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Aanvulling op vraag nr. 36 van Mattias Vandemaele van 02 september 
2015 
 

Opvolging raadswerk 2014 

1. Zijn er al concrete stappen gezet in de realisatie van een waterspeelplaats (cfr Gemeenteraad 
juni 2014)? Zo ja, welke en welke locaties worden overwogen?  

2. Welke stappen werden (wanneer) ondernomen m.b.t. de naamgeving van de Leopold II 

straat (cfr belofte om adviescommissie te raadplegen op de GR van september 2014)?  

3. Wanneer wil de stad een nieuwe regeling voorleggen m.b.t. de inname openbaar domein voor 
verbouwingswerken (cfr Gr oktober 2014). Wat is de stand van zaken in dit dossier? Wat is 

het standpunt van de stadscoalitie in dit dossier?  
4. Zijn er stappen gezet in het dossier van de crowdfunding (cfr GR November 2014). Plant de 

stadscoalitie initiatieven rond crowdfunding 
5. Zijn er stappen gezet in het dossier van de fietsonvriendelijke toegangspoorten van bvb 

sportcentrum Wembley (zoals beloofd in de GR van december 2014). Hoe wil de stad dit 

probleem oplossen? 

 
Antwoord op het punt 3 
(De antwoorden op de punten 1, 2, 4 en 5 werden opgenomen in het bulletin nummer 10 van 

november 2015 – vraag 36) 

3. Wanneer wil de stad een nieuwe regeling voorleggen m.b.t. de inname openbaar 

domein voor verbouwingswerken (cfr Gr oktober 2014). Wat is de stand van zaken 

in dit dossier? Wat is het standpunt van de stadscoalitie in dit dossier?  

 

Hierbij een korte stand van zaken  en timing van het nieuw software programma IOD. 

In de verschillende werkgroepen wordt er rekening gehouden met het geven van eventuele 

kortingen/vrijstellingen. 
  

Betreffende programma Inname Openbaar Domein (IOD) 
   Kick-off meeting op 09/09/2015 – vastleggen afspraken, planning project en huidige stand 

van zaken 

   Project werkgroep 1 – Analyse op 15/09/2015 – analyse, inventaris processen en 
toepassingen, inventaris actoren en systemen, actualisatie noden IOD 

  Project werkgroep 2 – Ontwerp op 22/09/2015 – afspraken/overleg ivm Parko Devices, AGIV 
(wisselwerking ifv GIPOD) , eindgebruikers, voorstellen Iteratie 1 

   Project werkgroep 2 (vervolg) op 29/09/2015 – Projectopvolging 
   Project werkgroep 3 op 20/10/2015 – voostellen Iteratie 2, feedback Iteratie 1 en planning 

Iteratie 3 

   Project werkgroep 4 op 10/11/2015 – projectopvolging na iteratie 3, feedback iteratie 2 en 
planning iteratie 4 



   Project werkgroep 5 op 1/12/2015 – projectopvolging na Iteratie 1, feedback Iteratie 3 , 
GO/NOGO in productiestelling(IPS), planning IPS 

   Voorstel testfase januari/februari 2016 

 
 

Vraag nr. 37 van Roel Deseyn van 14 oktober2015 
 

Project stationsomgeving + werking infopunt 

 
“Geachte leden van het College, 

 
Zo'n half jaar geleden werd in de Stationsstraat een infopunt geopend dat buurt en gebruikers moet 

informeren over de op til zijnde werken aan het station en de omgeving. 

 
De renovatie van het Kortrijkse station maakt deel uit van het Meerjareninvesteringsplan 2013-2025 

(p.152-153) van de NMBS-groep.  Hierbij voorzag de NMBS in een investering van €50.647.000 voor 
de periode 2016-2022, geflankeerd door een investering van Infrabel ten bedrage van €21.394.000. 

 
Nu er onderhandeld wordt over een nieuw beheerscontract tussen de NMBS en de Belgische staat, 

komt er eind 2015 ook een herziening van het meerjareninvesteringsplan. 

 
In dit kader zou het goed zijn om van het CBS een stand van zaken te krijgen met betrekking tot: 

 
1. De werking van het infopunt: 

 Hoeveel infovragen werden er door het infopunt geregistreerd (graag opdeling per maand, 

per wijze van contactname, particulier of professioneel contact) 

 Kan een overzicht gegeven worden van de aard van de vragen?  Wat zijn de grootste 

bezorgdheden van mensen die contact opnemen met het infopunt? 
 Wat zijn de verdere ambities van het stadsbestuur met het infopunt?  Hoe zal de werking 

ervan in de toekomst evolueren?  Hoelang wordt er verder voorzien in een bemanning van het 

infopunt? 
 In welke mate en hoe zal het stadsbestuur rekening houden met opmerkingen en klachten die 

via het infopunt geformuleerd worden?  Komen ook via andere stadskanalen vragen binnen 

rond het project stationsomgeving? 
 

2. De eventuele implicaties van de herziening van het meerjareninvesteringsplan op het project 

'station Kortrijk': 
 Ontving het CBS reeds nieuws over een eventuele wijziging of behoud van de vooropgestelde 

investering voor het station Kortrijk,  Werd het CBS reeds gecontacteerd door de NMBS of 

Infrabel om hierover in gesprek te gaan of nam zij hiertoe zelf reeds het initiatief? 
 In geval alles bij het oude zou blijven: Kan reeds een meer concrete timing en planning 

vooruit worden geschoven voor de uitvoering van de werken aan het station en de omgeving? 

 In geval er wijzigingen te verwachten vallen met betrekking tot de geraamde investeringen: 

Welke implicaties zal dit hebben op de uitvoering van het project?  Brengt dit de realisatie van 

het project in het gedrang? 
 In welke mate en waarin zal de stad zelf investeren in het stationsproject en de 

stationsomgeving?  Welke andere externe partners wil zij hierbij betrekken? 

 
 

Antwoord 
 
1° Vooreerst, wat de werking van het Infopunt betreft, dient te worden onderlijnd dat het infopunt 
geen initiatief is van de stad Kortrijk. Het is een onderdeel van de projectcommunicatie van het 
Stationsproject. Alle partners betalen voor de projectcommunicatie conform een verdeelsleutel 
bepaald in de samenwerkingsovereenkomsten (bijdrage van stad Kortrijk via SW01 is slechts 20% en 
middels SWO2 maar 15%) en bepalen ook de krijtlijnen van het communicatieplan.  
Verder is het lokaal aan de Stationsstraat 13 ook meer dan een Infopunt alleen.  
 
  



Het is een projectkantoor waar alle vergaderingen van het studiebureau en/of verschillende partners 
inzake dit project doorgaan (stuurgroep, plangroep, werkgroepen, bilateraal overleg met partners, 
klankbordgroep). Bij de start van werken zullen de activiteiten in dit projectlokaal enkel nog toenemen. 
Deze combi aanpak is efficiënt en kostenbesparend. Er is zeker geen uitbreiding noch inkrimping van 
het personeelsequivalent gepland.  
De evaluatie van het Infopunt/projectkantoor gebeurt door de vertegenwoordigers van de 
verschillende partners in de verschillende werkgroepen en/of Stuurgroep. De 
bemanning/dienstverlening het Infopunt/Projectlokaal blijft verzekerd door de 
communicatieverantwoordelijke en/of de minder-hinder coördinator tenzij de Stuurgroep van het 
project daar anders over beslist. 
Bij de communicatie van dit project wordt de nadruk gelegd op persoonlijke benadering en participatie 
en vooral minder-hinder. Grote infovergaderingen worden voorlopig niet meer opgenomen in het 
communicatieplan. Uiteraard zullen we voor de start van de (tijdelijke) werken of deelfases wel 
infosessies organiseren voor de betrokkenen of specifieke doelgroepen maar tekens in beperkte 
groep zodat er een betere persoonlijke interactie mogelijk is.  
Ondertussen vinden toch heel wat mensen hun weg naar het Infopunt.  
Hierbij een overzicht volgens type: 

o Bij de opening van het infopunt namen 169 bezoekers deel aan de wandelingen, naast 

153 unieke bezoekers. 

o Specifieke doelgroepen zoals overleg met een vertegenwoordiging van Unizo, Voka,… 

o Tijdens de openingsuren (7 u per week) maar ook op afspraak. De vragen die aan bod 

komen zijn meestal persoonlijke vragen zoals bezorgdheid rond bereikbaarheid van de 

woning of de werking van het openbaar vervoer tijdens de werken. Vragen van 

ondernemers uit de buurt. 

o Geleide wandelingen voor groepen of verenigingen:  

Verenigingen of groepjes van max. 20 personen krijgen in het Infopunt een toelichting 

van het project en kunnen daarna met een gids een geleide wandeling maken in de 

Stationsbuurt met een ervaren gids om zo meer te weten te komen over het verleden, 

heden en toekomst van de Stationsbuurt. Hierbij een overzichtje van groepen sinds 

augustus (per groep ong. 20 personen): 

 Braille Liga : 17/8 (2 groepen) 

 Federale politie: 25/9 

 OCM Wevelgem: 16/10 + 30/10 

 Actieve Senioren Kortrijk op 27/10 

 NEOS 17/11 

o Occasionele wandelingen: tijdens de zomer konden mensen individueel inschrijven voor 

een geleide wandeling op vrijdag. 

 
Tenslotte dient te worden vermeld dat alle partners zich engageren om zoveel als mogelijk rekening te 
houden met de input die gegeven wordt vanuit de gebruikers van het openbaar vervoer, bewoners, 
handelaars, … Het is één van de kerntaken van de communicatieverantwoordelijke en Minder 
Hindercoördinator om hierover te waken.  
 
2° Wat de eventuele implicaties van de herzieningen van het meerjareninvesteringsplan op het 
project ‘station Kortrijk’ betreft, is de stad in nauw overleg met de top van de NMBS. Vooruitlopen 
op een eventuele uitkomst, is hierbij voorbarig. Bijgevolg blijft de officiële raming van het project zoals 
voorgelegd op de gemeenteraad in november 2014 bij de goedkeuring van SW02, aangehouden. 
Wat de concrete timing betreft, voorzien we nog steeds een start van de eerste fase van de werken in 
het najaar 2016. Deze eerste fase zal 4 jaar duren. Deze timing is uiteraard onder voorbehoud want 
de start van de werken is afhankelijk van verschillende factoren zoals datum afgifte bouwvergunning. 
Pas in juni 2016 zullen we een correctere timing kunnen geven van de start van de werken.  
De eerste 2 jaar wordt verder weinig impact verwacht op de verkeercirculatie. De bereikbaarheid blijft 
in die eerste periode zo goed als ongewijzigd. Wel zullen er minder parkeerplaatsen zijn en een 
gewijzigde situatie voor busgebruikers en fietsers. Hiervoor zal worden gecommuniceerd naar de 
gebruikers en/of verschillende doelgroepen van zodra we de correcte timing kennen. 
  



Tenslotte investeert de stad uiteraard ook zelf in het Stationsproject. Het stadsaandeel betreft 
voornamelijk de heraanleg van openbaar domein (rioleringen, bovenbouw,...) als een aandeel in de 
overkoepelde kosten. De realisatie van de eerste fase (conform goedkeuring samenwerkings-
overeenkomst 2, GR november 2014) wordt geraamd op € 4.099.556 (excl btw).  Het  aandeel voor de 
stad in het totale project wordt geraamd op € 12.644.082 (excl. btw).  
 
 
Voor alle partners samen gaat het om € 135.879.505 (excl. btw). Daarnaast voorziet de stad, buiten 
het Stationsproject om, ook nog een investering in de omgevingsaanleg van de Muzieksite. 

 


