huidig gebruik). Principe hierbij is dat 
toekomstige eigenaar de hoofdverzekering draagt en voor het gebruik een democratische prijs hanteert. Invulling wordt 
mee bewaakt en begeleid door de stad via gebiedswerking. 

• Buurtgericht programma 
Buurtgerichte invulling is aangewezen en dient meegenomen te worden in de beoordeling van het programma.   

 
 

DUURZAAMHEID 

 
Gezien de Europese normen de komende jaren telkens scherper zullen worden, zullen bouwtechnisch geen bijkomende zaken 
verplicht opgelegd worden. Wel zullen bijkomende initiatieven aangemoedigd worden in de weging van de voorstellen 
(criterium-beoordeling). Hierbij dient in het in te dienen dossier verwezen te worden naar PNK. 
 
 

TIMING 

 
De werken en ontwikkelingen moeten uitgevoerd worden in volledige overeenstemming met de bouwplannen, die het voorwerp 
moeten uitmaken van een bouwvergunning, die het College van Burgemeester en Schepenen verleent.  De verwervende partij 
moet zodra de authentieke akte tot overdacht van het goed is gesloten, binnen de 6 maanden de aanvraag hiertoe indienen.  
Deze bouwplannen moeten beantwoorden aan de randvoorwaarden die in dit dossier zijn opgenomen. 
 
De verwervende partij is ertoe verplicht de werken tot realisatie van het project aan te vangen binnen een periode van 6 
maanden die volgt op de datum van bouwvergunning en de werken te voltooien binnen de periode van drie jaar die volgt op de 
datum waarop de uitvoering van de werken wordt aangevat. 
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VERKOOP-
PROCEDURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. WIJZE VAN VERKOOP 
 
De onroerende goederen, eigendom van de stad Kortrijk, worden te koop volgens de procedure ‘verkoop onder voorwaarden – 
bieding onder gesloten omslag’.  De begeleiding van deze verkoop gebeurt door AGB SOK. 
Deze procedure wordt gebruikt om op een objectieve en transparante manier de beste koopvoorwaarden voor de onroerende 
goederen te kunnen verkrijgen. 
Door het indienen van het voorstel gaat de kandidaat-koper volledig akkoord met de procedure en de in onderhavig document 
opgenomen regels en voorwaarden. 
 
Indien een kandidaat fouten en/of leemten in het verkoopdossier opmerkt en zelfs indien deze fouten en/of leemten de 
betrokkene zouden toelaten of niet zouden beletten een kandidaatstelling in te dienen, dient de kandidaat zulke foute en/of 
leemten onmiddellijk en uit eigen beweging te melden aan het AGB SOK, teneinde deze in de mogelijkheid te stellen de nodige 
correctieve acties te ondernemen. 
 
Het inschrijvingsformulier is terug te vinden als bijlage 5 (voor natuurlijke personen) en bijlage 6 (voor rechtspersonen). 
Alle voorstellen dienen bij AGB SOK toe te komen uiterlijk op 15 maart 2017 om 10.00u. Dit is één uur voor de opening van de 
voorstellen die zal plaatsvinden op de kantoren van het AGB SOK, Groeningestraat 20, op 15 maart 2017 om 11.00u.  
Laattijdig binnengebrachte voorstellen zullen buiten beschouwing worden gelaten. 
 
De kosten voor de opmaak van de kandidaatstelling (i.k.v. dit verkoopdossier) komen integraal ten laste van de kandidaten.  Er 
wordt in deze selectiefase geen vergoeding voorzien voor de kandidaten. 
 

B. PUBLICITEIT 
 
Om deze verkoop voldoende kenbaar te maken aan het grote publiek zal er vanaf 19 januari 2017 tot en met 15 maart 2017 
minstens volgende publiciteit worden voorzien: 
• Advertentie op de website van het AGB SOK en van de stad Kortrijk; 
• Advertentie in de stadskrant 
• Advertentie via sociale media (twitter, facebook …); 
 

C. INLICHTINGEN 
 
Voor verdere inlichtingen verzoeken wij kandidaat-kopers om contact op te nemen met het AGB SOK. 
 
Algemene contactgegevens : 

Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (AGB SOK) 
adres: Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk 
kantoor: Groeningestraat 20 te 8500 Kortrijk 
tel.: 056/20.64.96 
e-mail: sok@kortrijk.be 
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D. RANDVOORWAARDEN 
 
Op de pagina’s 13 tem 23 zijn de randvoorwaarden toegelicht ; stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn toegelicht per 
onderdeel van de site. 
 
 

E. VERKOOPSVOORWAARDEN & BEOORDELINGSCRITERIA 
 
Bij de beoordeling van de voorstellen zal de jury rekening houden met de hier omschreven verkoopsvoorwaarden en 
beoordelingscriteria. Bij elk criterium wordt vermeld voor hoeveel punten het betrokken onderdeel mee zal tellen in het totaal. 
 
1) Financieel voorstel : 40 punten / 100 punten 

 
Deze objectieve verkoop start aan een minimum biedingsprijs.  Voorstellen hoger dan dit bedrag zullen bijgevolg beter 
scoren in dit beoordelingscriterium.  
Er wordt gewerkt met een minimum instelprijs van 1.250.000,00 euro (exclusief registratiekosten, aktekosten en btw) 

voor de volledige site.(scenario A + B). 
Indien enkel voor de villa en bijhorende tuin – Sint-Amandslaan 30, een bieding wordt ingediend, zal hierbij de minimum 
instelprijs van 250.000,00 euro (exclusief registratiekosten, aktekosten en btw) worden toegepast. (scenario A). 

Indien voor de volledige site exclusief de villa en bijhorende tuin – Sint-Amandslaan 26, een bieding wordt ingediend, zal 
hierbij de minimum instelprijs van 1.100.000,00 euro (exclusief registratiekosten, aktekosten en btw) worden toegepast. 

(scenario B). 
 
Een voorstel dat de minimumprijs biedt wordt beoordeeld op 20 punten/40 punten, een bod dat hoger is dan de 
minimumprijs krijgt een hogere beoordeling. 
 

2) Organogram, volumestudie, invulling & buurtinbedding, sociale elementen en timing van de ontwikkeling : 35 
punten / 100 punten 

 
Het voorstel van de kandidaten omvat tevens schetsen, plannen, gevelaanzichten, doorsnedes en volumestudies of 3D-
beelden. Het geeft een beeld van de verschillende functies die gerealiseerd zullen worden en de situering en verhouding 
van deze verschillende functies tov elkaar. 
Een voldoende mix in typologie en prijszetting dient nagestreefd te worden en aangetoond te worden op de plannen.  De 
klemtoon van het project ligt op wonen aangevuld met stedelijke activiteiten zoals creatieve economie ; een buurtgerichte 
invulling is aangewezen. Alle gestelde randvoorwaarden, ook diegene rond het binnenplein, de parkeerbehoefte en de 
parkeeroplossing voor het gebouw Sint-Amandslaan, moeten duidelijk weergegeven en afleesbaar zijn in het concept en 
de plannen. 
 
Een timing van de ontwikkeling is een belangrijk element.  In de periode tussen aankoop – akte en de effectieve 
ontwikkeling van de site, kunnen de gebouwen bij voorkeur gebruikt worden in functie van positieve buurtinitiatieven (cfr 
huidige gebruik).  Principe hierbij is dat toekomstige eigenaar de hoofdverzekering draagt en voor het gebruik een 
democratische prijs hanteert. Invulling wordt mee bewaakt en begeleid door de stad via gebiedswerking. 
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3) Architecturale kwaliteit, visie op duurzaamheid : 25 punten / 100 punten 

 
Het voorstel van de kandidaten omvat tevens schetsen, plannen, gevelaanzichten, doorsnedes en volumestudies of 3D-
beelden. Het geeft een beeld van de verschillende volumes en materialen die gerealiseerd en gebruikt zullen worden en 
de situering en verhouding van deze verschillende volumes en materialen tov elkaar. 
Het voorstel van de kandidaten omvat een conceptnota met beschrijving van het project en de motivatie van de 
gemaakte keuzes. 

 De opgelegde voorwaarden inzake erfgoed (villa, voormalige dokterswoning en waterkliniek) vormen essentiële 
elementen in de beoordeling. Het behouden van aanwezige historische en architecturale elementen, zoals de 
trappenpartij en de rondgang zal doorwegen in de boordeling van het project.   
Bijkomende initiatieven in kader van duurzaamheid worden aangemoedigd en zullen bij de beoordeling een weging 
krijgen. 

 
 

F. WIJZE VAN INSCHRIJVEN 
 
Een voorstel moet worden ingediend via het standaard inschrijvingsformulier (bijlage 5 of bijlage 6). Het voorstel dat door een 
kandidaat-koper wordt uitgebracht is bindend en definitief. 
 
Het voorstel wordt als regelmatig beschouwd als : 
 
1) Het standaard inschrijvingsformulier correct wordt ingevuld door onderaan de datum, handtekening, naam en 

contactgegevens van de kandidaat-koper (s) te zetten; met vermelding van scenario A, B of A + B 
 
2) Het inschrijvingsformulier (en de gevraagde documenten) in een ondoorzichtige omslag wordt gestoken die volledig en 

goed afgesloten is. Buiten op de omslag wordt vermeld : 
• VOORSTEL verkoop Sint-Amandslaan 26-30 t.a.v. het AGB SOK, Groeningestraat 20, 8500 Kortrijk; 
• Naam en adres van de kandidaat-koper(s); 
• Zowel op de voor-en achterzijde vermelden : “VERTROUWELIJK – Omslag  NIET OPENEN- bieding onder 

gesloten omslag”. 
• Voorstel overmaken per aangetekende zending (in tweede omslag) via de post of tegen ontvangstbewijs afgeven 

op het kantoor van het AGB SOK. 
 
3) Volgende documenten worden bijgevoegd aan het inschrijvingsformulier: 

 Voor natuurlijke personen : 
• Kopie van de geldige identiteitskaart van elke natuurlijke persoon/kandidaat-koper; 
• Gehuwde kandidaat-kopers dienen beiden het biedingsformulier te ondertekenen en een kopie van hun 

trouwboekje en (indien van toepassing) huwelijkscontract bij te voegen;  
• Kandidaat-kopers die wettelijk samenwonend zijn, kunnen het inschrijvingsformulier ondertekenen en een 

uittreksel uit het bevolkingsregister en (indien van toepassing) het samenlevingscontract toevoegen; 

 Informatie van de inschrijver gevraagd om zowel de financiële en economische draagkracht als de 
technische of beroepsbekwaamheid van de inschrijver te kunnen evalueren. 

De inschrijver deelt desgevallend ook volgende informatie mee :  
• lijst van relevante referentieprojecten van de laatste 5 jaar of documenten waarmee de kandidaat-koper 

kan worden beoordeeld 
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 Voor rechtspersonen : 
• Statuten en publicatie in het Belgisch Staatsblad van de rechtspersoon/kandidaat-koper, buitenlandse 

rechtspersonen dienen hun machten te bewijzen via de in dat land toepasselijke wetgeving; 
• Kopie van de identiteitskaart(en) van de vertegenwoordigers van de rechtspersoon volgens de statuten of 

een document waaruit blijkt dat de verantwoordelijke volmacht heeft. 
• Informatie van de inschrijver gevraagd om zowel de financiële en economische draagkracht als de 

technische of beroepsbekwaamheid van de inschrijver te kunnen evalueren. 
De inschrijver deelt desgevallend ook volgende informatie mee :  
• aandeelhoudersstructuur inschrijver en desgevallend samenstelling THV 
• recent RSZ attest en attest van fiscale schulden 
• lijst van relevante referentieprojecten van de laatste 5 jaar of documenten waarmee het team kan worden 

beoordeeld 
 
Het AGB SOK is ertoe gemachtigd, om bij gebreke aan één of meerdere van bovenvermelde vereisten, de ontbrekende stukken 
alsnog op te vragen of de inschrijver te verzoeken de ontbrekende vermeldingen alsnog aan te vullen. Dit zal gebeuren tijdens 
de periode van het onderzoek van de voorstellen (de veertien kalenderdagen na het openen van de voorstellen, zie verder). 
Een voorstel moet bovendien aan volgende geldigheidsvereisten voldoen, zonder dewelke het onvermijdelijk als nietig zal 
worden beschouwd : 
1. Het voorstel mag geen opschortende en/of ontbindende voorwaarde bevatten; 
2. Het voorstel moet worden opgesteld in het Nederlands; 
3. Het financieel voorstel moet worden uitgebracht in de munteenheid euro en moet een concreet bedrag inhouden; 
4. Het financieel voorstel moet gelijk aan of hoger zijn dan de vastgestelde minimumprijs; 
5. Indien verschillende partijen samen een financieel voorstel uitbrengen mag het bedrag niet worden opgesplitst en is elke 

partij hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor het geheel van het financieel voorstel; 
6. De voorstellen moeten uiterlijk één uur voor de openingszitting toekomen bij het AGB SOK. Laattijdige afgiften of 

ontvangst leidt tot ongeldigheid van de voorstellen. 
7. Samen met het inschrijvingsformulier dienen de documenten met betrekking tot de andere beoordelingscriteria worden 

overgemaakt, in dezelfde gesloten omslag. 
 
Door aan deze procedure deel te nemen verbinden de kandidaten zich ertoe alle informatie die zij van het AGB SOK ontvangen 
en alle informatie die zij aan het AGB SOK verstrekken dan wel in het kader van de procedure (zullen) vervaardigen, geheim te 
houden en niet aan derden te verstrekken. 
 
Het AGB SOK is enkel verantwoordelijk voor de inhoud van de documenten waarvan ze zelf de auteur is. 
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G. PROCEDUREVERLOOP 
 
1. Openingszitting 
 

Alle tijdig ingediende biedingen onder gesloten omslag zullen worden geopend op de kantoren van het AGB SOK op 
bovenvermelde datum en tijdstip.  
Op de openingszitting zullen alle tijdig ingediende biedingen in willekeurige volgorde geopend worden. De identiteit van 
de kandidaat-koper (s) en de voorstellen worden voorgelezen. De voorzitter van de openingszitting maakt een proces-
verbaal op met vermelding van identiteit van de kandidaat-kopers en de respectievelijke voorstellen. Dit document wordt 
ondertekend door de voorzitter. Alle aanwezigen mogen dit document ondertekenen en eventuele opmerkingen 
vermelden. 
 

2. Onderzoek van de voorstellen 
 
Deze voorstellen zullen worden beoordeeld op hun regelmatigheids-en geldigheidsvoorwaarden door de Raad van 
Bestuur AGB SOK, aangevuld met een aantal deskundigen : 
- Stad Kortrijk : Peter Tanghe, An Verstraeten, Mathieu Desmet, Dries Baekelandt, Gerda Flo, Frans Van Den 

Bossche 

- Onroerend erfgoed: Frederik Mahieu  
- Gecoro Kortrijk : Bernard Wittevrongel 
Deze lijst is niet limitatief. 
 
De jury kan een kandidaat uitsluiten indien : 
- De inzending niet tijdig werd ingediend; 
- De kandidaat de jury beïnvloedt of tracht te beïnvloeden. 
 
Uitgesloten van deelname zijn de juryleden en hun bureaus; evenals degenen die op enige wijze betrokken geweest zijn 
bij de voorbereiding van dit verkoopdossier. Het is mogelijk dat een lid van de jury, indien belet, zich laat vervangen door 
een collega of een persoon uit dezelfde sector. 
In deze fase controleert het AGB SOK de regelmatigheid en geldigheid van de biedingen. Het AGB SOK neemt voor 
deze fase veertien kalenderdagen de tijd. Deze onderzoeksperiode loopt af op 31 maart 2017. 
 
Bij controle van de regelmatigheid kan het AGB SOK kandidaat-kopers nog oproepen om binnen deze periode van 
onderzoek nog bovenvermelde formaliteiten te vervullen. Het gaat hier enkel om het vervullen van de 
regelmatigheidsvereisten. Elk voorstel dat niet voldoet aan de geldigheidsvereisten zal buiten beschouwing worden 
gelaten. Ook het niet tijdig (binnen deze veertien dagen na de opening van de voorstellen) aanvullen van de 
regelmatigheid zal leiden tot ongeldigheid van het voorstel. 
 

3. Beslissing over de voorstellen 
 
Bij de beslissing over de voorstellen worden de beoordelingscriteria gehanteerd, zoals beschreven hierboven in 
verkoopsvoorwaarden en beoordelingscriteria. 
 
Vooreerst wordt benadrukt dat na kennisname van de biedingen het AGB SOK steeds de mogelijkheid heeft om te 
beslissen op geen enkele van de voorstellen in te gaan, dan wel om de procedure te hernemen, desnoods op een 
andere wijze. 
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 Het beëindigen van deze procedure geeft de kandidaat-koper geen enkel recht op een kosten – noch schadevergoeding, 
noch enig ander recht op het projectgebied/onroerend goed. 
a) Geen enkel geldige voorstel – inhouden 

Wanneer er uiterlijk op 15 maart 2017 geen enkel geldig voorstel wordt ingediend voor deze verkoop dan zal 
deze verkoop worden ingehouden. 

b) Eén geldig voorstel  
Indien er voor deze koop maar één geldige bieding ontvangen wordt, kan de verkoop gesloten worden mits 
voldaan is aan alle criteria. Het AGB SOK kan nog steeds beslissen om niet op het voorstel in te gaan. 

c) Meerdere geldige voorstellen : 
De beoordeling van de voorstellen gebeurt op basis van de voormelde beoordelingscriteria. De jury zal een 
gemotiveerde rangschikking maken op basis van vermelde criteria 
De kandidaten worden als volgt gerangschikt: 
- uiterst geschikt:  ≥ 90 punten 
- zeer geschikt:  ≥ 80 punten 
- geschikt:  ≥ 70 punten 
- minder geschikt:  ≥ 60 punten 
- niet geschikt:  < 60 punten 

 
Het voorstel dat het hoogst aantal punten bekomt zal worden weerhouden, onder voorbehoud van de mogelijkheid om 
de verkoop in te houden. 
 
Het gemotiveerd verslag van de jury zal vanaf 5 mei 2017 ter inzage worden gelegd op de kantoren van het AGB SOK 
en is onderworpen aan de regels van het Decreet openbaarheid van bestuur. 
 

4. Toewijzing 
 

Na de beoordeling van de ingediende voorstellen door de jury, wordt de toewijzing aan de laureaat ter goedkeuring 
voorgelegd aan de CBS (desgevallend GR Kortrijk).  Na de beslissing van het CBS, zal de kandidaat-koper, alsook de 
andere kandidaten, schriftelijk op de hoogte gebracht worden van de toewijzing.  
 
Uiterlijk binnen tien kalenderdagen na ontvangst van deze schriftelijke kennisgeving van toewijzing zal 10 % van de 
aankoopprijs als voorschot dienen te worden betaald (op de derdenrekening van de notaris). 
Het saldo van de aankoopprijs zal bij ondertekening van de authentieke akte betaald worden. De authentieke akte zal 
worden verleden uiterlijk binnen de vier maanden na de schriftelijke toewijzing aan de kandidaat-koper. 
 
 
 

 


