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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
Vragen en interpellaties

Interpellaties
IR 2 Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Catherine Matthieu: Motie 
gericht aan Minister Joke Schauwvlieghe
IR 2 - Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Catherine Matthieu: Motie gericht aan Minister Joke Schauwvlieghe

Indiener(s):
Matthieu Catherine

Toelichting:
Motie gericht aan Vlaams minister van natuur Joke Schauwvlieghe

Meer dan 200 natuurgebieden die beheerd worden door natuurorganisaties zoals Natuurpunt, zijn in 
hun voortbestaan bedreigd. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt aan een voorstel om de 
financiering van de aankoop en het beheer van natuurgebieden te hervormen. Als de minister deze 
plannen goedkeurt dreigen minstens 1 op 3 natuurgebieden op de schop te gaan.

Op dit moment gaat het enkel over een voorstel van het Agentschap voor Natuur en Bos. De regering 
kan die plannen nog steeds bijsturen. Wij agenderen hier een motie. 
De subsidies voor de aankoop van natuurgebieden kleiner dan 10 ha staan op de helling. Voor 
Kortrijk zijn dat Leiekant- ’t Schrijverke in Marke – De Kleiputten in Kortrijk – De Heulebeekvallei – 
Natuurtuin Desloovere – Natuurgebied De Neerbeek in  Bissegem.

Daarom stellen wij voor dat de Gemeenteraad van Kortrijk bij de Vlaamse regering pleit om deze 
 plannen niet uit te voeren.

Motie betreffende de uitvoeringsbesluiten van het Natuurdecreet – besluit rond de uitwerking van 
de subsidieregeling voor natuurbeheer, aankopen, investeringen en toegankelijkheid

Gelet op de beslissing van de Vlaamse regering d.d. 9 mei 2014 waarmee ze het decreet tot wijziging 
van de regelgeving natuur en bos goedkeurde;

Gelet op het feit dat dit wijzigingsbesluit uitgewerkt wordt via vier uitvoeringsbesluiten;

 Besluit rond de implementatie van de instandhoudingsdoelstellingen

 Besluit over de beheerplannen en de erkenning van reservaten

 Besluit rond de uitwerking van de subsidieregeling voor natuurbeheer, aankopen, 
investeringen en toegankelijkheid.

 Besluit over de criteria duurzaam natuurbeheer;

Overwegende dat natuur niet binnen de lijntjes kleurt en heel wat bedreigde dier- en plantensoorten 
hun leefgebied  hebben in natuurgebieden die geen onderdeel zijn van het Natura 2000-netwerk;

Overwegende dat één op vier van de bestaande reservaten gericht is op het behoud en de 
ontwikkeling van Vlaamse – niet Europees-beschermde - natuur;
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Overwegende dat natuur op wandelafstand belangrijk is voor het welbevinden van elk van ons en 
een volwaardige, continue financiering verdient;

Overwegende dat in het sterk verstedelijkte en dicht bevolkte Vlaanderen, natuurgebieden die zich 
op wandelafstand van woonkernen bevinden vaak niet groter zijn dan een paar hectares;

Overwegende dat toegankelijkheid en bereikbaarheid van natuurgebieden belangrijke voorwaarden 
zijn om ervoor te zorgen dat natuurgebieden effectief bezocht worden;

Overwegende de financieel precaire situatie van heel wat gemeenten en het feit dat ze vaak 
expertise missen op vlak van natuurbeheer;

Gehoord de actie van de vrijwilligersorganisaties Natuurpunt, vzw Durme en Limburgs Landschap 
‘Red de natuur in je buurt’, waarbij ze de minister voor omgeving oproepen om haar plannen met 
betrekking tot de subsidieregeling voor natuurbeheer, aankopen, investeringen en toegankelijkheid 
bij te stellen, zodanig dat:

 De steun voor aankoop en beheer van erkende natuurreservaten kleiner dan 10 hectare niet 
geschrapt wordt;

 De steun voor speelbossen, wandel- en fietspaden en bezoekerscentra minstens gelijk 
gehouden wordt;

 Natuurreservaten buiten Natura 2000-gebied blijvend beschermd worden;

 De steun voor natuurreservaten waarbij een gemeente en terreinbeherende vereniging 
samen instaan voor het beheer niet geschrapt worden;

Overwegende dat voor stad Kortrijk, onder de huidige voorstellen, volgende gebieden bedreigd zijn 
in hun voortbestaan of groei:

 Natuurreservaten kleiner dan 10 ha: Leiekant- ’t Schrijverke in Marke – De Kleiputten in 
Kortrijk – De Heulebeekvallei – Natuurtuin Desloovere – Natuurgebied De Neerbeek in  
Bissegem.

 Natuurreservaten waarvoor een samenwerking bestaat tussen de gemeente Kortrijk en 
terreinbeherende vereniging Natuurpunt-Kortrijk : Leiekant – ’t Scrhijverke in Marke – de 
Kleiputten en tuin Desloovere in Kortrijk – de Heulebeekvallei in Heule.

Dringt de gemeenteraad van Kortrijk er bij de Vlaamse regering op aan dat bij de uitvoering van het 
natuurdecreet

1. de huidige financiering voor de aankoop, beheer, inrichting en openstelling van 
natuurgebieden minstens behouden blijft;

2. transparantie en gelijke behandeling te garanderen voor alle beheerders inzake beheer, 
omkadering, ondersteuning, monitoring en opmaak van plannen;

3. er een zo groot mogelijke rechtszekerheid en continuïteit geboden wordt voor bestaande 
akkoorden tussen overheden onderling, overheden en beheerders en bestaande 
erkenningen van natuurreservaten;
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4. incentives worden voorzien voor lokale besturen om voor hun eigendommen maximaal 
natuurbeheerplannen op te maken en uit te voeren, waar mogelijk in samenwerking met 
lokale organisaties die zich hebben gespecialiseerd in natuurbeheer. Dit kan door dezelfde 
beheersubsidies te voorzien voor eigendommen van lokale besturen als voor private 
eigendommen

5. incentives voor beheerders van natuurgebieden om hun gebieden actief te ontsluiten door 
wandelinfrastructuur en bebording te financieren.

6. in grote gebieden bezoekerscentra te voorzien met een onthaal en informatiefunctie voor 
individuele bezoekers en groepen

7. voldoende mogelijkheden voor het duurzaam behoud en de verdere groei van kleine 
natuurgebieden, en voor de ontwikkeling van kleinere reservaten

8. de lijst met toegelaten streefbeelden die aanvaard worden in een beheerplan Type 4 
minstens uit te breiden met de natuurtypes bloemrijke graslanden en 
hoogstamboomgaarden

De gemeenteraad van Kortrijk kan zich met de uitwerking van de subsidieregeling voor 
natuurbeheer, aankopen, investeringen en toegankelijkheid alleen akkoord verklaren als op zijn 
minst aan bovenstaande eisen is voldaan.

Aangenomen in de gemeenteraad van Kortrijk op 14 september 2015.

 

IR 3 Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
Radio 2
IR 3 - Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Radio 2

Indiener(s):
Vanhoenacker Hannelore

Toelichting:
Radio 2

Uit de media blijkt dat VRT een belangrijke besparingsoefening moet maken en in het kader 
daarvan niet alleen meer dan 280 personeelsleden wil laten afvloeien maar meteen ook de 
Kortrijkse vestiging wil sluiten.

Dit voorstel is niet aanvaardbaar . CD&V Kortrijk legt daarom een motie voor aan de 
gemeenteraad.

Radio 2 West-Vlaanderen is gegroeid uit het vroegere BRT -West-Vlaanderen waarvan Andre 
Demedts tussen 1949 en 1971 directeur was. Hij werd opgevolgd door Valere Arickx. Die " 
gewestelijke omroep" is van bij het begin gevestigd geweest in Kortrijk, jarenlang in de 
Rijselsestraat, later in het Conservatorium, om na heel wat strijd ook het nieuwe gebouw in 
Kortrijk te krijgen, met name op de Xpo-campus.

Radio 2 is de noodzakelijke verbinding tussen Brussel en West-Vlaanderen . Lokale inhoud is 
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absoluut noodzakelijk in het media-aanbod. De aanwezigheid van een gebouw en technische 
apparatuur biedt alle mogelijkheden om professioneel te werken. Ook inzake media is een 
minimale spreiding zeer positief.
In plaats van af te bouwen zou evenzeer een politiek van grotere spreiding met meer 
gedecentraliseerde activiteiten kunnen verdedigd worden. Spijtig genoeg heeft de VRT 
vroeger ook al de boot van de regionale televisie gemist. Nu de regionale radio aan zijn lot 
overlaten is voor een publieke omroep strategisch en politiek onaanvaardbaar .

Vandaar volgende motie:

De Kortijkse gemeenteraad vraagt aan de raad van bestuur van de VRT om Radio 2 West -
Vlaanderen in Kortrijk te behouden en zo mogelijk in zijn regionale functie te versterken.
Aan alle politici die in deze bevoegdheid hebben wordt gevraagd alle middelen in te zetten 
om de regionale omroepen te beschermen :de publieke omroep heeft een absolute 
verantwoordelijkheid om lokaal-regionale berichtgeving te blijven verzorgen vanuit 
een permanente aanwezigheid en huisvesting ter plaatse.

Met verzoek aan de voorzitter van de Raad deze motie per kerende aan alle bevoegde 
instanties te bezorgen.

IR 4 Interpellatie van raadslid Marc Lemaitre: De vluchtelingencrisis in 
Kortrijk.
IR 4 - Interpellatie van raadslid Marc Lemaitre: De vluchtelingencrisis in Kortrijk.

Indiener(s):
Lemaitre Marc

Toelichting:
De komst van asielzoekers naar ons land is weer fel toegenomen door onder meer de helse 
oorlogsomstandigheden in Syrië en Irak, waar niemand meer veilig is. De reacties van de mensen hier 
zijn heel uiteenlopend. Er is opvallend veel spontane solidariteit. En tegelijk zijn er bijvoorbeeld op de 
sociale media veel negatieve reacties, gestoeld op onwetendheid, onbegrip en angst. De juiste 
informatie is heel belangrijk in kwesties die het publiek erg beroeren.

Ik wilde het stadsbestuur daarover ondervragen. Intussen hebben stadsbestuur en OCMW al een 
plan van aanpak uitgewerkt en uitvoerig toegelicht. Veel van mijn eerdere vragen zijn daarmee al 
beantwoord. Niettemin acht ik de kwestie en het plan van aanpak voldoende belangrijk om ook in de 
gemeenteraad te worden toegelicht en besproken.

Vandaar mijn interpellatie voor de gemeenteraad van 14 september 2015: wat doet het stadsbestuur 
van Kortrijk, met inbegrip van OCMW, in de huidige oorlogsvluchtelingencrisis? Wat ik daarover 
vernomen heb, juich ik ten zeerste toe. Kortrijk vangt gezinnen die uit oorlogsomstandigheden 
wegvluchten, behoorlijk op en doet ruim zijn deel in vergelijking met elders. De aanpak is niet 
amateuristisch maar perfect gestructureerd, door een daartoe bijeengebracht deskundig team van 
OCMW en Meldpunt1777. Er gaat opmerkelijk veel aandacht naar het zo goed mogelijk inschakelen 
van de vluchtelingen in het Kortrijkse leven. En de vele spontane initiatieven en vrijwilligers die iets 
willen doen, krijgen ruim kansen om mee te werken.

Een vraag die blijft opduiken bij een deel van de publieke opinie, soms aangewakkerd uit politieke 
berekening, is of die extra inspanning van stad en OCMW niet te koste gaat van de normale werking 
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van het OCMW. En dan zie je prentjes verspreid worden van daklozen die zich moeten warmen aan 
hun straathond. Welaan dan: gaan er daklozen aan hun lot en aan de komende koude winter worden 
overgelaten omdat het OCMW de vluchtelingen voor neemt? Uiteraard niet – weet ik –, maar ik wil 
een klare ontkenning en weerlegging van die leugen door het stadsbestuur.

Ten slotte meen ik dat er over deze kwestie niet genoeg objectieve informatie kan worden verspreid. 
Welke maatregelen worden er genomen om het publiek terdege te blijven inlichten over de situatie 
en de manier waarop het stadsbestuur ze aanpakt?

IR 5 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Leefstraten in Kortrijk
IR 5 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Leefstraten in Kortrijk

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Kortrijk heeft al enkele jaren verschillende speelstraten. Het concept waarbij we gedurende enkele 
uren de straat teug geven aan de rechtmatige eigenaars kan vanzelfsprekend op onze steun rekenen. 
In Gent gaan ze ondertussen al enkele jaren een stapje verder en richten ze ook leefstraten in, het 
eerste jaar 2, dit jaar al 25. Straten met weinig of geen doorgaand verkeer die voor een langere 
periode verkeersvrij worden gemaakt om terug in te gaan leven (meer info: 
http://www.leefstraat.be/).

Dit concept zou mogelijk ook een Kortrijkse toepassing kunnen kennen. Daarom stellen we voor om 
voor de zomer 2016 een projectoproep te lanceren waarbij geïnteresseerde straten zich kandidaat 
kunnen stellen. Die straten kunnen dan door de stad begeleid worden in  het opzetten van een 
eerste test in de zomer van 2016. Na positieve evaluatie kunnen we dan bekijken om het systeem 
verder uit te bouwen.

Het is belangrijk dat het initiatief van onderuit groeit en de meerderheid van de buren er zelf voor 
openstaan. De rol van een bestuur is hierin vooral faciliterend. Concreet is onze vraag dan ook dat de 
Stad een oproep lanceert, het initiatief bekendmaakt, de uitwerking wil begeleiden, toelating geven 
voor het afzetten van de straat, begeleiding, alternatieve parkeermogelijkheden voorzien…

In een leefstraat wordt de doorrit van verkeer niet verboden, wel sterk ontmoedigd. “Een leefstraat 
wordt een ontmoetingsplek voor de bewoners, die hun straat tijdelijk zelf kunnen inrichten naar 
eigen wens (speelplekken voor kinderen, petanquebaan voor ouderen, stoelen buiten, enz.) Ze 
maken er als het ware hun droomstraat van. Ook de cohesie in de buurt wordt hierdoor versterkt, en 
dat komt de leefbaarheid van Kortrijk alleen maar ten goede.

IR 6 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: benadering vluchtelingencrisis 
door de Stad
IR 6 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: benadering vluchtelingencrisis door de Stad

Indiener(s):
Deseyn Roel

Toelichting:
Geachte leden van het College,

 

http://www.leefstraat.be/
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De vluchtelingencrisis is een uitdaging, ook voor lokale besturen.  In dit opzicht had ik graag wat 
toelichting gehad bij het onthaalbeleid van de stad:

1. betreffende de eigenlijke opvang:

 Hoeveel opvangplaatsen waren er in juni 2015 en hoeveel zijn er opnieuw 'geactiveerd' of 
echt bijgekomen?

 Waar zal de extra opvangcapaciteit worden gecreëerd?  Waar werd dit formeel beslist (CBS- 
en/of OCMW-organen)?

 Er werd een buddy-systeem aangekondigd:  Hoe gaat dit specifiek in zijn werk?  Hoeveel 
aanmeldingen kwamen reeds binnen voor het opnemen van de rol van buddy?  Hoeveel 
gezinnen worden reeds effectief begeleid?

 Stelselmatig wordt ook gekeken naar leegstaand overheidspatrimonium om tijdelijke opvang 
te bewerkstelligen:  Welke leegstaande stadsgebouwen komen hiervoor in principe in 
aanmerking?  Welke gebouwen zullen ook effectief worden aangewend?

2. betreffende de coördinerende rol via het meldpunt 1777:

 Hoe worden mensen/verenigingen/bedrijven aangemoedigd om hulp te kanaliseren via 
1777?

 Welke inspanningen doet de stad om acties logistiek te ondersteunen?

 Hoeveel oproepen met betrekking tot vluchtelingen zijn er via 1777 reeds toegekomen? 
 Welk gevolg werd eraan gegeven?

3. betreffende de verdere omkadering van vluchtelingen:

 Op welke manier zal de stad de integratie-activiteiten versterken?  Wat met de coördinatie 
van de capaciteit cursussen Nederlands en Wegwijs in de stad?

 Neemt de stad of het OCMW Kortrijk ook een coördinerende rol op in de regio?

 Welke perspectieven inzake onderwijs of werk worden aan de nieuwe migranten 
aangeboden?

Ik dank het CBS voor haar antwoord.

 

Roel Deseyn

Raadslid CD&V

8/09/2015

IR 7 Interpellatie van raadslid Filiep Santy: Integratie stadsarchief in 
regionaal erfgoeddepot (of toch niet?)
IR 7 - Interpellatie van raadslid Filiep Santy: Integratie stadsarchief in regionaal erfgoeddepot (of toch niet?)
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Indiener(s):
Santy Filiep

Toelichting:
Via de pers konden we vernemen dat het stadsbestuur het bestaande stadsarchief in de 
Kortrijksestraat wil integreren in het regionaal erfgoeddepot dat zal worden opgetrokken op de 
terreinen van de groothandelsmarkt in Heule en dat daartoe met 1000 m² wordt uitgebreid. 

Bij het lezen van dit bericht was mijn verwondering groot. Immers, volgens de nadien - zonder 
opmerkingen - goedgekeurde notulen nam het schepencollege op 13 juli 2015 (punt 75) de beslissing 
om NIET in te stemmen met het voorstel van de administratie tot integratie.

Enig spoor van een herneming van dit agendapunt en van een omkering van de beslissing kon ik niet 
achterhalen.

De gemeenteraad heeft de opdracht toe te zien op de genomen beslissingen van het college van 
burgemeester en schepenen. Dit kan o.a. door aktename van de beslissingen.

Een eerste vraag is dan ook in hoeverre gemeenteraadsleden nog kunnen steunen op de 
goedgekeurde notulen van de schepencolleges, indien blijkt dat de formeel genomen beslissingen 
fundamenteel tegengesteld zijn aan de persmedelingen die ter zake worden verspreid?

Kan de schepen die dit project in goede banen moet leiden duidelijkheid verschaffen m.b.t. 
argumenten om het bestaande stadsarchief niet te integreren in het regionaal erfgoeddepot, 
ondanks de grondig onderbouwde argumenten van de administratie om dat wél te doen?

Mag de gemeenteraad er akte van nemen dat het stadsarchief integraal behouden blijft op zijn 
huidige locatie?

IR 8 Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag i.v.m. de 
bouwvergunnning appartement op Atlas site 
IR 8 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag i.v.m. de bouwvergunnning appartement op Atlas site 

Indiener(s):
Depuydt Christine

Toelichting:
Op 22 mei dienen 23 burgers een bezwaarschrift in tegen de bouwplannen van MDR om op de Atlas 
site een groot appartement neer te poten. Dit correct bezwaarschrift was ruim op tijd vermits het 
voor 26 mei ingediend was én de indiener terecht een bewijs van indiening van de stad kreeg.

Op 13 juli, net voor het verlof, stelt het college, totaal verkeerdelijk dat het bezwaar te laat is en dus 
ongegrond. De bouwvergunning wordt inderhaast goedgekeurd. Onmiddellijk erna, op 17 juli (net bij 
de aanvang van de traditionele Kortrijkse vakantieperiode) wordt de bouwvergunning al aangeplakt. 
De termijn om hierop te reageren is 30 dagen, dus tot net na de Kortrijkse vakantieperiode. Op 28 juli 
(15 dagen na het verlenen van de bouwvergunning) en midden in de vakantieperiode, wordt die 
burger die namens 23 medebewoners bezwaar indiende per brief verwittigd dat het bezwaar 
‘onontvankelijk is daar het buiten de termijn werd ingediend’. Dat is totaal onjuist en bovendien heel 
laat, vermits er maar 30 dagen tijd is om beroep aan te tekenen. Die burgers hebben dan ook geen 
beroep aangetekend vermits zij konden bewijzen dat hun bezwaar wel tijdig was. Zij hebben dat ook 
per aangetekend schrijven laten weten aan de stad.
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Wat is de verklaring voor zoveel onkunde en haast van de stad?

Hoe zal de stad haar fouten recht trekken?

Christine Depuydt

IR 9 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Be-part
IR 9 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Be-part

Indiener(s):
De Clerck Stefaan

Toelichting:
Be-Part is een schitterende provinciale culturele instelling in Waregem. In het kader van de 
"interne staatshervorming" die op voorstel van Minister Homans door de Vlaamse Regering is 
beslist ,moet Be-Part ofwel door de stad Waregem overgenomen worden ofwel door 
Vlaanderen verder gefinancierd worden.

Al langer wordt geopperd dat zo'n centrum voor hedendaagse beeldende kunst perfect zou 
passen op het Buda kunsteneiland . Creatie is hun beider centrale ambitie .

Wat is de ambitie van Kortrijk?

Heeft de schepen van cultuur al overlegd met haar Waregemse collega en/of de bevoegde 
Vlaamse minister?

Hoeveel budget is Kortrijk bereid te investeren in Be-Part?

Is dit geen ideaal gemeenschappelijk/regionaal cultureel project?

IR 10 Interpellatie van raadslid Pieter Soens: De werking van de 
brandweer in de stad Kortrijk.
IR 10 - Interpellatie van raadslid Pieter Soens: De werking van de brandweer in de stad Kortrijk.

Indiener(s):
Soens Pieter

Toelichting:
Tijdens verschillende interventies is reeds gebleken dat de werking van de brandweerdienst in de 
stad Kortrijk vragen oproept: voertuigen van andere gemeenten worden opgeroepen voor 
interventies op Kortrijks grondgebied omdat de Kortrijkse voertuigen bij gebrek aan personeel buiten 
dienst worden gesteld, de bezetting van het personeel wordt beperkt, er is een blijvende spanning 
tussen het Kortrijkse beroepskorps en de vrijwillige brandweerlieden, de brandweerlieden blijven in 
voortdurende onzekerheid voor wat betreft de toekomstplannen van de zone op vlak van personeel, 
materiaal en infrastructuur, er is een totaal gebrek aan overleg,...

Het antwoord op mijn schriftelijke vraag van 8 juni 2015 was vooral op vlak van het voorgaande 
(beleid, werking, toekomstplannen,...) ontoereikend. Meer nog, dit antwoord spreekt de feiten op de 
werkvloer tegen: daar waar in het antwoord wordt geopperd dat de gevolgen voor de verruiming van 
de actieradius (van gemeente naar zone) uiterst miniem zijn op structureel en organisatorisch gebied 
en qua inzetbaarheid, blijkt in de feitelijkheden net het omgekeerde.

Door het gebrek aan goeie organisatie zien we met lede ogen goede krachten het korps verlaten...
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Niettegenstaande er op heden wordt gewerkt in een constellatie van een intergemeentelijke zone, 
blijft de dienstverlening van de brandweer een hoofdtaak en hoofdverantwoordelijkheid van de 
burgemeester.

Vandaar mijn volgende vragen:

 

1. Onderkent de burgemeester de problemen op vlak van beleid, bezetting, dienstverlening,... in de 
werking van de brandweerdienst?

2. Kan de burgemeester nu eindelijk eens concreet het beleid van het stadsbestuur op vlak van 
brandweerdienstverlening uiteenzetten?

3. Welke concrete stappen zullen zeer binnenkort genomen worden om deze problemen definitief 
van de baan te helpen, meer bepaald (en niet limitatief) op vlak van:

- ontmijning van de spanningen tussen beroeps en vrijwilligers;

- infrastructuur, zowel wat betreft de kazerne in Kortrijk als die van Marke en Heule;

- personeelsbezetting en de hieraan gekoppelde dienstverlening;

- materiële ondersteuning van het korps;

- opleidings- en bijscholingsmogelijkheden en organisatie van oefeningen voor zowel vrijwilligers als 
beroepsbrandweerlui;

- opstart en organisatie overlegmogelijkheden met alle betrokken partijen;

IR 11 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Bewonersafval in de 
binnenstad
IR 11 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Bewonersafval in de binnenstad

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
We streven naar meer bewoners in de binnenstad dus moeten we die bewoners maximaal 
ondersteunen bij het ‘leven in de stad’. Als we willen dat de inwoners van de stad kunnen leven 
zonder auto dan moeten we ook een aantal ‘diensten’ aanbieden in de binnenstad. Één van die 
diensten is het eenvoudig ‘afvoeren van afval’. Een optie zou een mini containerparkje kunnen zijn 
waar je te voet of met de (bak)fiets, maar even goed met de auto kan gaan als je binnen de R36 
woont. Idealiter ligt het tussen de spoorweg en de Leie in een leegstaande plek in de binnenstad.

Wellicht is een  echt containerpark niet mogelijk. Er zal een alternatief moeten uitgedacht worden ( 
zoals bvb: enkele fracties inzamelen in het stadhuis, een alternatieve ophaling,…).

Daarom vragen we aan de stad om de piste van selectieve afvalinzameling(*) (vergelijkbaar met een 
klassiek containerpark) kan onderzoeken in de binnenstad voornamelijk in functie van het 
ondersteunen en aantrekkelijk maken van wonen in de binnenstad.



11/11 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Op dit ogenblik loopt er een projectoproep vanuit OVAM voor projecten van lokale besturen: werken 
aan de toekomst van lokaal duurzaam materialenbeheer. Een proefproject rond deze uitdaging zou 
daar zeker in passen. Het moet ons dus zelfs niet eens veel geld te kosten.

(*) dit staat natuurlijk los van de PMD, papier en restafvalinzameling. 

IR 12 Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Ontmoeten in de 
Stad
IR 12 - Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Ontmoeten in de Stad

Indiener(s):
Vanhoenacker Hannelore

Toelichting:
CD&V is sinds jaar en dag actief op zoek om mensen samen te brengen. Ontmoeten versterkt de 
mens, maakt hem sociaal actief, haalt hem uit zijn isolement, geeft hem verantwoordelijkheid, doet 
hem leven.

Daarom blijft het belangrijk dat de lokale overheid ontmoeten, in klassieke of vernieuwende vormen, 
stimuleert.

Hoe ziet de stad dat stimuleren? 

1. Eerder was het duidelijk de taak van de gebiedswerker ervoor  te zorgen dat mensen elkaar 
vaak, echt en in veel verschillende omstandigheden konden ontmoeten. Hoe stimuleert de 
gebiedswerker vanuit zijn functie vandaag dat ontmoeten? 

2. Welke plekken in het stadscentrum hebben jullie voor ogen, waar verenigingen elkaar 
kunnen ontmoeten? 

3. Wat als het muziekcentrum eind dit jaar sluit, waar kan men dan naartoe? 

4. Kan de Cobergherzaal, niet verkocht, nog door verenigingen gebruikt worden?

5. Welke financiële middelen voorzien jullie om het 'ontmoeten' en 'verenigen' te stimuleren? 


