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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
IR 1 Interpellatie van raadslid Patrick Jolie: Standpunt van het college van 
burgemeester en schepenen over het afsluiten van de spoorwegoverwegen 
te Heule
IR 1 - Interpellatie van raadslid Patrick Jolie: Standpunt van het college van burgemeester en schepenen over het afsluiten van de spoorwegoverwegen te Heule

Indiener(s):
Jolie Patrick

Toelichting:
De nationale spoorwegmaatschappij spreekt al jaren over het afsluiten van een aantal overwegen 
nabij het centrum van Heule.  Het afsluiten van overwegen heeft soms een belangrijke impact op de 
verkeerswikkeling. Het is dan ook evident dat de Stad hierin inspraak heeft en een standpunt 
inneemt.  Er zouden weldra knopen moeten doorgehakt worden. Wat is het standpunt van het 
college van burgemeester en schepenen?

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Parkeren met LPG 
wagens in de binnenstad
IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Parkeren met LPG wagens in de binnenstad

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Wagens die op LPG rijden zijn beter voor het milieu en ondergrondse parkings zijn beter voor de stad 
en haar inwoners. Helaas mogen LPG wagens in Kortrijk niet parkeren in de ondergrondse parkings 
van Parko. In andere steden mag dat wel. Er wordt ook geen duidelijk alternatief geboden. Op die 
manier ontmoedigen we mensen die milieubewuster willen autorijden.

Daarom volgende vragen:

1. Waarom wil Parko niet investeren om (toch 1 van) de ondergrondse parkings uit te rusten 
zodat LPG wagens er wel kunnen parkeren?

2. Waarom ontwikkelen we geen alternatief? Bvb enkele plekken bovengrond (wel betalend, 
zoals alle andere gebruikers) voorbehouden voor LPG wagens?

IR 3 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Paalkamperen en 
kleinschalig kamperen in Kortrijk
IR 3 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Paalkamperen en kleinschalig kamperen in Kortrijk

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
De mobilhome kampeerparking op Parking Buda is een schot in de roos. Voor kleinschalige 
kampeerinitiatieven is er in onze stad duidelijk een markt. Helaas is het opzetten van een 
kleinschalige camping een heel pak moeilijker, voornamelijk door de strenge regels. Toch is er één 
manier om kleinschalig kamperen te organiseren: het paalkamperen of bivakzones.
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Op de site van het Agentschap natuur en bos kan je volgende omschrijving lezen: Vrij kamperen in 
een bos of natuurgebied is eigenlijk verboden, maar sinds februari 2009 mag je kamperen in 
aangeduide bivakzones. Een bivakzone is een zone in een straal van 10 meter rond een paal of 
waterpomp voor maximum 3 tentjes.

Ieder tentje mag maximaal 48 uur in de zone blijven staan en de capaciteit van de zone is beperkt tot 
maximum 10 personen. Voorzieningen zijn tot een minimum beperkt, soms is er een waterpomp, 
een vuurkorf, een composttoilet… Dit maakt de natuurbeleving maximaal met een minimale 
ecologische voetafdruk. Gebruikmaken van dit aanbod is gratis. (meer info kan je hier vinden: 
http://www.bivakzone.be). In feite komt het neer op reglementair ‘wildkamperen’.

In West-Vlaanderen is er op dit moment nog geen enkele bivakzone, de provincies Oost-Vlaanderen, 
Antwerpen en  Vlaams-Brabant hebben wel al van die zones. Hoewel de zones bedoeld zijn om te 
worden ingericht en we er van die soort heel erg weinig hebben in onze stad zijn er misschien toch 
enkele mogelijkheden. Zelf had ik een paar locaties in gedachten: Langs de Leie in Marke of aan de 
Libelle, ook in Marke.

Daarnaast zou het fijn zijn moest de stad ook eens bekijken of het misschien mogelijk zou zijn om 
dichter bij het centrum ook een kleinschalig kampeerinitiatief op te zetten. Dat zou het best 
gekoppeld worden aan bestaande infrastructuur zoals bvb de Jeugdherberg, De Warande, … Op die 
manier kan de bestaande infrastructuur en de exploitatie er van geoptimaliseerd worden.  Het mag 
duidelijk zijn dat ik hier geen echte camping in gedachten heb, maar eerder een plek om – in de 
zelfde filosofie als het paalkamperen – kortstondig met een aantal tentjes te kunnen kamperen. 
Afhankelijk van de service die geboden kan worden kan er al dan niet een bijdrage gevraagd worden.

Onze stad heeft alvast genoeg te bieden. Ik ben alvast fan van vrij kamperen in een landelijk deel van 
onze stad en van kleinschalig (gefaciliteerd en dus betalend) kamperen dichter tegen het 
stadscentrum. Zoals ik al zei: Kortrijk heeft genoeg te bieden.

1. Is de stad het idee van het paalkamperen en/of een kleinschalig campinginitiatief dichter bij 
het centrum genegen? En heeft de stad eventueel zelf locaties in gedachten?

2. Kan de stad deze 2 ideeën onderzoeken op hun haalbaarheid en daarover rapporteren aan 
de Gemeenteraad.

IR 4 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Sociaal restaurant in 
Kortrijk
IR 4 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Sociaal restaurant in Kortrijk

Indiener(s):
De Clerck Stefaan

Toelichting:
Op 15 mei 2015 vernamen we via de krant dat er in Kortrijk knopen doorgehakt waren rond het 
dossier sociaal restaurant - zorgbedrijf en kinderopvang. Blij dat er stappen gezet worden, maar toch 
een aantal vragen in casu. Aangezien we dit nog niet op het agenda van de gemeenteraad kregen, 
brengen we dit aan.

1. Kan u toelichting voorzien in het verloop van de besluitvorming in dit dossier?
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2. Welke randvoorwaarden zijn voorzien in dit dossier om er een succesvol en degelijk initiatief 
van te maken.

Dank voor uw antwoord.


