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OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht
1 2015_GR_00171 VZW Stedelijke Musea Kortrijk - Vervanging 

van twee bestuurders en een lid van de 
algemene vergadering - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad

1 - 2015_GR_00171 - VZW Stedelijke Musea Kortrijk - Vervanging van twee bestuurders en een lid van de algemene vergadering - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de vervanging van twee bestuurders en een lid van de algemene vergadering van 
VZW Stedelijke Musea Kortrijk.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per e-mail van 3 september 2015 geeft de fractie N-VA aan de heer Steve Vanneste te willen 
vervangen als bestuurder en als lid van de algemene vergadering van VZW Stedelijke Musea Kortrijk 
door de heer Piet Lombaerts.
Dit op grond van het feit dat de fractieleidster de melding heeft ontvangen dat de heer Steve 
Vanneste niet langer deel uitmaakt van de N-VA fractie.
Per e-mail van 3 september 2015, betekend aan de voorzitter van de raad van bestuur, geeft 
mevrouw Catherine Waelkens aan ontslag te nemen als bestuurder van VZW Stedelijke Musea 
Kortrijk.
Per e-mail van 3 september 2015 geeft de fractie N-VA aan mevrouw Catherine Waelkens in deze te 
willen vervangen door de heer Jorgen Deman.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2013 de volgende elf bestuurders voor de raad van 
bestuur van VZW Stedelijke Musea Kortrijk voor te dragen:

1. Namens Open Vld: Francis Maeckelberghe
2. Namens Open Vld: Henri Vanneste
3. Namens N-VA: Steve Vanneste
4. Namens N-VA: Catherine Waelkens
5. Namens sp.a: John Deloof
6. Namens sp.a: Mady Herman
7. Namens CD&V: Veronique Lambert
8. Namens CD&V: Michel Hanssens
9. Namens CD&V: Filiep Santy
10. Namens Groen: Philippe Avijn
11. Namens Vlaams Belang: Francine Hillewaere

Thans liggen de vervanging van de heer Steve Vanneste, die niet langer deel uitmaakt van de N-VA-
fractie door de heer Piet Lombaerts en de vervanging van mevrouw Catherine Waelkens, die vrijwillig 
ontslag neemt, door de heer Jorgen Deman voor.
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Artikel 23 van de statuten bepaalt:
"......
De raad van bestuur bestaat uit maximum zeventien leden en is als volgt samengesteld:
§1. Bestuurders voorgedragen door de stad Kortrijk: 
De gemeenteraad draagt maximium elf bestuurders voor zoals bedoeld in artikel 246, §1 van het 
Gemeentedecreet, waaronder minstens één gemeenteraadslid. 
Deze voordracht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging.
......"

De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2013 volgende zes gemeenteraadsleden als 
vertegenwoordigers van de Stad Kortrijk in de algemene vergadering van VZW Stedelijke Musea 
Kortrijk af te vaardigen:

1. Namens Open Vld: Arne Vandendriessche
2. Namens N-VA: Steve Vanneste
3. Namens sp.a: Phyllis Roosen
4. Namens CD&V: Christine Depuydt
5. Namens Groen: Catherine Matthieu
6. Namens Vlaams Belang: Maarten Seynaeve

Thans ligt de vervanging van de heer Steve Vanneste, die niet langer deel uitmaakt van de N-VA-
fractie door de heer Piet Lombaerts voor.

Artikel 8 van de statuten bepaalt: 
“§1. Voor de afvaardiging van de vertegenwoordigers van de stad Kortrijk gelden volgende regels:

De vertegenwoordigers van de stad Kortrijk in de algemene vergadering worden door de 
gemeenteraad uit haar leden gekozen. 
Zij handelen overeenkomstig de instructies van de gemeenteraad.

De kandidaat-vertegenwoordigers moeten schriftelijk hun kandidatuur indienen bij de fractieleider 
van hun politieke fractie. 
De aanstelling gebeurt in de gemeenteraad op basis van een voordrachtsakte vanuit elke politieke 
fractie, ondertekend door de meerderheid van de gemeenteraadsleden van deze politieke fractie.
......”

De heer Piet Lombaerts dient per e-mail van 3 september 2015 zijn kandidatuur in als lid van de 
algemene vergadering bij de fractieleidster van de N-VA.
De voordrachtsakte werd ondetekend door 4 fractieleden en is toegevoegd als bijlage.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
De heer Piet Lombaerts voor te dragen namens N-VA als bestuurder van VZW Stedelijke Musea 
Kortrijk, ter vervanging van de heer Steve Vanneste.

Punt 2
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De heer Jorgen Deman voor te dragen namens N-VA als bestuurder van VZW Stedelijke Musea 
Kortrijk, ter vervanging van mevrouw Catherine Waelkens.

Punt 3
De heer Piet Lombaerts af te vaardigen als lid van de algemene vergadering van VZW Stedelijke 
Musea Kortrijk, ter vervanging van de heer Steve Vanneste.

Bijlagen
- voordrachtakte.pdf
- mail Kelly Detavernier 03-09-2015.pdf
- mail Piet Lombaerts aan FL 03-09-2015.pdf
- mail Catherine Waelkens aan VZ 03-09-2015.pdf
- b. STATUTEN - DEF _GR 2013.txt
- GR01-07-2013-stedelijke musea.pdf

2 2015_GR_00149 Vereniging Ons Tehuis - Jaarrekening 2014 - 
Kennisname

2 - 2015_GR_00149 - Vereniging Ons Tehuis - Jaarrekening 2014 - Kennisname

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de kennisname van de jaarrekening 2014 van de Vereniging Ons Tehuis.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Vereniging Ons Tehuis vraagt per brief van 8 juni (ontvangen 10 juni) 2015 haar jaarrekening 
2014 ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.

Argumentatie
De Vereniging Ons Tehuis is een erkende organisatie in de Bijzondere Jeugdzorg.
De organisatie wordt beheerd door een uniek samenwerkingsverband tussen 5 OCMW's: Ieper, 
Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik.
Artikel 174 §2 van het OCMW-decreet bepaalt: "Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt 
bezorgd aan de gemeenteraad, die binnen vijftig dagen na overzending, zijn opmerkingen ter kennis 
kan brengen van de provinciegouverneur."

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Advies
Johan Vanhoutte
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
Kennis te nemen van de jaarrekening 2014 van de Vereniging Ons Tehuis.

Bijlagen
- statuten VOT.pdf
- GRsep15-VOT-brief08-06-215.pdf
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- GRsep15-VOT-goedkeuring jaarrekening 2014 door AV.pdf
- GRsep15-VOT-jaarrekening 2014.pdf

3 2015_GR_00148 Audio. - Toetreding nieuwe leden.
3 - 2015_GR_00148 - Audio. - Toetreding nieuwe leden.

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Deze nota regelt de goedkeuring van de toetreding van nieuwe leden tot de vereniging Audio.

Beschrijving
Aanleiding en context
De vereniging Audio verzoekt per e-mail van 24 juni 2015 een gemeenteraadsbeslissing te nemen 
betreffende de goedkeuring van de toetreding van nieuwe leden.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 04-07-2011 toe te treden tot de vereniging Audio.
De vereniging Audio neemt de vorm aan van een openbare instelling, conform titel VIII van het 
OCMW-decreet.
De vereniging stelt zich de professionalisering van ondersteunende processen en activiteiten van de 
deelgenoten tot doel.
In eerste instantie concentreert de vereniging zich op het uitvoeren van interne audits, zowel onder 
de vorm van kwaliteitscontrole op de interne controle als onder de vorm van operationele audits, en 
alle daaraan gerelateerde adviesverlening.
Op 9 juni 2015 heeft de Algemene Vergadering Audio de toetreding van vier nieuwe leden 
goedgekeurd: de gemeente Houthalen-Helchteren, de stad Landen, het OCMW Houthalen-
Helchteren en het OCMW Harelbeke.
Artikel 224 tweede lid van het OCMW-decreet bepaalt dat de instemming van alle deelgenoten 
vereist is voor de toetreding van nieuwe deelgenoten.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
goedkeuring te verlenen aan de toetreding van de gemeente Houthalen-Helchteren, de stad Landen, 
het OCMW Houthalen-Helchteren en het OCMW Harelbeke tot de vereniging Audio.

Bijlagen
- statuten Audio.pdf
- Ontwerpverslag van de Algemene Vergadering Audio Turnhout - 9 juni 2015.pdf
- e-mail 24-06-2015.pdf

4 2015_GR_00164 NV Internationale Luchthaven Kortrijk-
Wevelgem - Afvaardiging expert met 
raadgevende stem

4 - 2015_GR_00164 - NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem - Afvaardiging expert met raadgevende stem

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
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Deze nota regelt de afvaardiging van een expert met raadgevende stem voor de nieuw samen te 
stellen Raad van Bestuur van de NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem.

Beschrijving
Aanleiding en context
Met betrekking tot de oprichting van de nieuwe beheerstructuur voor de luchthaven Kortrijk-
Wevelgem, namelijk de NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem, en conform artikel 44 van 
de overeengekomen statuten heeft de Stad Kortrijk recht op een afvaardiging van een expert met 
raadgevende stem voor de nieuw samen te stellen Raad van Bestuur.

Per brief van 22-06-2015 verzoekt de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen de 
Stad een voorstel te bezorgen om dit mandaat in te vullen, teneinde de Raad van Bestuur te kunnen 
organiseren.

Formeel is het de NV die de vraag moet stellen, deze is pas opgericht op 1 juli.
Om de zaken vooruit te laten gaan schrijft dhr. de Bethune Stad Kortrijk aan. 
Dit als ondervoorzitter van de nieuwe NV en als voorzitter van de POM West-Vlaanderen, 
hoofdaandeelhouder van de nieuwe NV.

Argumentatie
De Vlaamse regering en de provincieraad West-Vlaanderen keurden op respectievelijk 16 mei 2015 
en 22 mei 2015 de herstructurering van de Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem goed.
De luchthaven wordt een NV met drie overheidsaandeelhouders: de POM, het Vlaams Gewest en 
Leiedal.

Het goedgekeurde plan omvat een viertal krachtlijnen:
1- de oprichting van een nv
2- de uitvoering van 10 miljoen euro aan investeringen
3- de focus op zakenvluchten
4- de voorbereiding van verdere privatisering

Het plan werd ontwikkeld door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen 
en is bedoeld voor een overgangsperiode van maximum 10 jaar (2023). 
Na de overgangsperiode zou de infrastructuur en de werking van de luchthaven op punt gesteld 
moeten zijn in LOM/LEM perspectief, in afstemming met de EU-reglementeringen. 
In een LOM-LEM structuur staat een luchtvaartontwikkelingsmaatschappij (LOM) in voor de 
basisinfrastructuur en een private luchtvaartexploitatiemaatschappij (LEM) voor de commerciële 
uitbating.
Wanneer de materiële investeringen een feit zijn en de commerciële strategie op punt staat, heeft 
deze operatie maximale kansen op slagen en kan de continuïteit van de luchthaven effectief op lange 
termijn worden verzekerd.

De luchthaven van Kortrijk-Wevelgem heeft een niet te onderschatten socio-economische waarde. 
Zo vertegenwoordigt de luchthaven een tewerkstelling in de regio van ca. 380 arbeidsplaatsen (150 
direct en 230 indirect). 
Daarnaast speelt de luchthaven een belangrijke rol voor de economische sterkhouders van de regio. 
Voor talrijke Zuid- en Midden-West-Vlaamse industriële actoren biedt de luchthaven een groot 
voordeel.

Historiek
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De luchthaven van Kortrijk-Wevelgem verkeert al een aantal jaren in een moeilijk houdbare situatie, 
waardoor de ca. 380 arbeidsplaatsen op de tocht komen te staan. 
De voornaamste redenen hiervoor zijn de dringende noodzaak aan investeringen (taxibaan, nieuw 
brandweergebouw) en de economische crisis. 
Verder is ook de huidige juridische structuur van de intercommunale met 13 gemeenten niet meteen 
de meeste geschikte vorm van dynamisch, commercieel management. 
Om een structurele oplossing voor deze problematiek te bieden, maakte Vlaanderen sedert 2006 
werk van een strategie waarbij de drie regionale luchthavens (Deurne, Oostende en Kortrijk-
Wevelgem) in een LOM/LEM structuur zouden worden gereorganiseerd. 
De partners van de intercommunale WIV werkten constructief mee aan deze strategie, maar een 
specifieke oplossing voor de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem bleef uit. 
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen nam daarom in 2013 het initiatief 
om een nieuw plan voor te leggen.

Het herstructureringsplan en de vier krachtlijnen

1- de oprichting van een nv
De oprichting van een nv (57% POM, 33% Vlaanderen en 10% Leiedal), met een maatschappelijk 
kapitaal van 500.000 euro. 
Deze publiekrechtelijke rechtspersoon met privaatrechtelijke (flexibele) vorm moet op korte termijn 
gestalte geven aan de LOM Kortrijk-Wevelgem. 
Deze NV neemt alle rechten en plichten van de intercommunale WIV over.

2- de uitvoering van 10 miljoen euro aan investeringen
De uitvoering in de periode 2014-2018 van de noodzakelijke materiële investeringen en dit tot 10 
miljoen euro. 
Alleen door een samenwerking tussen Vlaanderen en de Provincie kan hiervoor een oplossing 
worden aangereikt. 
Deze investering wordt immers gedragen door Vlaanderen maar wordt gedeeltelijk door de Provincie 
West-Vlaanderen en Intercommunale Leiedal geborgd door de verkoop van 5 miljoen euro aan 
gronden aan het Vlaamse Gewest. 
De Provincie en Leiedal hebben zich nu reeds akkoord verklaard om deze verkoopsopbrengst in de 
NV in te brengen.

3- de focus op zakenvluchten 
De verdere commerciële exploitatie van de luchthaven. 
Deze wordt volledig gemoderniseerd met versterkte focus op zakenvluchten en gespecialiseerde 
dienstverlenende vluchten, zoals medische vluchten en expressvluchten. 
Hiertoe wordt een ervaren zakelijk-commercieel manager aangeworven en wordt maximaal ingezet 
op de socio-economische troeven en sterkhouders van de regio. 
In deze operatie wordt o.m. het lopende EU-project ‘green sustainable airports’ als hefboom 
gehanteerd voor de realisatie van een netwerk van performante en duurzame kleine 
zakenluchthavens rond de Noordzee.

4- de voorbereiding van verdere privatisering
De voorbereiding van de verdere privatisering. Streefdoel is de oprichting van een LEM met 
bijzondere aandacht voor de synergie (complementaire samenwerking) met de luchthaven van 
Oostende. 
De huidige concessiehouder FIA kan bij deze oefening perfect worden betrokken.
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---

In het kader van de oprichting van de NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem heeft de Stad 
Kortrijk, conform artikel 44 van de overeengekomen statuten, recht op een afvaardiging van een 
expert met raadgevende stem voor de nieuw samen te stellen Raad van Bestuur.

Artikel 44 statuten:
"...
Ter verzekering van hun betrokkenheid zullen de stad Kortrijk en de gemeente Wevelgem, op wiens 
grondgebied de luchthaven gevestigd is, elk een expert met raadgevende stem kunnen afvaardigen 
naar de raad van bestuur.
Deze experten maken geen deel uit van de raad van bestuur, maar ze kunnen de vergaderingen van 
de raad van bestuur en de algemene vergadering bijwonen."

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
Een persoon af te vaardigen als expert met raadgevende stem voor de nieuw samen te stellen Raad 
van Bestuur van de NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem.

Bijlagen
- Oprichtingsakte met Statuten
- brief POM 22-06-2015.pdf

5 2015_GR_00152 Immobiliën (2008/003B) - Kosteloze 
overname van gronden gelegen te HEULE- 
Disgracht om in te lijven in het openbaar 
domein. - Goedkeuren

5 - 2015_GR_00152 - Immobiliën (2008/003B) - Kosteloze overname van gronden gelegen te HEULE- Disgracht om in te lijven in het openbaar domein. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tatiana Simoens

Beknopte samenvatting
Dit dossier betreft de kosteloze overname jegens de CVBA Zuid-West-Vlaamse Sociale 
Huisvestingsmaatschappij van gronden gelegen in de Disgracht te 8501 KORTRIJK-HEULE met de 
bedoeling deze gronden in te lijven in het openbaar domein. De akte gratis grondafstand werd onder 
voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -vernietiging door 
de toezichthoudende overheid door het de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid 
verleden. Het komt nu aan de gemeenteraad toe deze akte overdracht onroerende goederen goed te 
keuren.

Beschrijving
Aanleiding en context
Bij toepassing van artikel 65 van de Vlaamse Wooncode kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen 
subsidiëring verkrijgen voor infrastractuurwerken aan de woonomgeving, mits zij er zich toe 
verbinden de uit te rusten gronden (waarvoor zij subsidiëring aanvragen) over te dragen naar het 
stedelijk openbaar domein.
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Door de CVBA Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij werden in de Disgracht te 8501 
KORTRIJK-HEULE, naar aanleiding van de bouw van 21 sociale huur-en 
koopwoningen, infrastructuurwerken conform artikel 65 van de Vlaamse Wooncode uitgevoerd. Het 
college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 22.08.2001 principieel en onder 
de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de gemeenteraad akkoord te gaan met de 
overname van de gronden waarop gesubsidieerde infrastructuur gerealiseerd wordt kosteloos over 
te nemen. Dit werd nogmaals bevestigd door het college van burgemeester en schepenen in zitting 
van 13.06.2012.

Op basis van het opmetingsplan dd. 24.11.2009, gewijzigd op 07.03.2012, opgemaakt door 
Landmeter Ivan Wyseur kunnen de gronden overgenomen worden. Enkel lot 1, aangeduid op het 
opmetingsplan, dient overgenoment te worden daar lot 2 eigendom is van de eigenaar van de 
woning gelegen Disgracht 65 te 8501 KORTRIJK-HEULE en de privéparkeerplaats van deze persoon 
vormt. Dit plan werd goedgekeurd door de directie Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling.

Argumentatie
Op basis van het opmetingsplan dd. 24.11.2009, gewijzigd op 07.03.2012 (lot 1), dossier 06-002-
2, opgemaakt door landmeter Ivan Wyseur, goedgekeurd door de directie Ruimte en Economische 
Stadsontwikkeling - team Planning en Openbaar Domein werd de akte overdracht gratis 
grondafstand onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of 
vernietiging door de toezichthoudende overheid door de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse 
overheid verleden op 05.06.2015.

Het betreft de overname van 1 917 m² te nemen uit het kadastraal perceel gekend of gekend 
geweest 8e afdeling, sectie C, nummer 735 A 5.

Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met deze akte tot gratis grondafstand en de 
opname van de gronden in het openbaar domein.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Deze gronden worden kosteloos aan de stad overgedragen.

Besluit
Punt 1
in te stemmen met de kosteloze overname van :

 1 917 m² grond, gelegen Disgracht te 8501 KORTRIJK-HEULE, gekadastreerd of gekadastreerd 
geweest 8e afdeling, sectie C, nummer 735 A 5.

jegens de CVBA Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij om reden van openbaar nut, meer 
bepaald om deze grond in te lijven in het openbaar domein van de stad en dit conform de 
voorwaarden, opgenomen in de akte gratis grondafstand verleden onder voorbehoud van 
goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of vernietiging door de 
toezichthoudende overheid door de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, met tekst 
zoals in bijlage.
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Bijlagen
- CBS 22.08.2001.pdf
- CBS 13.06.2012.pdf
- opmetingsplan dd. 24.12.2009 aangepast 07.03.2012.pdf
- akte gratis grondafstand dd. 05.06.2015.pdf
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6 2015_GR_00153 Immobiliën (immo 2015/011) - Onder- en 
bovengrondse innemingen 
Doorniksesteenweg 2014b en 216 te Kortrijk 
voor realisatie van 
rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. - 
Goedkeuren

6 - 2015_GR_00153 - Immobiliën (immo 2015/011) - Onder- en bovengrondse innemingen Doorniksesteenweg 2014b en 216 te Kortrijk voor realisatie van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Natalie Deprez

Beknopte samenvatting
In opdracht van het Vlaamse Gewest is Aquafin bezig met de aanleg van de nodige infrastructuur om 
het huishoudelijke afvalwater te zuiveren. Met het project 22.287 "Afkoppelingsproject PS E17" 
wordt het afvalwater afgekoppeld van het bestaande pompstation om via een nieuw aan te leggen 
collector aan te sluiten op de riolering van de Scheutistenlaan. Voor de realisatie van dit project zijn 
boven- en ondergrondse innemingen vereist op het stadsdomein gelegen Doorniksesteenweg 214b 
(in opstal aan VRT) en 216 (in erfpacht aan SOK - XOM.) Aquafin vraagt om de voorliggende 
overeenkomsten goed te keuren en te ondertekenen.

Beschrijving
Aanleiding en context
In opdracht van het Vlaamse Gewest bouwt Aquafin de nodige infrastructuur (collectoren en 
zuiveringsinstallaties) om het huishoudelijk afvalwater te zuiveren wat bijdraagt tot een betere 
waterkwaliteit van de Vlaamse rivieren.

In het kader van het project 22.287 "Afkoppeling pompstation E17" wil Aquafin het afvalwater 
scheiden van het regenwater. Door in de toekomst enkel het afvalwater naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie te sturen, wordt deze installatie minder belast en kan het afvalwater 
beter verwerkt worden.

Om dit project te kunnen realiseren zijn er onder- en bovengrondse innames vereist op stadsgronden 
gelegen binnen de site Kotrijk Xpo, meer bepaald:

-inname 8: een ondergrondse inname door middel van een erfdienstbaarheid op het kadastraal 
perceel Kortrijk, 4de afdeling, sectie D, nr. 36/N2 van 9 meter lang en 5 meter breed. Deze grond is 
eigendom van de stad, maar in opstal gegeven aan NV VRT tot uiterlijk 31 augustus 2051 (25 jaar met 
mogelijkheid tot verlenging 25 jaar.)

-inname 9: een ondergrondse inname door middel van een erfdienstbaarheid op het kadastraal 
perceel Kortrijk, 4de afdeling, sectie D, nr. 36/P2 van 161 meter lang en 11 meter breed met 4 
inspectieputten en een bovengrondse inname door middel van een aankoop op hetzelfde perceel 
met een totale oppervlakte van 87m². Deze grond is eigendom van de stad, maar in erfpacht gegeven 
aan AGB SOK tot 30 september 2052. In deze akte werd overeengekomen dat de erfpachter, de 
bestaande concessieovereenkomst met cvba "Kortrijk Xpo" en parkeerovereenkomst met cvba 
"Kortrijk Xpo" en nv "Kinepolis Multi", zal eerbiedigen. Het AGB SOK heeft deze gronden 
ingebracht in de NV XOM.

De NV Aquafin maakt in dit verband overeenkomsten ter goedkeuring en ondertekening over. Na de 
uitvoering van de werken zullen deze in authentieke akten opgenomen worden.

Argumentatie
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De vestiging van eeuwigdurende erfdienstbaarheden en de verkoop van stadsgrond maken daden 
van beschikking uit. De goedkeuring ervan behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad, 
onverminderd de rechten op deze grond die eerder verleend werden aan Xpo (concessie), VRT 
(opstal) en SOK/XOM (erfpacht) en waarmede de N.V. Aquafin moet rekening houden. De nodige 
toelatingen moeten dus bekomen worden.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Opbrengst voor de stad:

-€27: eeuwigdurende erfdienstbaarheid 9 meter aan €3 per lopende meter;

-€583: eeuwigdurende erfdienstbaarheid 161 meter aan €3 per lopende meter + 4 inspectieputten 
aan €25;

-€11.092,85: aankoop 87m² grond aan €104 per m² of €9.048 te verhogen met wederbeleg 22,60%.

Besluit
Punt 1
In te stemmen met de vestiging van een erfdienstbaarheid, om reden van openbaar nut, voor het 
plaatsen van een ondergrondse afvalwatercollector door NV Aquafin, op het kadastraal perceel 
Kortrijk, 4de afdeling, sectie D, nr. 36/N2 en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp 
van overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit 
besluit is opgenomen.

Punt 2
In te stemmen met de vestiging van een erfdienstbaarheid, om reden van openbaar nut, voor het 
plaatsen van een ondergrondse afvalwatercollector door NV Aquafin, op het kadastraal perceel 
Kortrijk, 4de afdeling, sectie D, nr. 36/P2 en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp 
van overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit 
besluit is opgenomen.

Punt 3
In te stemmen met de verkoop, om reden van openbaar nut, aan de NV Aquafin, voor de realisatie 
van een pompstation/overstort op het kadastraal perceel Kortrijk, 4de afdeling, sectie D, nr. 36/N2 
en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van verkoopbelofte, waarvan de 
integrale tekst als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Punt 4
Deze beslissingen worden genomen onverminderd de rechten op deze grond die eerder verleend 
werden aan Xpo (concessie), VRT (opstal) en SOK/XOM (erfpacht) en waarmede de N.V. Aquafin 
moet rekening houden. De nodige toelatingen moeten door de N.V.Aquafin dus bekomen worden 
van deze rechtenhouders.

Bijlagen
- Kadastrale gegevens.pdf
- Innemingsplan.pdf
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- Ontwerpovereenkomst tot vestiging erfdienstbaarheden (36N2).pdf
- Ontwerpovereenkomst tot vestiging erfdienstbaarheden (36P2).pdf
- Ontwerp verkoopbelofte.pdf
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7 2015_GR_00155 Juridische zaken - Verlenen van een 
wegvergunning tot het aanbrengen van een 
ondergrondse verbinding in de Sint-
Denijseweg en Etienne Sabbelaan te 
KORTRIJK. - Goedkeuren

7 - 2015_GR_00155 - Juridische zaken - Verlenen van een wegvergunning tot het aanbrengen van een ondergrondse verbinding in de Sint-Denijseweg en Etienne Sabbelaan te KORTRIJK. - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tatiana Simoens

Beknopte samenvatting
De NV COFELY FABRICOM diende namens de VZW KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID,  een 
vergunningsaanvraag tot het uitvoeren van werken op openbaar domein in.  Uit deze 
vergunningsaanvraag blijkt dat op twee plaatsen de ondergrond van de openbare weg 
ingenomen wordt (in de Sint-Denijseweg en in de Etienne Sabbelaan te 8500 KORTRIJK). Voor 
deze ondergrondse innames van de openbare weg dient een wegvergunning afgesloten te 
worden. Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met het afsluiten van deze 
wegvergunning.

Beschrijving
Aanleiding en context
De NV COFELY FABRICOM vroeg met brief dd. 05.06.2015, als gemandateerde van de VZW 
KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID, een vergunning aan voor het aanleggen van een HDPE buis Ø 
50 mm, waarin een telecomleiding zal lopen. De VZW KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID wenst 
op die manier een telecomverbinding tussen 2 schoolgebouwen te realiseren.
Het voorgestelde traject van de HDPE buis en telecomleiding dwarst in de Sint-Denijseweg en de 
Etienne Sabbelaan te 8500 KORTRIJK de openbare weg. Deze dwarsing dient te gebeuren door een 
gestuurde boring in de ondergrond van de openbare weg. Voor deze innames van de ondergrond van 
de openbare weg dient een overeenkomst tot wegvergunning afgesloten te worden.

Argumentatie
De directie Ruimtelijke en Economische Stadsontwikkeling - team Beheer Openbaar Domein verleent 
positief advies voor de ondergrondse inname van het openbaar domein in de Sint-Denijseweg en de 
Etienne Sabbelaan te KORTRIJK.

Voor de ondergrondse inname van het openbaar domein via een wegvergunning is een jaarlijks 
indexeerbare vergoeding van 50,00 euro per jaar/per inname verschuldigd. Gezien het hier om twee 
innames gaat, een in de Sint-Denijseweg en een in de Etienne Sabbelaan te KORTRIJK, zal door de 
VZW KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID een jaarlijkse indexeerbare vergoeding van 100,00 euro 
verschuldigd zijn.

De andere voorwaarden verbonden aan de wegvergunning zijn de volgende:

 de wegvergunning wordt afgesloten voor een termijn van onbepaalde duur,

 de ondergrondse inname wordt verleend bij loutere gedoogzaamheid zonder afbreuk te 
doen aan enig recht van de stad als eigenaar en beheerder van het openbaar domein,

 de stad kan ten allen tijde bij gewoon schrijven de toelating tot inname intrekken waarbij 
onmiddellijk de HDPE buis en de telecomleiding in het openbaar stadsdomein verwijderd 
dienen te worden door en op kosten van de VZW KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID en 
dit zonder recht op schadevergoeding,
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 bij stopzetting van de activiteiten of bij het in onbruik raken van de HDPE buis en/of 
telecomleiding of wanneer de VZW KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID een einde wenst 
te stellen aan de privatieve ingebruikname dienen de HDPE buis en telecomleiding ook door 
de VZW KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID verwijderd te worden op haar kosten,

 de HDPE buis en telecomleiding dienen gerealiseerd te worden door een gespecialiseerde 
aannemer die over de voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van de stad beschikt,

 voor de uitvoering van de werken dient een technisch plan inzake de uitvoering van de 
werken, ter goedkeuring voorgelegd te worden,

 voor de uitvoering van de werken dient de stad op de hoogte gebracht te worden van de 
exacte datum van uitvoering van de werken en van de identiteit van de werfleider,

 de uitvoering van de werken dient te gebeuren via een gestuurde boring,

 de HDPE buis en de telecomleiding dienen op een minimumdiepte van 70 cm van het 
grondoppervlak aangelegd te worden,

 voor de uitvoering van de werken zullen alle nodige inlichtingen ingewonnen worden, onder 
meer nopens de ligging van de nutsleidingen (via KLIP) en de eventuele verkeershinder,

 na uitvoering van de werken zal een merkplan aan de stad bezorgd worden met exacte 
ligging van de HDPE buis en telecomleiding in grondplan en diepte, zoals deze werkelijk zijn 
geplaatst,

 de VZW KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID is verantwoordelijk voor de bouw, het 
gebruik, de stevigheid en de duurzaamheid van de HDPE buis en de telecomleiding,

 de VZW KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID heeft de werken tot het realiseren van de 
HDPE buis en de telecomleiding onder haar bewaring,

 de VZW KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID verbindt zich ertoe alle werkzaamheden, 
welke ook, van onderhoud en herstelling van de HDPE buis en telecomleiding ten hare laste 
te nemen en ze op eigen initiatief uit te voeren,

 er wordt bij wijze van vrijwaringsbeding uitdrukkelijk bedongen dat de VZW KATHOLIEKE 
HOGESCHOOL VIVES ZUID volledig aansprakelijk is voor alle schade, welke ook, aan personen 
en/of aan goederen, voortkomende uit de bouw, het bestaan en/of het gebruik van de HDPE 
buis en telecomleiding en welke zijn rechtsgrond vindt in artikel 544 en/of 1382 en volgende 
van het Burgerlijk Wetboek,

 nadeel opgelopen door de VZW KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID ingevolge enig welke 
beschadiging of storing van de HDPE buis en telecomleiding kan onder geen beding het 
voorwerp uitmaken van een vergoeding door de stad. De stad wordt in dit verband dan ook 
volledig ontslagen van haar eigen aansprakelijkheid, sensu lato, tegenover de VZW 
KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID (bevrijdingsbeding),

 iedere tekortkoming vanwege de VZW KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID aan eender 
welke verplichting zal de tenietdoening van de wegvergunning ten gevolge hebben en dit 
zonder enige schadevergoeding,
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 de toegestane privatieve ingebruikneming doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de 
noodzaak tot het bekomen van andere administratieve vergunningen.

Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met de overeenkomst tot het verlenen van 
een wegvergunning aan de VZW KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID voor de ondergrondse 
inname van het openbaar domein ter hoogte van de Sint-Denijseweg en de Etienne Sabbelaan te 
KORTRIJK, zoals aangeduid in bijlage, in het kader van het realiseren van een telecomverbinding 
tussen schoolgebouwen.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Voor de wegvergunning is een jaarlijks indexeerbaar bedrag van 100,00 euro verschuldigd door de 
VZW KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES ZUID.

Besluit
Punt 1
in te stemmen met het verlenen van een wegvergunning voor een ondergrondse inname van het 
openbaar domein in de Sint-Denijseweg en Etienne Sabbelaan te 8500 KORTRIJK aan de VZW 
KATHOLIEKE HOGESCOOL VIVES ZUID in het kader van het realiseren van een telecomverbinding 
tussen schoolgebouwen middels de overeenkomst tot wegvergunning in bijlage.

Bijlagen
- wegvergunning.doc
- aanvraag.pdf
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8 2015_GR_00165 Juridische zaken. - Gebruiksovereenkomst 
met VZW WETSWINKEL ALGEMEEN 
JURIDISCH ADVIES tot gebruik conciërgerie 
(beleidsstadhuis). - Goedkeuren

8 - 2015_GR_00165 - Juridische zaken. - Gebruiksovereenkomst met VZW WETSWINKEL ALGEMEEN JURIDISCH ADVIES tot gebruik conciërgerie (beleidsstadhuis). - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tatiana Simoens

Beknopte samenvatting
De VZW WETSWINKEL JURIDISCH ADVIES biedt in verschillende gemeenten eerstelijns rechtshulp 
aan. Deze eerstelijns rechtshulp bestaat uit het voorzien van consultatiemomenten waarbij mensen 
zonder afspraak een jurist kunnen spreken en advies kunnen krijgen, dit tegen betaling van een 
forfait van 15,00 euro. 

Sinds 2007 wordt deze dienstverlening ook in Kortrijk aangeboden. De consultaties gingen tot voor 
kort door op donderdagavond in de conciërgerie van het beleidsstadhuis. De VZW DE WETSWINKEL 
vraagt op heden om hun consultatiemoment te verplaatsen naar woensdagavond. Zij zouden wel nog 
steeds gebruik wensen te maken van de conciërgerie in het beleidsstadhuis. Er dient dan ook een 
aangepaste overeenkomst met de VZW WETSWINKEL ALGEMEEN JURIDISCH ADVIES afgesloten te 
worden. Daar het een overeenkomst van onbepaalde duur betreft komt het aan de gemeenteraad 
toe om deze overeenkomst goed te keuren.

Beschrijving
Aanleiding en context
De VZW DE WETSWINKEL biedt in verschillende gemeenten eerstelijns rechtshulp aan. Deze 
eerstelijns rechtshulp bestaat uit het voorzien van consultatiemomenten waarbij mensen zonder 
afspraak een jurist kunnen spreken en advies kunnen krijgen, dit tegen betaling van een forfait van 
15,00 euro.
Het college van burgemeester en schepenen ging in zitting van 28.08.2007 akkoord dat de VZW 
WETSWINKEL ALGEMEEN JURIDISCH ADVIES ook een 'afdeling' in Kortrijk zou voorzien en stelde 
hiervoor de conciërgerie in het beleidsstadhuis ter beschikking. De consultaties gingen tot voor kort 
door op donderdagavond in de conciërgerie van het beleidsstadhuis. De jurist die in het verleden de 
consultaties organiseerde kan deze op heden echter, wegens ziekte, niet meer organiseren. Vanuit 
de VZW WETSWINKEL ALGEMEEN JURIDISCH ADVIES werd een nieuwe jurist voor het organiseren 
van de consultaties gezocht.  De VZW DE WETSWINKEL vraagt op heden om hun consultatiemoment 
te verplaatsen naar woensdagavond, dit op vraag van de nieuwe jurist die de consultaties zal 
overnemen. VZW WETSWINKEL ALGEMEEN JURIDISCH ADVIES zou wel nog steeds gebruik wensen te 
maken van de conciërgerie in het beleidsstadhuis. Er dient dan ook een nieuwe overeenkomst met 
de VZW WETSWINKEL ALGEMEEN JURIDISCH ADVIES afgesloten te worden.

Argumentatie
Gezien de vraag tot verschuiven van het consultatiemoment van de donderdagavond (19.00 uur tot 
20.30 uur) naar de woensdagavond (19.00 uur tot 20.30 uur) dient een nieuwe 
gebruiksovereenkomst met de VZW WETSWINKEL ALGEMEEN JURIDISCH ADVIES afgesloten te 
worden.

De belangrijkste bepalingen van de overeenkomst zijn:

 de conciërgerie wordt op woensdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur in gebruik gegeven,

 de ingebruikgeving geschiedt met als doel het organiseren van juridische consultaties,
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 de overeenkomst gaat in op moment van ondertekening en loopt voor onbepaalde duur,

 de stad kan op ieder moment het gebruik opzeggen,

 er is geen gebruiksvergoeding verschuldigd,

 de conciërgerie dient ten allen tijde in een propere en verzorgde staat gehouden te worden,

 alle eventuele beschadigingen zullen aan de gebruiker aangerekend worden,

 alle schadegevallen welke hun oorzaak vinden in het gebruikte lokaal of het gebruik dat 
ervan gemaakt wordt vallen exclusief ten laste van de gebruiker, de stad wordt dan ook 
ontslagen van alle aansprakelijkheid of mede-aansprakelijkheid gedurende de 
gebruiksperiode,

 de gebruiker sluit de nodige verzekeringen af.

De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur, het komt dan ook conform de bepalingen 
van het gemeentedecreet en de definitie van dagelijks bestuur (goedgekeurd door de gemeenteraad 
in zitting van 07.04.2014) aan de gemeenteraad toe om de overeenkomst goed te keuren.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er is geen gebruiksvergoeding door de gebruiker verschuldigd.

Besluit
Punt 1
akkoord te gaan met de overeenkomst tot ingebruikgeving van de conciërgerie in het beleidsstadhuis 
telkens op woensdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur voor het organiseren van juridische 
consultaties, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen
- CBS 28.08.2007 .pdf
- overeenkomst 21.09.2007.pdf
- ontwerpovereenkomst.pdf
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9 - 2015_GR_00163 - Tijdelijke sluiting van car-wash o.g.v. artikel 134 quinquies N.Gem.W.  - Kennisgeving van het besluit van de burgemeester d.d. 8 juli 2015

Inhoudelijk verantwoordelijke
Catherine De Mulder

Beknopte samenvatting
Aan de gemeenteraad wordt het besluit van de burgemeester d.d. 8 juli 2015 tot tijdelijke sluiting 
van de car-wash , gelegen Magdalenastraat 17 te 8500 Kortrijk, ter kennisgeving voorgelegd, zoals 
bepaald door artikel 134quinquies N.Gem.W.

Beschrijving
Aanleiding en context
Conform artikel 134 quinquies van de Nieuwe Gemeentewet, ingevoerd door artikel 2 van de wet 
van 1 juli 2011 tot invoeging van een artikel 134quinquies in de Nieuwe Gemeentewet, met 
betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen 
netwerken van mensenhandel en mensensmokkel (B.S. 28 december 2012), kan de burgemeester, 
indien er ernstige aanwijzingen zijn dat in een inrichting feiten plaatsvinden van mensenhandel als 
bedoeld in artikel 433 quinquies van het Strafwetboek of feiten van mensensmokkel als bedoeld in 
artikel 77bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, besluiten deze inrichting te sluiten voor 
de duur die hij bepaalt, met een maximumduur van zes maanden. 

Dit kan na voorafgaand overleg met de gerechtlijke instanties en na de middelen van verdediging van 
de verantwoordelijke te hebben gehoord.

Het sluitingsbesluit dient ter kennis gebracht te worden van de gemeenteraad op de eerste 
daaropvolgende zitting.

Uit het volgende blijkt dat er ernstige aanwijzingen zijn dat in de uitbating van de handcarwash te 
8500 Kortrijk, Magdalenastraat 17, feiten plaatsvinden van mensenhandel met het oog op 
economische uitbuiting:

1/ Het bestuurlijk verslag dd. 19 juni 2015 en met nummer BS 000746/15 van de lokale politie gericht 
aan de burgemeester met betrekking tot de CVOA Royal, met ondernemingsnummer 0463.396.714  
en maatschappelijke zetel in de Magdalenastraat 17 te 8500 Kortrijk

o Verdere informatie uit dat bestuurlijk verslag waaruit blijkt dat de 2 uitbaters op 1 
april 2013 in het pand gelegen Magdalenastraat 17 te Kortrijk een handcarwash 
opstarten ; dat zij op 15 januari 2015 een gelijkaardige zaak oprichten in de 
Stationsstraat 19 te Wervik ;

o De databanken van Dimona die duidelijk maken dat sinds 31 mei 2014 officieel geen 
werknemers meer aangemeld werden voor en door de CVOA Royal ;

o Het resultaat van een multidisciplinaire controleactie op 24 april 2015 in de 
handcarwash te Wervik, alwaar op dat moment de uitbater aanwezig is in het 
gezelschap van iemand die er illegaal aan het werk is ; dat de politie zich na deze 
vaststelling op vraag van het parket naar de handcarwash in de Magdalenastraat te 
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Kortrijk begeeft ; dat daar de tweede uitbater aangetroffen wordt in het gezelschap 
van 2 personen die er illegaal aan het werk zijn ; dat van deze feiten proces-verbaal 
werd opgesteld wegens mensenhandel met het oog op economische uitbuiting 
onder het nummer IE.55.F1.100989/2015 ;

o Verder onderzoek van deze zaak dat leert dat de uitbaters Afghanen en Pakistani 
aantrekken die zich in een precaire situatie bevinden, te weten een voorlopige of 
helemaal geen verblijfstitel, geen beroepskaart, geen machtiging om te werken ; dat 
deze Afghanen en Pakistani ingevolge hun precaire toestand verplicht zijn te 
circuleren in het illegale circuit en onder te duiken in niet-vergunde panden ; dat 
deze mensen in de handcarwashes van de voormelde uitbaters werken tegen een 
schamel loon of zelfs helemaal geen verloning behalve kost en inwoon ;

o De formele waarschuwing die de uitbaters kregen van zowel de verbaliserende 
eenheden als het parket waarbij hen duidelijk gemaakt werd dat de bestaande 
toestand moest ophouden en dat zij bij herhaling het risico liepen gearresteerd te 
worden en voorgeleid bij een onderzoeksrechter en dat hun goederen in beslag 
konden worden genomen ;

o Het resultaat van een nieuwe multidisciplinaire actie op 17 juni 2015 in de 
handcarwash in de Magdalenastraat 17 te Kortrijk waarbij de uitbater en twee 
werknemers worden aangetroffen ; dat blijkt dat beide werknemers niet 
geregistreerd zijn en illegaal aan het werk zijn ; dat beiden ook al geïdentificeerd 
werden bij de controles op 24 april 2015 in respectievelijk Wervik en Kortrijk ; dat 
daaruit blijkt dat deze mensen onderdak blijven zoeken bij de voormelde 
uitbaters en wel om exact dezelfde reden, namelijk hun precaire (verblijfs)situatie ; 
dat de uitbater gearresteerd werd voor de duur van het verhoor en dat op grond van 
deze vaststellingen een nieuw dossier werd  aangelegd onder het nummer 
KO.55.L.1.012081/2015 ;

o De verhoren van de uitbaters waaruit blijkt dat beiden hardleers zijn, alle 
betrokkenheid blijven ontkennen en niet de indruk wekken dat de ernst van de 
inbreuk tot hen doordringt noch dat zij inzien hoe uitbuitend zij wel optreden ;

o De aanbeveling in dat bestuurlijk verslag die luidt dat het pand beter tijdelijk 
gesloten wordt op grond van de vastgestelde inbreuken en het art. 134 quinquies 
van de Nieuwe Gemeentewet , na voorafgaand overleg met het parket te Brugge ; 

2/De nota dd. 22 juni 2015 en met het nummer KO.55.L1.12081/15 van het parket van de procureur 
des Konings West-Vlaanderen afdeling Brugge, gericht aan de burgemeester en met betrekking tot 
de handcarwash in de Magdalenastraat te Kortrijk ;

o De bevestiging in deze nota dat het parket een strafonderzoek voert in verband met 
deze carwash en dat de inhoud van het bestuurlijk verslag met het nummer BS 
000746/15 van de politie conform is ;

o De opsomming in deze nota van de vastgestelde feiten en de conclusie van de 
procureur dat de controle en de vaststellingen van 24 april 2015 blijkbaar 
onvoldoende ontradend waren en de uitbaters er niet van weerhielden om verder 
inbreuken te plegen ;
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o De mededeling van de procureur des Konings dat het strafonderzoek door zijn ambt 
nog loopt en dat de mensenhandel waar in deze dossiers onderzoek naar wordt 
gevoerd, er in bestaat dat mensen aan het werk worden gezet in omstandigheden 
die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, met dien verstande dat in dergelijke 
dossiers heel vaak misbruik wordt gemaakt van de kwetsbare positie waarin de 
slachtoffers verkeren ; dat mensen in illegaal verblijf immers sowieso geen 
verblijfsstatuut hebben en heel vaak geen andere keuze hebben dan in slechte 
omstandigheden te werken ;

o De conclusie in deze nota die stelt dat de procureur des Konings geen bezwaar heeft 
tegen een eventuele maatregel die de burgemeester zou opleggen, gezien zulk een 
bestuurlijke maatregel geen negatieve inhoud kan hebben op het strafonderzoek ; 

3/ Het bestuurlijk verslag dd. 25 juni 2015 en met nummer BS 000783/15 van de lokale politie gericht 
aan de burgemeester betreffende een herhaling van de inbreuken in de handcarwash 
Magdalenastraat 17 te Kortrijk ;

o De vaststelling dat daar op 25 juni 2015 immers opnieuw mensenhandel met het oog 
op economische uitbuiting vastgesteld wordt ; dat in de carwash drie illegalen 
aangetroffen worden die daar aan het werk zijn ; dat bovenop die drie illegalen nog 
een Afghaan geïnterpelleerd wordt die er  in het zwart aan het werken is ;

o Dat de uitbater en zijn illegaal in het rijk verblijvende broer door de procureur des 
Konings gearresteerd worden met het oog op verhoor en verder onderzoek ;

o Dat op bevel van het parket de stofzuigers van de carwash gerechtelijk in beslag 
genomen worden en de hogedrukreiniger verzegeld wordt ;

o Dat 2 processen-verbaal’ mensenhandel met het oog op economische uitbuiting’ 
worden opgesteld en 2 processen-verbaal ‘illegaal aan het werk’;

o De conclusie van dat bestuurlijk verslag die luidt dat ondanks een arrestatie op 24 
april 2015 de uitbater en de vennootschap CVOA Royal samen met hun entourage 
volharden om op een onaanvaardbare manier te profiteren van mensen die zich in 
een precaire situatie bevinden. 

 

Argumentatie
De maatregel van tijdelijke sluiting als volgt wordt gemotiveerd: 

 Dat er zonder twijfel sprake is van ernstige aanwijzingen dat in de handcarwash in de 
Magdalenastraat 17 feiten plaatsvinden van mensenhandel zoals bedoeld in het artikel 433 
quinquies van het Strafwetboek ; dat het gegeven dat het parket in samenwerking met de 
lokale politie rond deze exploitatie een strafonderzoek voert op verdenking van 
mensenhandel immers bewijst dat de vastgestelde feiten ernstig zijn ;

 Dat de ernst van de feiten voorts benadrukt wordt door de inhoud van de brief van het 
parket dd. 22 juni 2015 ; dat in dit schrijven immers meegedeeld wordt dat het onderzoek 
nog loopt en dat het zich richt op de economische uitbuiting van slachtoffers die in 
kwetsbare posities verkeren ;
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 Dat de recidive in hoofde van de zaakvoerders (3 vaststellingen in enkele weken tijd) een 
belangrijk element vormt bij de afweging van de feiten ; dat de herhaling van de misdrijven 
duidelijk maakt dat de zaakvoerders geen schuldbesef kennen en volharden in de boosheid 
ondanks meerdere tussenkomsten van politie en parket en ondanks een expliciete 
waarschuwing;

 Dat mensenhandel een prioriteit is van het parket en dat dit misdrijf opgenomen is in de 
prioriteitenlijst van het Nationaal Veiligheidsplan 2012 – 2015 ;

 Dat de handcarwash in de Magdalenastraat – een private maar publiek toegankelijke plaats - 
mag beschouwd worden als een ‘inrichting’ zoals bedoeld in het artikel 134 quinquies ;

 Dat uit het bestuurlijk verslag van de lokale politie duidelijk blijkt dat de illegale activiteiten 
inzake mensenhandel IN het pand zelf plaatsvinden ;

 Dat het artikel 134 quinquies een burgemeester in staat stelt een wezenlijke bijdrage te 
leveren in de strijd tegen de mensenhandel ; dat dit een bijzonder ernstig misdrijf is waarbij 
mensen uitgebuit worden op seksueel en/of economisch vlak ; dat deze onaanvaardbare 
vorm van menselijke exploitatie bovendien vaak zwakkeren treft die zich niet of amper 
kunnen verweren ; dat een burgemeester dus niet kan of mag aarzelen om op te treden 
wanneer hij er door de politie over wordt ingelicht dat op het grondgebied van zijn stad 
filières van mensenhandel werkzaam zijn ; dat dit optreden concreet bestaat in de 
mogelijkheid om de inrichting tijdelijk te sluiten voor de duur die hij bepaalt en voor 
maximaal 6 maanden ;

 Dat aan de door het artikel 134 quinquies opgelegde voorwaarde van voorafgaand overleg 
met de gerechtelijke instanties is voldaan ; dat de brief dd. 22 juni 2015 van het parket van 
de procureur des Konings  immers aantoont dat de door de wetgever beoogde afstemming 
tussen het bestuurlijke en het justitiële niveau heeft plaatsgevonden ; dat zodoende het 
risico uitgesloten wordt van contraproductieve inmenging tussen de door de burgemeester 
overwogen administratieve politiemaatregel en de door het parket getroffen strafrechtelijke 
maatregel. 

Op 25 juni 2015 de uitnodiging door de politie wordt betekend aan de CVOA Royal, via haar 
zaakvoerders, om te verschijnen op een hoorzitting op 3 juli 2015, om hun verweermiddelen te uiten 
in verband met de overwogen maatregel van de burgemeester om het pand gelegen te 
Magdalenstraat 17 te 8500 Kortrijk tijdelijk te sluiten op grond van artikel 134quinquies Nieuwe 
Gemeentewet. Deze uitnodiging vermeldt dat er mogelijkheid is om het dossier in te zien en om zich 
te laten bijstaan door een raadsman.

De zaakvoerders waren aanwezig op deze hoorzitting, bijgestaan door Mr. J. Leysen, waar zij volgend 
verweer uitten:

“Ik neem kennis van de bestuurlijke verslagen van de politie BS000746/15 dd. 19/06/2015 en 
BS000783/15 dd. 25/06/2015.

Raadsman overhandigt een argumentatienota (51776) aan de Burgemeester. Dit stuk wordt bij het 
dossier gevoegd.



51/165 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Raadsman betwist dat er sprake is van mensenhandel in de carwash. Ze verblijven bij familie en 
vragen zelf om een handje toe te steken en ontvangen daarvoor 30 EUR/d en kost en inwoon. Het 
betreft sociaalrechtelijke inbreuken, maar geen mensenhandel. 

Het criterium van mensenhandel is te zwaar in dit dossier. 

Voorstel van beperkte sluiting tot 1 week als afdoende waarschuwing; dat de betrokken mensen in de 
tussentijd kunnen vertrekken en dat ze zich in orde kunnen brengen.” 

De argumentatienota 51776 die op de hoorzitting werd overhandigd o.m. stelt dat

 “Er slechts 2 vaststellingen gebeurd zijn te Kortrijk en dit op 24/04/2015 en 17/06/2015, 
waarbij familieleden van de zaakvoerders werden aangetroffen en dat alle sinds de 
vaststelling van 17/06/2015 terug naar Italië vertrokken.”

 “De vaststellingen ongetwijfeld als een sociaalrechtelijke inbreuk beschouwd kunnen 
worden, doch geen mensenhandel in de zin van aantasting van de menselijke waardigheid 
betreffen, gelet op het feit dat het familie betreft die vrijwillig komt en blij is om hier een 
periode te vertoeven zonder dat ze moeten betalen voor hun verblijf; integendeel, dat ze 
verblijf en voeding krijgen, en daarnaast nog een vergoeding indien ze wat helpen.“

 “De thans tijdelijke sluiting meteen ook een voldoende waarschuwing is om verdere 
sociaalrechtelijke inbreuken te vermijden.”

De burgemeester heeft bijgevolg geoordeeld dat

 Een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid het recht heeft haar 
activiteiten uit te oefenen binnen het wettelijk kader en op de wijze die zij wenst zolang 
hierbij de openbare orde (veiligheid, rust en reinheid) niet in het gedrang komt ;

 Een burgemeester ter vrijwaring van de openbare orde noodzakelijke beperkingen kan 
opleggen aan de vrijheid van handel en nijverheid op grond van het artikel 7 van het Decreet 
d’Allarde van 2-17 maart 1791;

 Er ernstige aanwijzingen zijn dat de CVOA Royal en haar vertegenwoordigers het pand 
inzetten voor mensenhandel ; dat hij dan ook zijn verantwoordelijkheid dient op te nemen 
om alle burgers die op het grondgebied van de stad verblijven te beschermen tegen 
dergelijke praktijken ;

 Het artikel 134 quinquies van de Nieuwe Gemeentewet geen herhaalde aanwijzingen vereist; 
dat een burgemeester dus niet over meerdere maar wel ernstige vaststellingen moet 
beschikken om een sluitingsmaatregel te overwegen ; dat in de Magdalenastraat 17 evenwel 
meerdere vaststellingen gebeurden en de vermeende feiten van mensenhandel dus 
repetitief zijn ;

 De bedreiging van de openbare orde door de ernstige aanwijzingen van mensenhandel en de 
daarmee gepaard gaande verstoring van de openbare orde opwegen tegen de private 
belangen van de CVOA royal en haar vertegenwoordigers ;

 De CVOA noch haar zaakvoerders iets hebben ondernomen om zelf de mensenhandel in het 
pand te bestrijden ; dat daaruit moet afgeleid worden dat zij belang hebben bij het in stand 
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houden van deze illegale
praktijken; dat dit belang extra wordt onderstreept door het feit dat de zaakvoerders geen 
gehoor gaven aan de oproepen van politie en parket om de bestaande activiteiten te 
stoppen na de eerste vaststelling op 24 april 2015 ; dat dit belang ten overvloede 
geïllustreerd wordt door de resultaten van de controles op 17 juni én op 25 juni 2015 die 
aantonen dat de gebroeders zich totaal niet storen aan het lopend strafonderzoek en 
gewoon verder misdrijven blijven plegen ;

 Het verweermiddel uit de argumentatienota 51776, als zouden er slechts 2 vaststellingen zijn 
geweest en dat alle betrokkenen, die allen familie zouden zijn, sinds de vaststelling van 
17/06/2015 terug  naar Italië zouden vertrokken zijn, is zonder voorwerp en volledig 
weerlegd door de realiteit, met name de vaststelling door de politie op 25/06/2015 dat niet 
2, maar 3 illegale werknemers aanwezig zijn in de carwash ; dat het familie zou zijn is ook 
weinig aannemelijk (andere familienamen, 1 Afghaan, terwijl zaakvoerders Pakistani zijn) en 
wordt ook op geen enkele wijze toegelicht of gestaafd ;

 Het verweermiddel uit de argumentatienota 51776 dat de vastgestelde inbreuken 
ongetwijfeld als sociaalrechtelijke inbreuken beschouwd kunnen worden, doch niet als 
mensenhandel in de zin dat er aantasting zou zijn van de menselijke waardigheid, en dat het 
dossier ook geen elementen (foto’s e.d.) bevat die daartoe kunnen besluiten, dient weerlegd 
te worden ; opdat een preventieve politiemaatregel als bedoeld in artikel 134quinquies van 
de nieuwe gemeentewet kan genomen worden, het noodzakelijk is, maar voldoende, dat er 
ernstige aanwijzingen zijn dat in een inrichting feiten plaatsvinden van mensenhandel ;  dat 
deze aanwijzingen er ten overvloede zijn: 3 vaststellingen op 3 verschillende tijdstippen van 
illegale werknemers, die zich in een precaire toestand bevinden, in de zaak, én de hierboven 
vermelde nota dd. 22 juni 2015 van het parket van de procureur des Konings West-
Vlaanderen afdeling Brugge ;

 Het verweermiddel uit de argumentatienota 51776 dat “de thans tijdelijke sluiting meteen 
ook een voldoende waarschuwing is om verdere sociaalrechtelijke inbreuken te vermijden”,  
weinig overtuigend overkomt, gelet op het feit dat betrokkenen, ondanks eerdere 
vaststellingen en waarschuwingen zijn blijven volharden in hun illegale praktijken ;

 Na het horen van het verweer, de burgemeester opnieuw overleg heeft gepleegd met de 
gerechtelijke instanties, die bevestigen de kwalificatie ‘mensenhandel’ aan te houden, gelet 
op afdoende ernstige aanwijzingen ;

 Het de burgemeester toekomt uit te maken welke maatregel de meest passende is om in dit 
geval de openbare orde te herstellen en te voorkomen dat die in de toekomst nog kan 
worden verstoord ;

 Het doel van die bestuurlijke maatregel moet zijn de uitbating vrij te maken van 
mensenhandel ;

 Het enige middel daartoe bestaat in een tijdelijke sluiting van die uitbating voor een 
bepaalde termijn ; dat de kans immers reëel is dat de mensenhandel opnieuw zijn weg naar 
deze plaats zal vinden indien de handcarwash ongehinderd verder wordt uitgebaat ;

 Het feit dat de zaakvoerders zelf van de CVOA Royal in de illegale praktijken betrokken zijn 
alleen maar de noodzaak versterkt om de carwash tijdelijk te sluiten aangezien het naïef is te 
hopen dat zij zelf de nodige maatregelen zullen nemen om de toestand ongedaan te maken ; 
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dat deze stelling alleen maar versterkt wordt door het gegeven dat de gebroeders 
hardnekkig feiten blijven plegen, ondanks herhaalde politionele vaststellingen, eerdere 
arrestaties, enz. ;

 Het overwegen van een sluiting voor een korte duur weinig effectief lijkt aangezien de 
bovenvermelde ernstige mensenhandel in die buurt al te lang aansleept, en de zaakvoerders 
ook geen gehoor bleken te geven aan een eerder gegeven waarschuwing;  dat een beperkte 
sluitingsperiode met andere woorden aan het beoogde doel zou voorbijgaan ; dat de 
hardleersheid van de gebroeders en de recidive waaraan zij zich schuldig maken, een 
sluitingsduur die voldoende lang moet zijn om hen bewust te maken van de ernst van de 
inbreuken, noodzaken én wettigen ;

 Het werkelijke doel – met name het vrij maken van de ontmoetingsplaats zelf en de buurt 
van mensenhandel – enkel nog kan gerealiseerd worden door de carwash voor de duur van 
twee maanden te sluiten opdat alle contacten in verband met mensenhandel geleidelijk 
verwateren om permanent te verdwijnen ; dat zodoende ook het veiligheidsgevoel in die 
buurt de kans krijgt zich structureel te herstellen ;

 Deze bestuurlijke maatregel geen alternatief is voor de strafrechtelijke bestrijding van de 
illegale praktijk doch bedoeld is als complementair optreden ten aanzien van het 
strafrechtelijke ; dat deze bestuurlijke maatregel immers aanvullend de infrastructuur kan 
beperken waarover criminele groepen kunnen beschikken om hun illegale praktijken uit te 
voeren ;

 Door deze bestuurlijke maatregel, waardoor mensenhandel niet langer plaats kan vinden in 
dit pand, het onderzoek dat het parket voert meer kans op slagen krijgt om definitief komaf 
te maken met de mensenhandel aldaar en een dossier voor te leggen aan de bevoegde 
rechtbank met perspectief op een effectieve veroordeling van de schuldigen ; dat het positief 
advies van het parket met betrekking tot een overwogen sluitingsmaatregel dit treffend 
illustreert ;

 De burgemeester heeft bijgevolg beslist:

1. Het pand gelegen aan de Magdalenastraat 17 te 8500 Kortrijk op grond van het artikel 134 
quinquies van de Nieuwe Gemeentewet te sluiten gelet op de ernstige aanwijzingen dat in 
dat pand feiten plaatsvinden van mensenhandel zoals bedoeld in artikel 433 quinquies van 
het Strafwetboek.

2. De duur van die sluiting te bepalen op twee maanden ingaand op de datum van 
ondertekening van dit besluit, dit is tot en met 8 september 2015.

 

Juridische grond
Nieuwe gemeentewet, artikel 134 quinquies;
 

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Nieuwe Gemeentewet, art. 134 quinquies
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Besluit
Punt 1
Kennis te nemen van het burgemeestersbesluit van 8 juli 2015 tot tijdelijke sluiting van de 
handcarwash gelegen aan de Magdalenastraat 17 te 8500 Kortrijk op grond van het artikel 134 
quinquies van de Nieuwe Gemeentewet, gelet op de ernstige aanwijzingen dat in dat pand feiten 
plaatsvinden van mensenhandel zoals bedoeld in artikel 433 quinquies van het Strafwetboek. Dat de 
duur van die sluiting bepaald werd op twee maanden ingaand op 8 juli 2015.
 

Bijlagen
- PV van hoorzitting car-wash.doc
- besluit sluiting carwash royal.docx

Catherine Waelkens

Kernadministratie
10 2015_GR_00146 Politiezone VLAS - Dotatie aan de 

politiezone voor het dienstjaar 2015 - 
Vaststellen

10 - 2015_GR_00146 - Politiezone VLAS - Dotatie aan de politiezone voor het dienstjaar 2015 - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Sandra Decostere

Beknopte samenvatting
Jaarlijks dient de gemeenteraad de gemeentelijke bijdrage aan de Politiezone Vlas vast te stellen. 
Deze nota regelt de vaststelling van de dotatie 2015.

Beschrijving
Aanleiding en context
Bij brief van 27 mei 2015 werd door de politiezone Vlas gevraagd om een bedrag van 13.798.891,00 
EUR in te schrijven in het budget 2015 van de stad Kortrijk.

Argumentatie
Het budget 2015 van de politiezone Vlas werd vastgesteld in zitting van de politieraad van 27 april 
2015.

 

De dotatie aan de politiezone Vlas dienstjaar 2015 is ingeschreven in het budget 2015 van de stad 
Kortrijk voor het bedrag van 13.798.891,00 EUR.

Het komt aan de gemeenteraad toe om de betreffende dotatie vast te stellen.

Ingevolge het gewestelijk toezicht dient deze beslissing overgemaakt aan de Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen.

Regelgeving bevoegdheid
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De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
de dotatie van de politiezone Vlas voor het dienstjaar 2015 vast te stellen op 13.798.891,00 EUR.
Deze beslissing wordt, ingevolge het gewestelijk toezicht, overgemaakt aan de Gouverneur van de 
provincie West-Vlaanderen, Afdeling Binnenlands Bestuur, Team Financiën, burg 4 te 8000 Brugge.

Bijlagen
- pz vlas.pdf

11 2015_GR_00156 Financiële reglementen Parko - Opheffen en 
opnieuw vaststellen

11 - 2015_GR_00156 - Financiële reglementen Parko - Opheffen en opnieuw vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Katrien Demeyere

Beknopte samenvatting
Er wordt voorgesteld de financiële reglementen Parko (residentieel parkeren, reductietoestel, 
parkeercheques, en de afgesloten parkings P Veemarkt, P Schouwburg, P Broeltorens en P Expo) op 
te heffen en met onmiddellijke ingang opnieuw vast te stellen.

Aanleiding is enerzijds de aanvang van exploitatie van buurtparking P Koning Albertstraat, anderzijds 
het plaatsen en verhuren van gesloten fietsenstallingen tbv  P+F Wembley, waarvoor tarieven dienen 
bepaald.

Het komt aan de gemeenteraad toe de financiële reglementen vast te stellen.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de financiële reglementen vast te stellen, op te 
heffen of te wijzigen.
De betreffende financiële reglementen Parko werden vastgesteld door de gemeenteraad in zitting 
van 20 april 2015 punt 8.

Argumentatie
Het parkeerbeleid kadert in een ruimer mobiliteitsbeleid. 
Parko verwijst naar de studie 'vergelijkend parkeeronderzoek (periode 2007-2011-2012)' en de 
beleidsmaatregelen in het 'Plan Nieuw Kortrijk' dewelke mede als basis dient voor de voorgestelde 
parkeermaatregelen met name : 
* P Appel tijdelijk verplaatsen naar de nieuwe betalende locatie P Haven 
* de buurtparkings – in dit geval P Koning Albertstraat - verder uitbouwen vnl. t.b.v. bewoners 
* de bestaande parkeermodaliteiten in de binnenstad verder uniform te maken (betalend parkeren 
Conservatoriumplein, Magdalenastr, ….) 
* een bestaande gratis randparking (P Wembley) te promoten als Parkeer+Fiets locatie naar de 
binnenstad.

Aanleiding  van de wijziging van deze financiële reglementen is enerzijds de aanvang van exploitatie 
van buurtparking P Koning Albertstraat, anderzijds het plaatsen en verhuren van gesloten 
fietsenstallingen t.b.v.  P+F Wembley, waarvoor tarieven dienen bepaald.
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Het komt toe aan de gemeenteraad om de tarieven vast te stellen.

Ten einde steeds te kunnen beschikken over gecoördineerde reglementen worden de volledige 
reglementen opgeheven en onmiddellijk opnieuw vastgesteld. De nieuwe reglementen zijn evenwel 
slechts afwijkend ten opzichte van de vorige op het vlak van de hiervoor aangehaalde punten 
(buurtparking P Koning Albertstraat en fietsenstallingen t.b.v. P+F Wembley).

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- Artikel 242 § 4 van het Gemeentedecreet bepaalt dat het autonoom gemeentebedrijf de tarieven 
en tariefstructuren van de door het bedrijf geleverde prestaties vaststelt. Een AGB heft met andere 
woorden geen retributies maar factureert en int de verschuldigde tarieven op basis van financiële 
reglementen. 
Conform de bepalingen van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om deze 
financiële reglementen vast te stellen.

Besluit
Punt 1
De hierna vermelde financiële reglementen met onmiddellijke ingang vast te stellen:

1.     Gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners. Residentieel parkeren

Er wordt een vergoeding gevraagd voor de aflevering van een parkeerkaart van bewoner, waardoor 
het mogelijk wordt de parkeerfaciliteiten op straat te benutten, bedoeld in het aanvullend 
verkeersreglement betreffende de uitbreiding van de faciliteiten van het residentieel parkeren. Het 
bedrag is verschuldigd door de titularis van de uitgereikte kaart.

 1e Bewonerskaart

 periode: 1 maand, 6 maand of 1 jaar - gratis

 2e Bewonerskaart

 per jaar                        50,- EUR
 per 6 maanden             25,- EUR
 per 3 maanden             12,50- EUR

De gebruiker zal geen bezwaar kunnen indienen, wanneer hij niettegenstaande de afgifte van de 
kaart, toch niet mag parkeren, om redenen vreemd aan de wil van het bestuur, ingeval van werken, 
of in geval van verplichte evacuatie van het voertuig bij politiebevel.

2.     Gemeentelijke parkeerkaart voor medische sector, nutssector en autodelen 

* medische sector : gegadigden :  Riziv-erkenning of erkenning door Vlaamse Gemeenschap

* Nutssector : gegadigden : sectoren elektriciteits-, gas-, telecom-, water t.b.v. beheer en exploitatie 
leidingen-netwerk

* Autodelen : gegadigden : commerciële en private erkende autodeel-organisaties
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 Type  parkeerkaart Prijs/jaar Max parkeerduur zone

Medische 
en 
nutssector

Type 1 (bl schijf)

Type 2 (smartphone)

€ 100
€ 150
€ 200
volgens 
gebruik

max 1u 
max 2u
max 3u
onbeperkt

Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk
Kortrijk

Autodelen –
commerciële 
wagens

Digitale vergunning gratis onbeperkt Kortrijk

Autodelen –
private 
wagens

Digitale vergunning gratis onbeperkt Zonaal ifv 
domicilie leden

3.     P+R Expo

Derden kunnen de verschuldigde parkeergelden van hun klanten geheel of gedeeltelijk ten laste 
nemen. Deze tussenkomst wordt bepaald door deze derden zelf en toegekend door de validatie van 
het parkeerticket met het door het Parkeerbedrijf aan deze verhuurd validatie-toestel of door de 
aankoop van parkeercheques. Maandelijkse facturatie van de toegestane bedragen ten laste van 
bovenstaande derden, gebeurt door het Parkeerbedrijf aan deze betrokken derden.

Personen die gebruik maken van een parkeerterrein "P+R Expo" dienen, voor onderstaand specifiek 
gebruik, een vergoeding te betalen volgens onderstaand tarief (incl. btw):

Bij verlies van het parkeerticket wordt een nieuw "verloren ticket" aangemaakt                              
                     15,- EUR
Bij het plaatsen van een wielklem (niet naleven gebruikersreglement)                                         
                      62,- EUR
Het afleveren van een parkeercheque via de administratieve burelen van Parko                                 
                 op maat

De verschuldigde parkeergelden zijn eisbaar vanaf het ogenblik waarop de gebruikers het 
parkeerterrein met hun voertuig binnenrijden, en dienen onmiddellijk na de toegestane parkeertijd 
en vooraleer het voertuig het parkeerterrein verlaat, betaald te worden door gebruik te maken van 
de op het parkeerterrein opgestelde betaalautomaten of aan het met de inning van het 
verschuldigde bedrag belaste verantwoordelijke personeelslid.

4.     Andere afgesloten parkings

4.1. Personen die gebruik maken van de afgesloten parkings P Veemarkt, P Schouwburg, P 
Broeltorens, P Haven of een buurtparking: P Nieuwstraat, P Sint-Amand, P Kasteelstraat, P Sint-
Denijsestraat en P Dam, P Koning Albertstraat dienen hiervoor parkeergelden te betalen volgens de 
onderstaande tarieflijsten (incl. btw):
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4.1.1. Parkeertickets 

4.1.1.1. Dagtarief (08u00-19u59-betaalbaar in schijven)

 P Veemarkt P Broeltorens

 P Schouwburg P Haven 

Max 30 min Gratis Gratis

Max 1 u Gratis Gratis

Max 2 u € 2,00 € 1,50

Max 3u € 4,50 € 2,00

Meer dan 3u30 € 7,00 € 2,50

4.1.1.2. Nachttarief (20u00-07u59) 

 P Veemarkt P Broeltorens

 P  Schouwburg P Haven 

Max 30 min Gratis Gratis

Max 1 u Gratis Gratis

Max 2 u € 1,00 € 1,00

Max 3u € 2,50 € 1,50

Meer dan 3u30 € 2,50 € 1,50

Derden kunnen de verschuldigde parkeergelden van hun klanten geheel of gedeeltelijk ten laste 
nemen. Deze tussenkomst wordt bepaald door deze derden zelf toegekend voor validatie van het 
parkeerticket in het door het Parkeerbedrijf aan de handelaar verhuurde validatie-toestel of door de 
aankoop van parkeercheques. Maandelijkse facturatie van de toegestane bedragen ten laste van 
bovenstaande derden, gebeurt door het Parkeerbedrijf aan deze betrokken derden.

4.1.2 Parkeercheques

De parkeercheque is een geldwaardekaart en wordt op maat geleverd conform bovenvermelde 
tarieven.

4.1.3 Reductietoestel (incl btw)

Huurprijs per drie maanden                                  30,- EUR
Borgstelling                                                        50,- EUR
Adm. kost (programmatie en activatie)                  30,- EUR

4.1.4 Reservatie voor kortparkeerders (incl. BTW)
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Kortparkeerders kunnen een niet-aangeduide plaats in de parking reserveren volgens de gemelde 
aanvangs- en eindtijden.  Reserveringen gebeuren via de (mobiele) website van Parko.  Het tarief 
bedraagt het dubbele van de tarieven vermeld onder 3.1.1. Parkeertickets.

4.1.5 Bewonersabonnement

prijzen incl. BTW P Schouwburg P Broeltorens

 P Veemarkt P+R Expo

  P Haven 

  Buurtparkings *

1 maand € 40,00 € 30,00

6 maand € 220,00 € 160,001e kaart

1 jaar € 400,00 € 300,00

1 maand € 50,00 € 40,00

6 maand € 280,00 € 220,002e kaart

1 jaar € 550,00 € 400,00

* Buurtparkings: St-Amand, Kasteelstraat, Koning Albertstraat, Dam, Nieuwstraat, St-Denijsestraat.

4.1.6 Persoonsabonnement 

prijzen incl. BTW P Schouwburg

P Veemarkt

P Broeltorens

P Haven

P+R Expo Kortrijk

Type 1 ma-vr 
tss 8u en 19u59

€ 75,00 € 40,00 € 45,00 € 80,00

Type 2 ma-zo 
tss 8u en 19u59

€ 85,00 € 50,00 € 55,00 € 90,00

Type 3 ma-zo 24u op 24u € 95,00 € 60,00 € 65,00 € 100,00

Type 4 2d/week tss 8u en 
19u59

€ 30,00 n.v.t. n.v.t. € 35,00

Type 5 2d/week 24u op 
24u

€ 35,00 € 25,00 n.v.t. € 40,00

Type 6 3d/week
tss 8u en 19u59

€ 45,00 n.v.t. n.v.t. € 50,00

Type 7 3d/week 24u op 
24u

€ 50,00 € 30,00 n.v.t. € 55,00
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Type 8 ma-vr
tss 19u en 8u59 

€ 30,00 € 15,00 n.v.t. n.v.t.

Type 9 ma-zo
tss 19u en 8u59

€ 40,00 € 25,00 n.v.t. n.v.t.

De persoonsabonnementen "Kortrijk" type 1,2,4 en 6 verlenen toegang tot : * P Veemarkt, P 
Schouwburg, P Broeltorens en P Haven tussen 8u00 en 19u59; * tot P+R Expo daarentegen 24u op 
24.

prijzen per maand incl. BTW P Kasteelstraat

P Dam

P Koning Albertstraat

P St-Amand

P Nieuwstraat

P St-Denijsestraat

Type 1 ma-vr 
tss 8u en 19u59

€ 40,00 n.v.t.

Type 2 ma-zo 
tss 8u en 19u59

€ 50,00 n.v.t.

Type 3 ma-zo 24u op 24u € 60,00 € 40,00

4.1.7 Verloren ticket:                             € 25,00

4.1.8 Abonnementskaart:                       € 15,00

4.1.9 Bij het plaatsen van een wielklem:  € 62,00
(niet naleven gebruikersreglement)

4.1.10 Interventie na sluitingstijd:                   € 50,00

4.1.11 Kampeerautoterrein P Broeltorens :   

Eerste 72 uren € 10,00/24u

Daaropvolgende uren € 15,00/24u

4.2. Het verschuldigde bedrag is eisbaar:

4.2.1. voor de parkeertickets:

vanaf het ogenblik waarop de gebruikers de parkeergarage met hun voertuig binnenrijden, en dient 
onmiddellijk na de toegestane parkeertijd en vooraleer het voertuig de parkeergarage verlaat, 
betaald te worden door gebruik te maken van de in de parkeergarage opgestelde betaalautomaten 
of aan het met de inning van het verschuldigde bedrag belaste verantwoordelijke personeelslid.
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Gelet op artikel 1.1. kan het verschuldigde bedrag ook geheel of gedeeltelijk betaald worden door 
derden die in het bezit zijn van een validatie-toestel verhuurd door Parko of door gebruik te maken 
van parkeercheques.

4.2.2. voor de parkeercheques: bij aflevering contant of via factuur.

4.2.3. voor de bewoners- en persoonsabonnementen:

de eerste maal bij aflevering van de abonneekaart, verlengen gebeurt via facturatie. Niet betaling 
binnen de 14 dagen geeft aanleiding tot het softwarematig blokkeren van betrokken bewoners- en 
persoonsabonnementen. Hierdoor wordt de toegang tot de parking met deze abonnementen 
onmogelijk. Uitgang wordt verleend na betalen van een dagticket aan de betaalautomaat.

4.2.4. bij gebruik van de wielklem: bij einde gebruik

4.3.   Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de invordering geschieden overeenkomstig de 
bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtspleging.

5.     Gesloten fietsenstallingen

5.1. Personen die gebruik maken van de gesloten fietsenstallingen type fietstrommel of fietskluis, 
dienen hiervoor huurgelden te betalen volgens de onderstaande tarieflijsten (incl. btw):

5.1.1. Huurtarief

 

prijzen per fiets
incl. BTW

Fietskluis

(plaats voor 1 fiets)

Fietstrommel

(plaats voor 5 fietsen)

Per 3 maand € 18 € 15

Per jaar € 50 € 40

 

5.1.2. Waarborg

Bij het overhandigen van de sleutel voor de stalling wordt de huurder een waarborg gevraagd van € 
30.

5.1.3. Verlies sleutel

Bij verlies van de sleutel wordt de huurder eveneens € 30 aangerekend voor het aanmaken van een 
nieuwe sleutel.
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5.2. Het verschuldigde bedrag is eisbaar bij het overhandigen van de sleutel en, in het geval van een 
verlenging van het huren zonder terugbezorgen van de sleutel, vanaf de vervaldag van de 
huurtermijn.

 

5.3. Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de invordering geschieden overeenkomstig de 
bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtspleging.

Punt 2
Dit reglement kan evenwel geen toepassing vinden voor wat de inning van de verschuldigde 
parkeergelden betreft indien het parkeerbedrijf genoodzaakt is op te treden ingevolge de werking 
van onvoorziene factoren — gelegen buiten de wil der mensen — zoals overstromingen, onvoorziene 
natuurfenomenen e.a. 
Het parkeerbedrijf zal per geval oordelen over de toepasselijkheid van deze bepaling.

Punt 3
Indien de verschuldigde parkeergelden niet betaald werden binnen de maand na verzendingsdatum 
van de te betalen rekening, brengen de verschuldigde sommen ten voordele van het parkeerbedrijf 
verwijlintresten op die zullen toegepast en berekend worden overeenkomstig de wet van 2 augustus 
2002 en zal er een administratieve kost aangerekend worden van € 15,00. 
Bovendien kan het parkeerbedrijf weigeren nog verder de in dit reglement genoemde diensten te 
verstrekken indien de parkeergelden verschuldigd voor vorige verstrekkingen, door de schuld van 
schuldenaar, niet of zeer moeilijk konden geïnd worden.

Punt 4
Bij de inwerkingtreding van deze financiële reglementen worden de financiële reglementen die 
vastgesteld werden door de gemeenteraad in zitting van 20 april 2015 punt 8 opgeheven.
Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

Bijlagen
- Verslag RvB 7 juli 2015.docx
- Parko - RvB 20150707 punt 5 - Vaststellen financiele en gebruikersreglementen.pdf
- Parko - RvB 20130320 - Punt 3 bijlage - Vergelijkend parkeeronderzoek.pdf

Communicatie en Recht
12 2015_GR_00154 Aanvraag tot opheffing van de parochie 

Onbevlekt Hart van Maria van Fatima te 
Heule en samenvoeging van deze parochie 
met de parochie Sint-Eutropius te Heule - 
onttrekking van het kerkgebouw Onbevlekt 
Hart van Fatima te Heule aan de eredienst. - 
Advies

12 - 2015_GR_00154 - Aanvraag tot opheffing van de parochie Onbevlekt Hart van Maria van Fatima te Heule en samenvoeging van deze parochie met de parochie Sint-Eutropius te Heule - onttrekking van het kerkgebouw Onbevlekt Hart van Fatima te Heule aan de eredienst. - Advies

Inhoudelijk verantwoordelijke
Mark Daniël Hol

Beknopte samenvatting
Het Agentschap Binnenlands Bestuur vraagt de gemeenteraad per brief van 25 juni 2015 advies 
inzake de aanvraag van het bisdom tot opheffing van de parochie Onbevlekt Hart van Maria van 



63/165 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Fatima te Heule en samenvoeging van deze parochie met de parochie Sint-Eutropius te Heule met 
onttrekking van het kerkgebouw Onbevlekt Hart van Fatima te Heule aan de eredienst.

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 10 juni 2015 meldt Jozef De Kesel, bisschop van Brugge, de Vlaams minister van 
Binnenlandse aangelegenheden dat hij, de parochie Onbevlekt Hart van Maria van Fatima te Heule 
met ingang van 1 april 2015 canoniek heeft opgeheven.
Dit gezien de huidige werking van de parochie Onbevlekt Hart van Maria van Fatima reeds nauw 
aansluit bij de parochie Sint-Eutropius te Heule.

Argumentatie
De bisschop verzoekt de minister om gezien deze situatie:
- de parochie Onbevlekt Hart van Maria van Fatima te Heule af te schaffen en te voegen bij de 
parochie Sint-Eutropius te Heule.
- het kerkgebouw Onbevlekt Hart van Maria van Fatima te Heule te onttrekken aan de eredienst
Naar aanleiding van de ontvangst van deze gemotiveerde aanvraag verzoekt het Agentschap 
Binnenlands Bestuur de gemeenteraad advies te geven, dit overeenkomstig artikel 7/5 §2 van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 houdende vaststelling van de criteria voor 
de erkenning van de plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten.
Conform de bepalingen van voornoemd artikel wordt de gemeenteraad geacht gunstig advies te 
hebben uitgebracht wanneer de gemeenteraad zijn advies niet binnen een termijn van vier maanden 
na het verzoek heeft bezorgd.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
Positief advies te verlenen inzake de aanvraag tot opheffing van de parochie Onbevlekt Hart van 
Maria van Fatima te Heule en samenvoeging van deze parochie met de parochie Sint-Eutropius te 
Heule met onttrekking van het kerkgebouw Onbevlekt Hart van Fatima te Heule aan de eredienst.

Bijlagen
- Brief ABB 25-06-2015 - opheffing parochie.pdf

Raadscommissie 2
Wout Maddens

Planning en Openbaar Domein
13 2015_GR_00147 VZW Vlaamse Vereniging voor Ruimte en 

Planning (VRP) - Overeenkomst - 
Goedkeuren

13 - 2015_GR_00147 - VZW Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) - Overeenkomst - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Peter Tanghe

Beknopte samenvatting
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Team Planning & Openbaar Domein verzoekt de gemeenteraad de goedkeuring te verlenen tot het 
ondertekenen van de overeenkomst met de vzw Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning en 
hiervoor een jaarlijkse vergoeding te voorzien van 2.000,00 euro.

Beschrijving
Aanleiding en context
De VRP (Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning vzw) biedt stedenbouwkundigen en ruimtelijke 
planners een platform voor kennisuitwisseling, in Vlaanderen, door publicaties, studiedagen, info-
avonden,...
Dit is zeker een meerwaarde voor de stadsorganisatie en de medewerkers van de teams Bouwen, 
Milieu en Wonen en Planning & Openbaar Domein.

Argumentatie
Voor dit partnerschap dient een jaarlijkse vergoeding te worden betaald van 2.000,00 euro door de 
aangesloten partner.

Als partner ontvang je:

 4 lidmaatschappen, inclusief abonnement op praktijkblad Ruimte;

 de vermelding van het logo in de liljst van partners in Ruimte en op de website;

 doorverwijzing naar de website van Stad Kortrijk in de lijst van de partners op de VRP-
website;

 gratis plaatsen van vacatures voor de vakwereld op de website van VRP;

 gratis aankondiging van relevante activiteiten in de nieuwsbrief van VRP;

 mogelijke samenwerking bij vorming en activiteiten;

 uitnodiging tot deelname aan de werkgroep van VRP internationaal (ISOCARP-ECTP);

 lidmaatschapskorting voor medewerkers op alle andere betalende activiteiten van de VRP;

 een restbedrag van 400 euro dat jaarlijks tot 31 december beschikbaar blijft en onder de 
vorm van deelname aan activiteiten/vorming of korting op publicaties kan worden 
opgenomen.

De overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur, maar met een minimum van één jaar 
hetwelk overeenstemt met een kalenderjaar en derhalve ingaat op 1 januari van elk jaar en eindigt 
op 31 december daaropvolgend.  Bij gebrek aan tijdig en correcte opzeg zal de overeenkomst 
stilzwijgend verlengd worden met periodes van telkens 1 jaar.

 

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
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budgetsleutel 0610-00/6150006 voor een bedrag van 2.000 euro (voor de lidmaatschapsbijdrage 
2015).
Ieder jaar op deze budgetsleutel een bedrag van 2.000 euro te voorzien als lidmaatschapsbijdrage.

Besluit
Punt 1
de stad Kortrijk te engageren om op een structurele manier de VRP (Vlaamse Vereniging voor Ruimte 
en Planning vzw) te ondersteunen en hiervoor de overeenkomst tot partnerschap te ondertekenen.

Punt 2
hiervoor jaarlijks de nodige budgetten (2.000 euro) te voorzien

Bijlagen
- te ondertekenen overeenkomst.pdf
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Bouwen, Milieu en Wonen
14 2015_GR_00160 verkavelingsaanvraag 1244 - MAR - 

verkavelen in 9 kavels voor vrijstaande 
bebouwing (met aanleg nieuwe wegenis), 
aangevraagd door Groep Huyzentruyt NV in 
de Cornelusweg in Marke - aanvaarden van 
de rooilijn en het tracé van de wegenis  - 
Goedkeuren

14 - 2015_GR_00160 - verkavelingsaanvraag 1244 - MAR - verkavelen in 9 kavels voor vrijstaande bebouwing (met aanleg nieuwe wegenis), aangevraagd door Groep Huyzentruyt NV in de Cornelusweg in Marke - aanvaarden van de rooilijn en het tracé van de wegenis  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Eva Vanmarcke

Beknopte samenvatting
Groep Huyzentruyt NV heeft, i.s.m. Bureau Cnockaert nv, een verkavelingsvergunning aangevraagd 
voor het verkavelen van een stuk grond in Marke, ter hoogte van de Cornelusweg en de Pieter 
Cassierstraat. Het stuk grond wordt verkaveld in 9 loten voor eengezinswoningen in vrijstaande 
bebouwing.

De verkaveling voorziet een nieuwe insteekweg voor plaatselijk bestemmingsverkeer. Het rooilijnplan 
en het tracé van de nieuwe wegenis moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
1. GEGEVENS:

Beschrijving van de aanvraag

De aanvraag betreft de realisatie van een verkaveling van 9 loten met aanleg van nieuwe wegenis op 
een braakliggend terrein ingesloten door de Cornelusweg en de Pieter Cassierstraat. 

De verkaveling voorziet loten in vrijstaande bebouwing, waarvan 3 bescheiden woningen die langs de 
bestaande Cornelusweg gelegen zijn. De overige 6 loten bevinden zich langs een nieuw aan te leggen 
ontsluitingsweg tussen de Cornelusweg en de Pieter Cassierstraat. 

De rooilijn werd aangeduid op het verkavelingsplan.  

2. OPENBAAR ONDERZOEK:

De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende 
de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en 
verkavelingsaanvragen. 

Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 08.06.2015 tot 07.07.2015. 

Er werd 1 bezwaarschrift ingediend. 

Het bezwaarschrift werd ingediend binnen de gestelde termijn en is bijgevolg ontvankelijk. 

Het bezwaarschrift kan als volgt worden samengevat:

1.De nieuwe ontsluitingsweg wordt palend aan de tuinafsluiting aangelegd. Hoe zal de overgang 
gemaakt worden tussen de nieuwe straat en de tuinzone (die een heel stuk lager ligt)?
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2.Hoe wordt de afwatering aangepakt in de zone zodat er geen hinder zal zijn op privaat terrein?

3.Wat zal er gebeuren in de groenberm naast de straat? Wie zal dit onderhouden? 

 

Deze bezwaren zijn ongegrond, omwille van de overwegingen gemaakt in het kader van de 
verkavelingsaanvraag. 

3. ADVIEZEN

Het advies van Communicatie en Recht met datum 08.06.2015 is gunstig. 
Dit advies wordt gevolgd. 

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 03.07.2015 en referentie 2015-0368 is 
gunstig. Dit advies wordt gevolgd. 

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 15.06.2015 en referentie 2015-545 is 
gunstig 
Dit advies wordt gevolgd.  

Het advies van FLUVIA Hulpverleningszone met datum 05.06.2015 en referentie BVK/U1500784 is 
gunstig met voorwaarden. 
Dit advies wordt gevolgd. 

Het advies van Provincie W.-Vl. afd. Waterlopen - onbevaarbaar 2e cat. - Provinciehuis Potyze met 
datum 07.07.2015 en referentie 1029/2015/016/WAT01/156 is gunstig met voorwaarden. 
Dit advies wordt gevolgd. 

Het advies van Ruimte en Erfgoed afdeling West-Vlaanderen - Archeologie met datum 06.07.2015 en 
referentie 4.002/34022/99.409 is gunstig. 
Dit advies wordt gevolgd. 

4. VERENIGBAARHEID MET DE REGELGEVING

Ligging volgens plannen van aanleg:

- Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), gewestelijk: Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk 
Besluit tot goedkeuring (RUP) op 20 januari 2006.

Zonering(en): 
Art. 1 Grenslijn regionaalstedelijk gebied Kortrijk in overdruk 

- Koninklijk besluit van 4 november 1977 houdende vaststelling van het Gewestplan Kortrijk 
Goedgekeurd op 4 november 1977.

In deze gebieden gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het KB van 28.12.1972 
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen. 

Zonering(en): woongebieden
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Art.  5.1.0 – Woongebieden. 

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en 
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om reden van goede ruimtelijke ordening niet in een 
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-
culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor 
agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden 
toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. 

5. ZAAK VAN DE WEGEN

In kader van de aanvraag tot het verkavelen in 9 kavels met aanleg van nieuwe wegenis, moet het 
rooilijnplan en het tracé van de nieuwe wegenis goedgekeurd worden. 

Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing te nemen over 
de verkavelingsaanvraag. 

Het behoort tot de bevoegdheid van de Gemeenteraad een beslissing te nemen over de zaak van de 
wegen.

Argumentatie
6. BESPREKING:

De verkaveling:

De aanvraag VK 1244, ingediend door Groep Huyzentruyt NV, voorziet het verkavelen van een stuk 
grond in 9 kavels voor eengezinswoningen in vrijstaande bebouwing. De loten hebben een 
oppervlakte die varieert van min. 462m² tot max. 1242m². Er worden 3 loten voorzien die voldoen 
aan de definitie van een bescheiden kavel (kleiner dan 500m²), de overige loten zijn vrij ruim. 

Er wordt een dichtheid gerealiseerd van ca. 9 woningen/ha, wat laag is, maar hierdoor zijn de loten 
op schaal van de omgeving en inpasbaar op deze locatie aan de rand van Marke. 

De verkaveling wordt in 2 delen opgevat. Een eerste deel met 3 kavels (loten 1 tem 3), wordt 
voorzien langs de bestaande Cornelusweg. Een tweede deel met 6 ruimere kavels (loten 4 tem 9) 
wordt voorzien langs een nieuw aan te leggen insteekweg. Deze weg vormt de noordelijke 
begrenzing van de verkaveling en bevindt zich aan de achterzijde van de bestaande woningen in de 
Pieter Cassierstraat. 

Circulatie:

Ten gevolge van de realisate van de nieuwe woningen zal de verkeersaantrek in de omgeving slechts 
zeer beperkt toenemen. De site is voldoende ontsloten om deze beperkte toename te kunnen 
opvangen.

De verkaveling voorziet een nieuwe ontsluitingsweg tussen 2 doodlopende straten nl. De 
Cornelusweg en de Pieter Cassierstraat. Het geheel wordt ingericht voor het plaatselijk 
bestemmingsverkeer. 

Parkeren: 
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Volgens de verkavelingsvoorschriften moet per woongelegenheid 1 garage + 
oprit/openluchtstelplaats voorzien worden. Daarenboven heeft elke woning de mogelijkheid om een 
carport te voorzien bij de woning. De opritten moeten ten minste 6m lang zijn. De parkeerbehoefte 
wordt hiermee opgevangen op eigen terrein.

Hoewel er geen langsparkeerstroken voorzien worden langs de nieuw aan te leggen weg kan, gezien 
het profiel, hier ook geparkeerd worden. 

Openbaar domein:

Tussen de bestaande Cornelusweg en de nieuw aan te leggen weg bestaat er een groot 
hoogteverschil. De nieuw aan te leggen weg zal qua peil aansluiten op de bestaande weg en van 
hieruit in helling aangelegd worden. 

Er wordt een rooilijnbreedte van 10m voorgesteld. Dit wordt als volgt ingericht:

 1,5m: voetpadzone in betonstraatstenen, waaronder de zone voor nutsleidingen voorzien 
worden

 6m: rijweg in KWS verharding 

 2,5m: groenberm

Gezien de natuurlijke terreinhelling en de ligging van de bestaande Cornelusweg zullen de oostelijke 
achtertuinen van de bestaande woningen in de Pieter Cassierstraat een stuk lager liggen dan de 
nieuwe weg. Langsheen de nieuwe wegenis wordt een groenberm aangelegd die de aansluiting zal 
vormen met de naastgelegen achtertuinzones van de woningen in de Pieter Cassierstraat. De 
groenberm zal, plaatselijk, een talud bevatten die de overgang zal maken tussen het peil van de weg 
en de maaiveldhoogte van de tuinen. 

Gezien de beperkte omvang van de vekaveling (<20 loten)  wordt geen openbaar nutsgroen voorzien. 

Waterbuffering: 

In functie van het verkavelen van de site moet een infiltratievoorziening geplaatst worden. Gezien de 
slechte infiltreerbaarheid van de grond wordt geopteerd voor een buffervoorziening die voorzien 
wordt in de open langsgracht, gelegen in de groenberm langs de rijweg,  en in de RWA riolering. 
Gezien de natuurlijke terreinhelling is het niet mogelijk om de groenberm volledig op te vullen met 
een langsgracht. Opwaarts dient er een talud te worden uitgewerkt vanaf de geplande verkaveling 
tot het bestaande maaiveld aan de achtertuinen van de bestaande woningen. Onderaan de talud, 
langsheen de perceelsgrenzen van de tuinen, wordt een bijkomende drainage (diameter 160) 
voorzien worden zodat geen water kan afstromen naar privaat terrein. 

Aangezien het project gelegen is in een gebied met een moeilijk infiltreerbare bodem, wordt op basis 
van artikel 13 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 een buffervolume opgelegd 
met vertraagde afvoer. Er moet een buffervolume van minstens 330m³/ha verharde oppervlakte 
worden voorzien en een vertraagde afvoet van 10l/sec/ha naar de waterloop. Voor dit project wil dit 
zeggen een totale nuttige berging van minstens 61,18m³ en een vertraagde afvoer in buizen van 
150mm naar de waterloop. Dit zal als voorwaarde aan de verkavelingsvergunning gekoppeld worden. 
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7. OVERDRACHT 

De nieuwe weg en groenberm wordt nadien kosteloos overgedragen aan de stad. Hieromtrent 
dienen voor aanvang van de werken de nodige overeenkomsten met de stad opgemaakt te worden. 

Juridische grond
Reglementaire basis voor dit dossier is terug te vinden in: Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, 

 

TITEL IV. VERGUNNINGENBELEID

 

HOOFDSTUK 2. VERGUNNINGSPLICHT

AFDELING 2. BEPALINGEN, AAN ALLE VERGUNNINGEN GEMEEN

Onderafdeling 5. Zaak van de wegen

Art. 4.2.25. 

Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de 
vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, 
alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de 
vergunningsaanvraag.
Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft genomen over de zaak 
van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of de Vlaamse Regering, de 
gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt 
die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de 
provinciegouverneur

 

HOOFDSTUK 6. GEDINGSDUUR EN WIJZIGBAARHEID

Afdeling 2 Verkavelingsvergunningen, 

Art. 4.2.15.

§1. Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond verkavelen voor 
woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen 
worden gebruikt. De verkoop van woningen op plan valt eveneens onder deze vergunningsplicht.

Een verkavelingsvergunning kan worden aangevraagd en verleend voor het verkavelen voor de aanleg 
en het bebouwen van terreinen voor een andere functie. 

§2. Een verkavelingsvergunning omvat reglementaire voorschriften aangaande de wijze waarop de 
verkaveling ingericht wordt en de kavels bebouwd kunnen worden.

 

Art. 4.2.17. 
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§1. Een verkavelingsvergunning geldt als stedenbouwkundige vergunning voor wat betreft alle in de 
verkavelingsvergunning opgenomen handelingen die de verkaveling bouwrijp maken, zoals in het 
bijzonder:

 de aanleg van nieuwe verkeerswegen, of de tracéwijziging, verbreding of opheffing

daarvan;

 het wijzigen van het reliëf van de bodem;

 het ontbossen, onverminderd artikel 4.2.19, §2, en artikel 4.3.1, §4;

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is bevoegd op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Besluit
Punt 1
Inzake het stratentracé
Het rooilijnplan en het tracé van de nieuwe wegenis te aanvaarden, zoals voorgesteld op de plannen 
(weg- en rioleringswerken – verkaveling Cornelusweg plan 1tem3), opgemaakt door Bureau 
Cnockaert nv.

Punt 2
De verkavelaar de verplichting op te leggen: 

 

Voor het starten der werken een overeenkomst te sluiten met de Stad Kortrijk tot regeling van onder 
andere volgende lasten en plichten: 
- De kosteloze afstand van alle gronden die bestemd zijn om ingelijfd te worden bij het openbaar 
domein, zijnde de openbare wegenis en aanhorigheden; 
- De uitvoering en betaling van alle opgelegde infrastructuur, zoals wegenis- en rioleringswerken, 
electriciteit, aardgas, waterleiding, openbare verlichting, tv en fm- distributie, vast basisnet voor 
telecommunicatie; 
- Het stellen van een passende financiele waarborg tot zekerheid van de uitvoering/betaling van de 
opgelegde infrastructuur 
De vergunninghouder heeft de verplichting om de geldende reglementering, uitgevaardigd door de 
distributienetbeheerder Gaselwest, strikt na te leven, met die bedenking dat het gemeenteraadsbesluit 
van 8 juli 2005, punt 1.5, hierbij als richtingaangevend aangezien moet worden voor wat betreft de 
toepassing op de reglementen.De tekst van de reglementen is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij 
Gaselwest (gratis nummer 078 35 35 35 en raadpleegbaar op de website via 
http://www.gaselwest.be/) 

15 2015_GR_00161 stedenbouwkundige aanvraag 2015/00418  
- bouwen van een kernversterkende 
woonzorgcampus met een WZC van 96 
woongelegenheden, 24 sociale flats, een 
lokaal dienstencentrum, ondergrondse 
parking en logistieke delen + 
infrastructuurwerken, aangevraagd door het 
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OCMW Kortrijk in Bellegem, aanvaarden van 
de rooilijn  - Goedkeuren

15 - 2015_GR_00161 - stedenbouwkundige aanvraag 2015/00418  - bouwen van een kernversterkende woonzorgcampus met een WZC van 96 woongelegenheden, 24 sociale flats, een lokaal dienstencentrum, ondergrondse parking en logistieke delen + infrastructuurwerken, aangevraagd door het OCMW Kortrijk in Bellegem, aanvaarden van de rooilijn  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Eva Vanmarcke

Beknopte samenvatting
Het OCMW Kortrijk heeft, i.s.m. Jos Dumoulin bvba, een stedenbouwkundige vergunning 
aangevraagd voor het realiseren van een kernversterkende woonzorgcampus in het centrum van 
Bellegem. De site wordt begrensd door de Bellegemkerkdreef en de bebouwing langsheen de 
Bellegemsestraat en de Dottenijsestraat. De zone werd in 2014 d.m.v. de opmaak van een 
gemeentelijk RUP herbestemd tot zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Bij de opmaak van het 
RUP werd reeds uitgegaan van de realisatie van een woonzorgcampus.

Het project is noord-zuid georiënteerd op basis van de natuurlijke terreinhelling en voorziet 2 
bebouwde zones, aan beide zijden van een publiek toegankelijk centraal en autovrij plein.

Naast het voorzien van een centraal plein waarop publieke functies (buurthuis/dienstencentrum, 
cafetaria,...) gericht zijn wordt tegemoetgekomen aan de vraag uit de omgeving naar bijkomende 
parkeergelegenheid. Hiertoe worden 2 parkings (west- en oostzijde) aangelegd die nadien 
overgedragen zullen worden als publiek domein van de stad. Aansluitend op de toegang tot de 
ondergrondse parking wordt een garageweg voorzien i.f.v. de woningen in de Dottenijsestraat en de 
Bellegemsestraat.

Naar aanleiding van het project worden een aantal delen van de site overgedragen aan het openbaar 
domein. Het rooilijnplan en proces-verbaal voor overdracht van gronden aan het openbaar domein 
moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Beschrijving
Aanleiding en context
1.            GEGEVENS:

Beschrijving van de aanvraag

De aanvraag: 

De aanvraag betreft de bouw van een woonzorgcentrum i.f.v. het OCMW Kortrijk. 

Dit project omvat:

 96 woongelegenheden

 24 sociale flats

 een centraal publiek toegankelijk plein

 een lokaal dienstencentrum

 een nieuwe verbindingsweg voor voetgangers en fietsers tussen de Bellegemkerkdreef en de 
Dottenijsestraat

 boven en ondergrondse parking (totaal 97 parkeerplaatsen)
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 fietsenstallingen (totaal 82 standplaatsen)

 logistieke delen

 de aanleg van een garageweg

 het rooien van bomen

2.            OPENBAAR ONDERZOEK:

De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende 
de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en 
verkavelingsaanvragen.

Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 01.07.2015 tot 30.07.2015.

Er werden 2 bezwaarschriften en/of opmerkingen ingediend.

De bezwaarschriften werden ingediend binnen de gestelde termijn en zijn bijgevolg ontvankelijk

De bezwaarschriften ontwikkelen samengevat volgende argumenten:

1.Bouwhoogte: De bouwhoogte ontneemt het huidige zicht, een bouwlaag minder was beter 
geweest

2.Garageweg: Er wordt slechts 1m voorzien aan de achterzijde van het perceel Dottenijsestraat 18, 
terwijl er 5m afgesproken was op de infovergadering

Deze bezwaren zijn deels gegrond, deels ongegrond, omwille van de overwegingen gemaakt in het 
kader van de stedenbouwkundige aanvraag. 

3.            ADVIEZEN

Het advies van FLUVIA Hulpverleningszone is gunstig met voorwaarden.
Dit advies wordt gevolgd. 

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 14.08.2015 is gunstig met 
voorwaarden. 
Dit advies wordt gevolgd.  

Het advies van Communicatie en Recht met datum 09.07.2015 en referentie ST is gunstig met 
voorwaarden 
Dit advies wordt gevolgd. 

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 05.08.2015 en referentie 2015-750 is 
gunstig met voorwaarden 
Dit advies wordt gevolgd. 

4.            VERENIGBAARHEID MET DE REGELGEVING

Ligging volgens plannen van aanleg:
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Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), gemeentelijk: Bellegem Centrum 

Besluit tot goedkeuring (RUP) op 8 januari 2015.

Zonering(en): 

zone voor wonen met beperkte nevenfuncties 
zone voor gemeenschapsvoorzieningen 
garageweg en fiets- en wandelverbinding 
aslijn voor fiets- en wandelverbinding 
aslijn voor erftoegangsweg  

gewestplan opgeheven door gemeentelijk RUP Bellegem Centrum 

Opgeheven op 8 januari 2015.

In deze gebieden gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het KB van 28.12.1972 
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen. 

Verenigbaarheid met de regelgeving:

Het voorgestelde ontwerp is in overeenstemming en verenigbaar met de zoneringen en bepalingen 
van de plannen van aanleg.

5. ZAAK VAN DE WEGEN

In het kader van de stedenbouwkundige aanvraag tot het realiseren van een woonzorgcampus, moet 
het rooilijnplan en het proces-verbaal voor overdracht van gronden aan het openbaar domein 
goedgekeurd worden. 

Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen advies uit te brengen over de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. Ruimte Vlaanderen is in dit dossier de 
vergunningverlenende overheid. 

Het behoort tot de bevoegdheid van de Gemeenteraad een beslissing te nemen over de zaak van de 
wegen. 

Argumentatie
6.            BESPREKING:

Het project: 

Het stedenbouwkundig plan wordt opgebouwd rond een centraal autovrij plein dat het centrum van 
de woonzorgsite wordt. Het plein heeft een open karakter en zal ruimte bieden aan activiteiten die 
het dorpsleven kunnen ondersteunen en activeren. Het vormt bovendien een natuurlijke en 
toegankelijke route doorheen het terrein.

Rekening houdend met het sterk hellende terrein en de zonnewarmtewinsten worden de gebouwen 
noord-zuid georiënteerd en parallel op de helling. Het woonzorgcentrum wordt op de hoogste flank 
van het terrein ingeplant, aansluitend bij de achterkant van de bebouwing aan de Bellegemsestraat.
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De belangrijkste publieke functies worden op strategische locaties geplaatst. Het lokaal 
dienstencentrum komt aan de ingang van het centrale publieke plein, aan de kant van de 
Bellegemkerkdreef. De ingang en de cafetaria van het woonzorgcentrum liggen centraal op de 
middenzone en hebben zicht op de vallei doorheen de twee deelgebouwen met sociale flats.

Via een doorlopende ondergrondse logistieke bouwlaag wordt een functionele verbinding 
gerealiseerd tussen de verschillende zones en gebouwen. In dit kelderniveau zijn een 50-tal 
parkeerplaatsen ondergebracht voor personeel en bewoners. Ook bestelwagens en ziekenwagens 
zullen gebruik kunnen maken van deze logistieke bouwlaag zodat de impact van aan te leggen 
infrastructuur op de campus tot een minimum beperkt kunnen worden. 

Het project probeert bovendien maximaal tegemoet te komen aan de bekommernissen van 
bewoners van de nabije omgeving. Zo worden er onder andere een 50-tal openbare parkeerplaatsen 
aangelegd die kunnen ingezet worden voor de buurtbewoners en zo de parkeerdruk in de omgeving 
kunnen verlichten.

Aan de noordzijde van het terrein wordt een ontsluiting voor de omliggende percelen voorzien d.m.v. 
het realiseren van een garageweg.

Circulatie en parkeerplaatsen:

1.Fietsenstaanplaatsen

Op de centrale openbare zone worden fietsbeugels voorzien nabij de verschillende ingangen. 
Bovengronds worden 24 fietsenstaanplaatsen voorzien. 

Daarenboven worden in de ondergrondse bouwlaag 2 afsluitbare fietsenstallingen voorzien, die in 
totaal plaats bieden voor 58 fietsen. 

2.Ondergrondse parking

De kelderverdieping is bereikbaar via de zuidelijke zijde van de Bellegemkerkdreef, via een bestaand 
stukje openbare weg. 

Deze ondergrondse parking geeft zowel toegang tot het WZC als tot de flats en dient eveneens 
gebruikt te worden voor het ophalen en afzetten van de bewoners en voor logistiek verkeer. Op deze 
manier is geen gemotoriseerd vervoer op de centrale 'dries' noodzakelijk.

In de ondergrondse bouwlaag zijn er in totaal 50 parkeerplaatsen voorzien, waarvan 20 
voorbehouden voor de bewoners en bezoekers van de flats. De parkeernorm zoals vooropgesteld 
wordt ruim gerespecteerd. Op deze manier wordt de parkeerdruk op eigen terrein opgevangen.   

3.Bovengrondse parking

Om tegemoet te komen aan de vraag van de omwonenden naar meer parkeergelegenheid in de 
buurt, worden 2 bovengrondse parkings aangelegd. Deze zullen nadien overgedragen worden naar 
het openbaar domein. Gezien de aanwezigheid van een groot aantal gemeenschapsvoorzieningen in 
het centrum van Bellegem, is het voorzien van een 50-tal publieke parkeerplaatsen een duidelijke 
meerwaarde voor Bellegem. 
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Aan de westelijke zijde, t.h.v. het kruispunt Kloosterdreef en de Bellegemkerkdreef, bevindt zich een 
parking met 34 parkeerplaatsen. Aan de oostzijde wordt een tweede parking met 13 parkeerplaatsen 
voorzien. Langs deze inrit wordt ook de ondergrondse garage ontsloten en kan toegang genomen 
worden tot de aan te leggen garageweg. 

Door het opsplitsen van de toegangen tot de parkings wordt het verkeer verdeeld over 2 
ontsluitingen en kan de druk op de omgeving tot een minimum herleid worden. 

4.Garageweg

Via de inrit naar de oostelijke parking + inrit tot de ondergrondse bouwlaag (en brandweerweg) 
kunnen de woningen in de Dottenijsestraat langs de tuinzone ontsloten worden. Een aantal van deze 
woningen beschikken reeds over een garage aan de achterzijde van hun tuin. Op vandaag is er echter 
geen echte garageweg voorzien die deze garages bedient. De positionering van de inrit naar de 
parkings maakt het mogelijk deze garages op een volwaardige manier te ontsluiten. Deze zone zal 
nadien overgedragen worden aan de stad. 

Aansluitend op deze wegenis, en via een erfdienstbaarheid over de gronden van het OCMW, wordt 
eveneens een ontsluiting voor de noordelijk gelegen percelen (Bellegemsestraat) voorzien. De 
garageweg bevindt zich op de eigendommen van de aanpalende percelen maar maakt deel uit van 
deze aanvraag en nadien de aanbesteding. Het bouwen van de  garages zelf dient afzonderlijk door 
de betrokken eigenaars aangevraagd te worden. 

Groen- en omgevingsaanleg

1.Centrale open ruimte -  'dries'

De volledig campus heeft een oppervlakte van ca. 12.000m² waarvan slechts ca. 3000m² bebouwd 
wordt. 

De volledig autovrije dries vormt een natuurlijke toegankelijke route doorheen het terrein en volgt 
de hoogtelijnen. Door zijn centrale ligging vormt dit een verbinding tussen de verschillende zones en 
gebouwen. 

De bestaande voetweg die op vandaag diagonaal door het terrein snijdt wordt op deze manier 
verlegd. De doorsteek gebeurt van oost naar west volgens de hoogtelijnen en stijgt naar de 
noordzijde, waar het kan aantakken op het pad dat langs (en onder) de basischool loopt en aantakt 
op de Bellegemkerkdreef. Aan de oostelijke zijde wordt via een doorsteek tussen de private percelen 
de connectie gemaakt met de Dottenijsestraat. 

De centrale open ruimte bedraagt ca. 3000m² en zal ingericht worden met een terras, speelzone, 
groen, bloemperken,... waardoor ze dienst kan doen voor diverse bevolkingsgroepen en zo de 
interactie tussen de buurt en de bewoners versterken. Hierop zijn alle toegangen tot de gebouwen 
gesitueerd en vormt de kern van de campus. Op deze manier worden de activiteiten centraal tussen 
de gebouwen geconcentreerd en wordt de hinder voor de naastgelegen woningen tot een minimum 
herleid. 

Dankzij de positionering van de zuidelijke gebouwen ontstaan vanop de 'dries' doorzichten naar het 
landschap. 
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2.Open ruimte

De woonzorgcampus wordt niet enkel als kijkgroen aangelegd maar vooral als gebruiksgroen, dat kan 
dienst doen voor zowel bewoners, bezoekers als de inwoners van Bellegem. 

De publieke parkings bevinden zich op een lager niveau dan het centrale plein. Deze 
niveauverschillen worden opgevangen door het werken met taluds, trappen en hellingen, waarbij 
rekening gehouden wordt met mensen met verminderde mobiliteit. 

De openbare verblijfsruimte (punt 1 en punt 2) voldoet hiermee aan de voorwaarden van het RUP en 
kan fungeren als “ verbindende buitenruimte.  

3.Waterbuffering

In functie van het project moet een buffervoorziening geplaatst worden. Deze wordt voorzien in de 
zone begrepen tussen beide bovengrondse parkings, de sociale flats + lokaal dienstencentrum en de 
2 eengezinswoningen aan de Bellegemkerkdreef.  

Overdracht openbaar domein

Op een bijgevoegd plan (PV voor overdracht van gronden aan het openbaar domein) staat 
aangegeven welke delen eigendom zullen blijven van het OCMW en welke delen overgedragen zullen 
worden aan het openbaar domein en wie zal instaan voor het onderhoud van de zones. Er zijn 3 
zones te onderscheiden

1.Onderkelderd openbaar domein: onderhoud door OCMW

Voor de zone, waaronder de ondergrondse verdieping gerealiseerd wordt, zal overgedragen worden 
aan de stad. De ondergrondse kelder zelf blijft in eigendom van het OCMW. 

In casu betreft dit een deel van de centrale 'dries'. De onderhoudslast voor deze grond en de 
gronden, beschreven in punt 2, zal bij het OCMW blijven. 

2.Openbaar domein: onderhoud door OCMW

De gronden, met name de overige delen van de 'dries' en de strook tussen het WZC en de basischool, 
worden volledig (zowel boven- als ondergrond) overgedragen aan de stad. 

3.Openbaar domein: onderhoud door de stad

De publieke parkings (westelijk en oostelijk) en de zone tussen de beide parkings, die het 
bufferbekken bevat, wordt overgedragen aan de stad. De stad zal voor deze delen ook instaan voor 
het onderhoud. 

7.            OVERDRACHT:

De hierboven beschreven gronden worden kosteloos overgedragen aan de stad. Hieromtrent werd, 
in het stedenbouwkundig aanvraagdossier,  een ondertekende eenzijdige verbintenis tot kosteloze 
grondafstand toegevoegd. 
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In functie van de overdracht van de gronden naar het openbaar domein, werden door het team 
Planning & Openbaar domein nog een aantal opmerkingen geformuleerd rond aanleg en organisatie 
van de diverse zones. Hieraan dient voldaan te worden. Dit zal als voorwaarde aan de vergunning 
gekoppeld worden. 

Juridische grond
Reglementaire basis voor dit dossier is terug te vinden in: Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, 

TITEL IV. VERGUNNINGENBELEID

HOOFDSTUK 2. VERGUNNINGSPLICHT

AFDELING 2. BEPALINGEN, AAN ALLE VERGUNNINGEN GEMEEN

Onderafdeling 5. Zaak van de wegen

Art. 4.2.25. 

Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de 
vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de 
wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de 
vergunningsaanvraag.

Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft genomen over de zaak 
van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of de Vlaamse Regering, 
de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en 
deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de 
provinciegouverneur

HOOFDSTUK 6. GEDINGSDUUR EN WIJZIGBAARHEID

Afdeling 2 Verkavelingsvergunningen, 

Art. 4.2.15.

§1. Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond verkavelen voor 
woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen 
worden gebruikt. De verkoop van woningen op plan valt eveneens onder deze vergunningsplicht.

Een verkavelingsvergunning kan worden aangevraagd en verleend voor het verkavelen voor de 
aanleg en het bebouwen van terreinen voor een andere functie. 

§2. Een verkavelingsvergunning omvat reglementaire voorschriften aangaande de wijze waarop de 
verkaveling ingericht wordt en de kavels bebouwd kunnen worden.

Art. 4.2.17. 

§1. Een verkavelingsvergunning geldt als stedenbouwkundige vergunning voor wat betreft alle in de 
verkavelingsvergunning opgenomen handelingen die de verkaveling bouwrijp maken, zoals in het 
bijzonder:
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de aanleg van nieuwe verkeerswegen, of de tracéwijziging, verbreding of opheffing

daarvan;

het wijzigen van het reliëf van de bodem;

het ontbossen, onverminderd artikel 4.2.19, §2, en artikel 4.3.1, §4;

 

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is bevoegd op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Besluit
Punt 1
Inzake de overdracht van gronden
Het rooilijnplan en het proces-verbaal voor overdracht van gronden aan het openbaar domein te 
aanvaarden, zoals voorgesteld op de plannen (Weg- en rioleringswerken – Grondplan ontworpen 
toestand), opgemaakt door Jos Dumoulin bvba.

Bijlagen
- pv grondoverdracht.pdf
- inplantingsplan.pdf
- eenzijdige verbintenis.pdf

Bert Herrewyn

Planning en Openbaar Domein
16 2015_GR_00166 Muziekcentrum - Omgevingsaanleg - 

Voorwaarden en wijze van gunnen
16 - 2015_GR_00166 - Muziekcentrum - Omgevingsaanleg - Voorwaarden en wijze van gunnen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Nicolas Provoost

Beknopte samenvatting
De studieopdracht houdt in dat er voor de omgeving van het Muziekcentrum, zijde Casinoplein, een 
ontwerp wordt opgemaakt en de werfopvolging in overleg met de stad tot aan de definitieve 
oplevering van de werken wordt uitgevoerd. In het ontwerp moet rekening worden gehouden met 
de ontwikkelingen van het Muziekcentrum en de stationsbuurt. De opdrachtnemer zal de buurt via 
een participatietraject betrekken. De opdracht wijkt af van de 'klassieke' ontwerper-coördinator-
opdracht daar aan de ontwerper de kans wordt gegeven een deel van de realisatie op zich te nemen 
en zelf te begeleiden. Zo kan de opdrachtnemer het team aanvullen met kunstenaars en andere 
partners om een creatieve invulling d.m.v. een buurt-aanleg-project te realiseren. Het budget voor 
dit project wordt geraamd op €385.000 (excl. BTW).

Beschrijving
Aanleiding en context
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In opdracht van de Stad Kortrijk werd de toekomstige ontwikkeling van de site Muziekcentrum in een 
masterplan door Dial-architecten uitgewerkt. Deze site omvat het conservatorium, de concertstudio, 
opnamestudio’s, repetitieruimte, café, kantoren, etc. Een aantal fasen werden reeds gerealiseerd, 
namelijk de concertstudio en de concertzaal ‘De Kreun’.

De volgende fase, aanpak van het gelijkvloers van het muziekcentrum en de renovatie van de 1ste 
verdieping, kreeg voor de uitvoering ervan in mei 2015 groen licht van de Stad Kortrijk. Om de 
verschillende toegangen tot het muziekcentrum en ‘De Kreun’ als één gezamenlijke inkom te 
organiseren, wordt het gelijkvloers als één grote lobby heringericht. De omgevingsaanleg beperkt 
zich momenteel tot de aanleg van een pad tussen het Casinoplein en de ingang van het 
muziekcentrum.

Het muziekcentrum paalt aan de stationsbuurt, die volop in ontwikkeling is. Het stationsproject 
omvat de ontwikkeling van het station tot een multimodaal vervoersknooppunt en de 
stationsomgeving tot een kwalitatief openbaar domein. Een nieuw stationsgebouw met 
opstelplaatsen voor bussen aan beide zijden van het station, een ondergrondse fiets- en autoparking 
en een ondertunneling van het kruispunt Appel ter bevordering van het doorgaand verkeer, creëren 
opportuniteiten om het maaiveld als een kwalitatieve publieke ruimte in te richten. De plannen voor 
de inrichting van de publieke ruimte zijn in ontwerpfase en worden uitgewerkt door Eurostation, 
onder begeleiding van Jordi Farrando.

Het huidige gebruik van de omgeving rondom het muziekcentrum valt allerminst te rijmen met de 
visie van een helder ingerichte, publieke ruimte voor voetgangers en fietsers. Geparkeerde wagens, 
versnipperde toegangen, onaantrekkelijke groene ruimte, fietsenstallingen, donkere hoeken onder 
en rond het gebouw zorgen voor een onaantrekkelijke, noch uitnodigende verblijfsruimte. Een 
uitzondering hierop is het terras van het Track-café waar men kan vertoeven.

Vanuit de buurt komt er een steeds luider wordende vraag naar een nieuwe invulling van het plein 
die men zich kan toe-eigenen. Onder impuls van vzw De Stuiverij werd het laatste jaar reeds enkele 
kleine initiatieven genomen, met als opzet het karakter van de publieke ruimte te transformeren.

De nieuwe gelijkvloerse inrichting van het muziekcentrum is een uitgelezen kans om de omgeving 
tussen muziekcentrum en Casinoplein en ruimere omgeving aan te pakken, om een goede 
toegankelijkheid van het gebouw te garanderen en een kwalitatieve verblijfsruimte te creëren.

De studieopdracht 'Muziekcentrum - Omgevingsaanleg' wordt uitgeschreven onder de vorm van een 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De uitgave voor de totaliteit van deze opdracht 
bedraagt maximaal 85.000 euro, excl. BTW. De opdracht omvat het ontwerpen van de omgeving 
Muziekcentrum, zijde Casinoplein en de werfopvolging in overleg met de stad Kortrijk tot aan de 
definitieve oplevering van de werken. Er wordt aan de ontwerper eveneens gevraagd het 
voorontwerp af te toetsen en af te stemmen op de inzichten van Dial-architecten en Eurostation en 
Jordi-Farrando om een geïntegreerde visie over Muziekcentrum-Conservatoriumplein-Stationsbuurt 
te bekomen. Om tot een breder gedragen project te komen zal de ontwerper een participatietraject 
doorlopen met de buurt gedurende de ontwerp- en uitvoeringsfase.

Een bijkomend aspect waarmee de stad zich wil richten tot dynamische ontwerpbureaus omvat de 
kans die wordt gegeven aan ontwerpers om naast de 'klassieke' ontwerper-coördinator-opdracht een 
deel van de realisatie op zich te nemen of te begeleiden. Dit kan bvb. als kunstenaar of als ontwerper 
van een buurt-aanleg-project waarin een frequentere opvolging en begeleiding gewenst is. De 
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opdrachtnemer kan het team dus aanvullen met kunstenaars en andere partners om dit creatieve 
aspect te realiseren. Het gaat om creatieve invullingen die het karakter van de omgeving van het 
muziekcentrum versterken en niet vallen binnen de opvolgingsopdracht van een klassieke aannemer-
aanbesteding.

De studieopdracht zal gepubliceerd worden in 09/2015, binnen de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking zullen volgende kandidaten worden aangeschreven: Studio Baste, Plus Office 
Architects, Overtreders-W, G.R.A.S., CLUSTER en MAARCH.

De beoordeling van de offertes en voorontwerpen gebeurt door het projectteam, bestaande uit 
betrokkenen van de stad Kortrijk en andere betrokken actoren.

De gunning van de studieopdracht wordt voorzien tegen 15 oktober 2015.

Argumentatie
De omgevingsaanleg van het Muziekcentrum is bepalend voor de inplanting van het Muziekcentrum 
en de beleving van de publieke ruimte tussen het Muziekcentrum en de Stationsbuurt. De 
renovatiewerken aan het Muziekcentrum komen enkel tot hun recht als ook de buitenruimte een 
aanpak krijgt. Als scharnierpunt tussen het muziekcentrum en de stationsbuurt moet een nieuwe 
inrichting van de omgeving tot een kwalitatieve publieke ruimte leiden. Belangrijk is dat deze 
publieke ruimte zich niet enkel zal richten tot gebruikers van het Muziekcentrum, maar ook een 
betekenis moet krijgen voor de buurt.
Het doel is om in dezelfde periode als het gelijkvloers van het Muziekcentrum en de renovatie van de 

1ste verdieping de werken aan de omgevingsaanleg Muziekcentrum af te ronden. Dit wordt geschat 
op september 2017.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
De voorwaarden voor de studieopdracht 'Muziekcentrum-omgevingsaanleg' zoals ze vervat zijn in 
het bestek vast te stellen.

Punt 2
Als wijze van gunning te kiezen voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, conform 
artikel 26 §1, 1° a) van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit 
van 15 juli 2011 en latere wijzigingen met volgende studiebureaus:

- Studio Basta

- Plus Office Architects

- Overtreders-W

- G.R.A.S.

- CLUSTER

- MAARCH
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Axel Weydts

Planning en Openbaar Domein
17 2015_GR_00158 Wijziging snelheidsbeperking - Beperkte 

uitbreiding zone 30 Bellegem - 
gemeentewegen - Vaststellen aanvullend 
verkeersreglement

17 - 2015_GR_00158 - Wijziging snelheidsbeperking - Beperkte uitbreiding zone 30 Bellegem - gemeentewegen - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Carl Dewaele

Beknopte samenvatting
De huidige bebouwde kom van Bellegem valt bijna volledig samen met een zone 30 waardoor er bijna 
in alle woonstraten (verblijfsgebieden) een snelheidsbeperking van 30 km/u geldt. Uitzondering 
daarop vormen enkele delen van woonstraten aan de rand die net buiten de zone 30 vallen maar wel 
binnen de bebouwde kom gelegen zijn. We stellen voor om deze delen van de Manpadstraat, 
Leuzestraat en Munkendoornstraat mee op te nemen in de globale zone 30.

Beschrijving
Aanleiding en context
Bewoners uit de Leuzestraat en Munkendoornstraat (delen binnen bebouwde kom) klagen over te 
hoge snelheden in hun woonstraat en verwijzen naar de omliggende straten waar een zone 30 is 
ingevoerd.
Zij vragen om ook in hun straatdeel een zone 30 in te voeren.

Argumentatie
De huidige bebouwde kom van Bellegem valt bijna volledig samen met een zone 30 waardoor er 
bijna in alle woonstraten (verblijfsgebieden) een snelheidsbeperking van 30 km/u geldt. Uitzondering 
daarop vormen enkele delen van woonstraten aan de rand die net buiten de zone 30 vallen maar wel 
binnen de bebouwde kom gelegen zijn : een deel van de Manpadstraat, Leuzestraat en 
Munkendoornstraat. In de wegen van hogere categorie (bvb. Bellegemsestraat) geldt een 
snelheidsbeperking van 50 km/u.
De drie straatdelen waarvan sprake hebben als kenmerk dat ze iets minder bebouwd zijn dan de 
andere Bellegemse woonstraten en dat ze daardoor meer landelijk neigen. Ze bevinden zich ook aan 
de rand van de bebouwde kom. Om die redenen werden ze destijds niet mee opgenomen bij de zone 
30. Maar de tijd evolueert evenals de inzichten omtrent zone 30. We menen dat we de vraag van 
deze bewoners naar een zone 30 niet kunnen negeren. Het lijkt ons nu logisch om de drie straatdelen 
mee op te nemen bij de zone 30. Bijkomende argumenten zijn dat er in de Leuzestraat veel 
plaatselijk zwaar verkeer voor komt en dat de Munkendoornstraat een interessante fietsverbinding 
vormt. Deze problematiek werd ook behandeld in de vergadering van de verkeerscommissie 
d.d.12.05.2015, pt. 6.

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

-de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 
maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de 
artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 1982, en op 
artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
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- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 1978, 
25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990, 
18 september 1991 en 14 mei 2002 (art. 2);

- het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële besluiten 
van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 
1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 19 december 1991 en 14 mei 2002 (art. 6.5 en 9);

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen 
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Geringe kosten voor de stad. Gedekt met reguliere kredieten.

Besluit
Punt 1
Het aanvullend reglement in verband met de beperkte uitbreiding zone 30 Bellegem als volgt vast te 
stellen: 

Enig artikel:  

§1. In de Manpadstraat, Leuzestraat en Munkendoornstraat (delen gelegen binnen de bebouwde 
kom) wordt een zone 30 ingevoerd. 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht :

-      In de Manpadstraat :door het aanbrengen van borden F4a en F4b net even voorbij het bord F1 
en ter hoogte van de Bellegemsestraat.

-      In de Leuzestraat : door het aanbrengen van borden F4a en F4b net even voorbij het bord F1 en 
ter hoogte van de Bellegemsestraat en door het verwijderen van de borden F4a en F4b in de 
Volksberg ter hoogte van de Leuzestraat en in de Groenweg ter hoogte van de Leuzestraat.

-      In de Munkendoornstraat : door het aanbrengen van borden F4a en F4b net even voorbij het 
bord F1 en ter hoogte van de Rollegemsestraat en door het verwijderen van de borden F4a en F4b in 
de Zwingelhoek ter hoogte van de Munkendoornstraat en in de Mortagnelaan ter hoogte van de 
Munkendoornstraat.

Punt 2
Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit, een afschrift te 
sturen aan de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk, aan de vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk en tenslotte ook aan de 
hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.
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18 2015_GR_00169 Wijziging snelheidsbeperking - 
Rollegemseweg - gemeenteweg - 
Vaststellen aanvullend verkeersreglement

18 - 2015_GR_00169 - Wijziging snelheidsbeperking - Rollegemseweg - gemeenteweg - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

Inhoudelijk verantwoordelijke
Carl Dewaele

Beknopte samenvatting
De Rollegemseweg te Rollegem is momenteel de enige gecategoriseerde gemeenteweg waar er nog 
een snelheidsregime van 90km/u van toepassing is. Er zijn klachten over de slechte oversteekbaarheid 
van de Rollegemseweg ter hoogte van de Groene Dreef (bushalte). Uit snelheidsmetingen blijkt dat 
het invoeren van een maximum snelheid van 70km/u haalbaar is. 

Beschrijving
Aanleiding en context
Er zijn klachten over de slechte oversteekbaarheid van de Rollegemseweg ter hoogte van de Groene 
Dreef (bushalte) omwille van de hoge snelheid van het autoverkeer.

Argumentatie
De (buiten de bebouwde kom gelegen) Rollegemseweg is momenteel de enige gecategoriseerde 
gemeenteweg waar er nog een snelheidsregime van 90km/u van toepassing is.

Uit snelheidsmetingen blijkt dat het invoeren van een maximum snelheid van 70km/u haalbaar is. 
We hielden een meting t.h.v. de Groene Dreef van 08.09.2014 tot 15.09.2014. Er werden 1271 
voertuigen per dag geregistreerd waarvan 38% sneller reed dan 70 km/u.

De verkeerscommissie gaat akkoord met het verlagen van de snelheid in de Rollegemseweg naar 
70km/u (zie verslag d.d. 25.11.2014 in bijlage).

Het aanvullend reglement wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

-de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 
maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de 
artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 1982, en op 
artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 1978, 
25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990, 
18 september 1991 en 14 mei 2002 (art. 2);

- het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële 
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besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 
1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 19 december 1991 en 14 mei 2002 (art. 6.5 en 9);

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen 
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

 

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Weinig kosten. Gedekt met reguliere kredieten.

Besluit
Punt 1
Het aanvullend reglement in verband met de wijziging snelheidsbeperking Rollegemseweg te 
Rollegem als volgt vast te stellen: 

Enig artikel:  

§1. In de buiten de bebouwde kom gelegen Rollegemseweg te Rollegem wordt een 
snelheidsbeperking van 70km/u ingevoerd. 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
borden C43 “70”.

Punt 2
Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en een afschrift te 
sturen aan de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk, aan de vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk en tenslotte ook aan de 
hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

Bijlagen
- 141125 (verslag VC).pdf

19 2015_GR_00162 Aanvullend regelement (gemeentewegen) 
voor het invoeren van een fietsstraat in de 
Budastraat - Budastraat Fietsstraat - 
Principiële goedkeuring

19 - 2015_GR_00162 - Aanvullend regelement (gemeentewegen) voor het invoeren van een fietsstraat in de Budastraat - Budastraat Fietsstraat - Principiële goedkeuring

Inhoudelijk verantwoordelijke
Jeroen Vanhoorne

Beknopte samenvatting
Deze nota legt het aanvullend reglement voor het invoeren van een fietsstraat in de Budastraat voor 
ter goedkeuring aan het college en de gemeenteraad.
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Beschrijving
Aanleiding en context
Met de recente opening van de Budabrug is een belangrijke verbinding naar de binnenstad hersteld, 
ook voor fietsers. Het college ambieert met haar Plan Nieuw Kortrijk om van Kortrijk een fietsstad te 
maken. Een belangrijk onderdeel hiervan is het vervolledigen van fietsroutes. Waar de breedte van 
het openbaar domein het niet toelaat om fietspaden te realiseren (noch fysiek noch gemarkeerd) 
moeten echter oplossingen gevonden worden om fietsers zo optimaal mogelijk te mengen met het 
verkeer.

Argumentatie
De Budastraat bevindt zich reeds in de zone 30 van de binnenstad. Een aantal belangrijke 
voorwaarden verantwoorden echter het extra invoeren van een fietsstraat in de Budastraat:

 

 aantallen fietsers: recente tellingen (april 2015) wijzen op gemiddeld zo’n 1236 fietsers per 
dag (voor beide richtingen samen). Dit is voor Kortrijk 1 van de koplopers op 
gemeentewegen qua fietsintensiteiten. Het aantal wagens ligt er wel hoger. Het grote aantal 
fietsers in combinatie met onderstaande randvoorwaarden maken van de Budastraat een 
mogelijke fietsstraat. Om het effect in te kunnen schatten van het invoeren van een 
fietsstraat op het aantal wagens en fietsers zijn bijkomende tellingen gepland: voor het 
invoeren van de fietsstraat en 3 maanden en 6 maanden nadien. Er volgt een evaluatie na 6 
maanden fietsstraat.

 fietsroute: de Budastraat vormt de link tussen de nieuwe hoogwaardige, bovenlokale, 
fietsinfrastructuur langs de Leie en de Kortrijkse binnenstad. Daarnaast, met het oog op de 
realisatie van de fietsverbinding N50c tussen het Astridpark en de Izegemsestraat, maakt ze 
onderdeel uit van de toekomstige N/Z route.

 wegprofiel: de heringerichte Budastraat heeft een smal wegprofiel (4m90 incl de 
greppels), afgestemd op het eenrichtingsverkeer én traag verkeer in de binnenstad. Dit 
profiel ondersteunt het gemengde gebruik van auto’s met fietsers, en maakt inhalen van 
fietsers die centraler op de rijweg fietsen moeilijk. Dit is vandaag de dag ook al het geval.

 verkeerscirculatie: de Budastraat is éénrichting, richting binnenstad, uitgezonderd fietsers. 
De lijn maakt sinds de werken Budabrug en de openstelling van de Budabrug geen gebruik 
meer van de Budastraat. Voorheen reden (in de rijrichting van de wagens) de lijnen 4 en 6 er 
met een halfuurfrequentie (in totaal 2 bussen per uur). Daarnaast sluit de Budastraat aan op 
een ophaalbrug, waardoor de autofrequentie er lager ligt dan in de vroegere situatie.

Externe adviezen 

PZ vlas geeft positief advies.

Fietsstraat in de wegcode

De wet van 10 januari 2012 verankert het begrip 'fietsstraat' in de Wegcode.

Het nieuwe begrip wordt toegevoegd aan artikel 2 :
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2.61. « fietsstraat » : een straat die is ingericht als fietsroute, waar specifieke gedragsregels gelden 
ten aanzien van fietsers, maar waarop tevens motorvoertuigen zijn toegestaan. Een fietsstraat wordt 
gesignaleerd met een verkeersbord dat het begin en een verkeersbord dat het einde aanduidt.

Een nieuw artikel 22novies wordt ingevoerd (verkeer in fietsstraten):

Art. 22novies. In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover 
deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien 
de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij 
mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 
kilometer per uur.

Op initiatief van het fietsberaad werd op 18 mei 2015 een workshop georganiseerd over de 
ervaringen met fietsstraten in Vlaanderen en Nederland. Tijdens de workshop werd de case van de 
Budastraat in Kortrijk voorgelegd. Het advies was unaniem positief, vnl. door de combinatie van de 
hier beschreven randvoorwaarden van fietsstraat. De workshop wijst wel op het feit dat deze nieuwe 
regelgeving nog onvoldoende gekend is bij de weggebruikers in Vlaanderen/België. Door de 
fietsstraat in de Budastraat te realiseren helpen we mee aan de gekendheid van deze regelgeving én 
aan meer realisaties van fietsstraten. Ervaring uit andere steden (bv. Gent, Leuven,...) leert ons wel 
dat het inhaalverbod niet altijd concequent wordt nageleefd, deels door de hierboven beschreven 
ongekendheid.

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

 de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit 
van 16 maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, 
inzonderheid op de artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 
december 1982, en op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978.

 het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 
1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 
juli 1990, 18 september 1991 en 14 mei 2002 (art.2).

 het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de 
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de 
ministeriële besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 
1980, 11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 19 december 1991 en 14 
mei 2002 (art.6.5 en 9)

 de bepalingen van het gemeentedecreet.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
Het aanvullend reglement als volgt vast te stellen:
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Artikel 1:

§1. De volledige Budastraat wordt een fietsstraat

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het bord F111 - begin 
van de fietsstraat en F113 - einde van de fietsstraat. De F111 en F113 worden zowel aangebracht ter 
hoogte van het kruispunt van de Budastraat met de Ijzerkaai, ter hoogte van het kruispunt met de 
Reepkaai/Broelkaai én in de Kapucijnenstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Budastraat.

 

Punt 2
Dit besluit ter kennisgeving voor te leggen aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en een afschrift te 
sturen aan de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg te Kortrijk, aan de vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk en tenslotte ook aan de 
hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

20 2015_GR_00159 Bewegwijzering - Bewegwijzering 
kantorenzone President Kennedypark - 
samenwerkingsovereenkomst/rapporten/ra
ming  - Goedkeuren

20 - 2015_GR_00159 - Bewegwijzering - Bewegwijzering kantorenzone President Kennedypark - samenwerkingsovereenkomst/rapporten/raming  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Carl Dewaele

Beknopte samenvatting
De bewegwijzering op de kantorenzone President Kennedypark is aan vervanging toe. Leiedal werkte 
een concept uit dat gebaseerd is op de huisnummering i.p.v. op de bedrijfsnamen. Het is de 
bedoeling dit concept (op korte termijn) ook in onze andere bedrijvenzones toe te passen.

In deze nota wordt de samenwerkingsovereenkomst tussen Leiedal en Kortrijk ter goedkeuring aan 
de gemeenteraad voorgelegd. Wij verwijzen naar een eerdere (soortgelijke) 
samenwerkingsovereenkomst voor de bewegwijzering op de industriezone Kortrijk-Noord.

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van de heraanleg van de President Kennedylaan en de verplaatsing van de 
hoofdingang van de kantorenzone President Kennedypark van de President Kennedylaan (naast 
Kennedyhotel) naar de Munkendoornstraat wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de 
verouderde bewegwijzering te vervangen door een nieuw bewegwijzeringssysteem dat gebaseerd is 
op de huisnummering.
Op een infovergadering d.d. 23.04.2015 werden de bedrijven reeds in kennis gesteld van het nieuwe 
bewegwijzeringssysteem en werd ook besloten om de huidige huisnummering te behouden ondanks 
het feit dat ze niet altijd logisch is. Een wijziging van huisnummer wordt door bijna alle bedrijven als 
een te hoge kost ervaren.

Argumentatie
Het Plan Nieuw Kortrijk maakt melding van “vernieuwde bedrijventerreinen”. Een kwaliteitsvolle 
interne (en externe) bewegwijzering maakt hier integraal deel van uit.

Wij verwijzen naar een vorig soortgelijk dossier over de bewegwijzering Kortrijk-Noord.
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Kortrijk wenst de verouderde bewegwijzering in het President Kennedypark te vernieuwen en er 
werd geopteerd voor een systeem gebaseerd op de huisnummering omwille van:

-      Duidelijkheid, herkenbaarheid en leesbaarheid (ook voor niet-Nederlandstaligen)

-      Beperkte onderhoudsvereisten (zowel technisch als inhoudelijk).

De nieuwe bewegwijzering situeert zich op drie niveaus :

-      niveau 1 – Een herkenningstotem in het President Kennedypark ter hoogte van de 
Munkendoornstraat (eerste zijarm links komende van de President Kennedylaan). Deze locatie wordt 
als nieuwe (dichtstbijzijnde) toegangspoort naar de kantorenzone beschouwd.

-      niveau 2 – Interne bewegwijzering in de kantorenzone met aanduiding zonering in kleur

-      niveau 3 – Individuele huisnummerborden op perceelsniveau.

Studiebureau Tritel (het huidige Technum) maakte een zonerings- en signalisatieplan op. Leiedal liet 
ook de ontwerprichtlijnen voor de wegwijzerborden bepalen. Er is ook een gedetailleerde raming 
voorhanden en een samenwerkingsovereenkomst met diverse bijlagen, nl. gunning 
raamovereenkomst voor opmaak van bewegwijzeringsplannen voor bedrijventerreinen; een 
afsprakenkader voor (uniforme) signalisatie op bedrijventerreinen.
Recent werd nog een nieuw raamcontract afgesloten voor levering en plaatsing van de 
herkenningstotems. Dit wordt ook toegevoegd in bijlage.

Als wijze van gunnen voor het aanmaken en plaatsen van de wegwijzerpanelen kiest Leiedal voor 2 
onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking vooraf (1 voor niveau 2 en 1 voor niveau 3).

De eigenlijke gunning van de richtingssignalisatie (niveau 2) en de bedrijfspanelen (niveau 3) wordt 
kort na goedkeuring van de overeenkomst later apart aan het college van burgemeester en 
schepenen voorgelegd.

Dit dossier zal tezelfdertijd uitgevoerd worden met de bewegwijzering in het Beneluxpark. Daar is het 
signalisatieproject al in de grondprijs mee verrekend en zijn er geen kosten voor de stad.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
Raming : € 35.263,03 (incl. BTW). De nodige kredieten hiervoor zijn voorzien worden op 
budgetsleutel IE-07 actie 07.03.02  0200-00 2250000. De eigenlijke gunning van de 
richtingssignalisatie (niveau 2) en de bedrijfspanelen (niveau 3) wordt kort na goedkeuring van de 
overeenkomst later apart aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd.
Het is ook duidelijk dat het huidige retributie- en belastingsreglement voor bedrijfsbewegwijzering 
hier niet (langer) kan toegepast worden vermits alle bedrijven in het project betrokken worden. Het 
gaat hier trouwens ook niet om de wettelijke wegwijzers-verkeersborden en er komen geen 
bedrijfsnamen op de borden; enkel huisnummers. 
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Besluit
Punt 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen Leiedal en Stad Kortrijk in verband met de bewegwijzering 
kantorenzone President Kennedypark en bijhorende bijlagen goed te keuren, zoals opgenomen in 
bijlage 1. De bijkomende bijlage 1c over de gunning van de raamovereenkomst voor levering en 
plaatsing herkenningstotems goed te keuren.

Punt 2
De nota “bewegwijzering Kennedypark/Beneluxpark” (incl. recentste versie signalisatieplan even-
oneven) goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage 2.

Punt 3
De raming “bewegwijzering Kennedypark” goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage 3. Het 
geraamde bedrag van € 35.263,03 is voorzien op budgetsleutel IE-07.03.02 0200-00 2250000.

Bijlagen
- bijlage 1_20150428 - samenwerkingsovereenkomst.docx
- Bijlage 1a_Toewijzing Raamovereenkomst Technum.doc
- Bijlage 1b_Afsprakenkader.pdf
- bijlage 1c_20150612 gunning raamcontract totems.pdf
- Bijlage 2_Nota_bewegwijzering_-_Kennedy-Beneluxpark.pdf
- Bijlage 2a_recentste versie signalisatieplan even-oneven.pdf
- Bijlage 3_20150715 Raming Bewegwijzering Kennedypark.pdf
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Beheer Openbaar Domein
21 2015_GR_00170 P.O.D. kruispunt De Kreun   - 

samenwerkingsovereenkomst voor  het 
aanpassen van het kruispunt 
/Meensesteenweg/Gullegemsesteenweg / 
Heulsestraat.  - Goedkeuren

21 - 2015_GR_00170 - P.O.D. kruispunt De Kreun   - samenwerkingsovereenkomst voor  het aanpassen van het kruispunt /Meensesteenweg/Gullegemsesteenweg / Heulsestraat.  - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Veerle Vandenbroucke

Beknopte samenvatting
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Kortrijk 
en het Vlaams Gewest goed te keuren.
De samenwerkingsovereenkomst werd opgemaakt voor de herinrichting van het kruispunt De Kreun.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het kruispunt Meensesteenweg/Gullegemsesteenweg/Heulsestraat, beter bekend als het kruispunt 
"De Kreun", kampt al veschillende jaren met capaciteitsproblemen. In de Gullegemsesteenweg 
ontstaat er vooral tijdens de spitsuren filevorming omdat het verkeer dat de Meensesteenweg 
richting Kortijk wil oprijden wordt gehinderd door het  verkeer dat de Meensesteenweg richting 
Wevelgem wil oprijden. ( o.a. omdat voorrang moet verleend worden aan overstekende 
voetgangers).
De Stad Kortrijk en het Vlaams Gewest ( als wegbeheerder van de Meensesteenweg) hebben een 
plan uitgewerkt om de doorstroming op dit kruispunt te verbeteren door een heraanleg. Concreet 
wordt er in de Gullegemsesteenweg een extra voorsorteerstrook aangebracht voor rechtsafslaand 
verkeer waardoor het linksafslaand verkeer richting Kortrijk vlotter kan doorrijden.
Ook de oversteekbewegingen voor fietsers en voetgangers worden verbeterd door een nieuwe 
inplanting van de oversteekplaatsen.

Argumentatie
Tussen de Stad Kortrijk en het Vlaams Gewest werd afgesproken dat de stad zou instaan voor de 
aankoop en de sloop van De Kreun en dat het Vlaams Gewest de kosten voor de heraanleg van het 
kruispunt op zich zou nemen.

Deze afspraak is conform de overeenkomsten ( de vroegere moduleovereenkomsten ) die worden 
afgesloten met het Vlaams gewest. Hierin is   de standaardregeling dat bij een herinrichting van een 
weg de lokale overheid instaat voor de onteigeningskosten. Hoewel de aanpassingswerken aan het 
kruispunt D Kreun niet via een module-overeenkomst is geregeld, werd hier deze standaardregeling 
aangehouden: stad staat in voor aankoop en sloop (en blijft eigenaar van de restgronden), het 
gewest neemt de kosten voor de herinrichting op zich.

Om te vermijden dat de Stad toch de kosten voor de verplaatsing van de nutsleidingen op de 
gemeenteweg zou moeten betalen moet er een samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten 
waarbij het Vlaams Gewest gemachtigd wordt om verplaatsingsbevelen te geven voor nutsleidingen 
op gemeentewegen wanneer de gemeenteweg door de gewestweg wordt geïntercepteerd.
In de samenwerkingsovereenkomst is een clausule opgenomen die bepaalt dat, indien er 
betwistingen zouden zijn waardoor de kosten voor het verplaatsen van nutsleidingen toch aan de 
stad zouden aangerekend worden, het Vlaams Gewest deze integraal aan de Stad zal terugbetalen. ( 
art. 6§2).
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Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1

 De samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde opdrachten van werken voor de 
herinrichting van het kruispunt N8/Gullegemsesteenweg/Heulsestraat,  toegevoegd als 
bijlage, goed te keuren.

Bijlagen
- samenwerkingsovereenkomst De Kreun Bissegem X30_0_298 (2).pdf
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Raadscommissie 3
Koen Byttebier

Servicepunt
22 2015_GR_00157 2015/893 - Lastgevingsovereenkomst 

distributienetbeheerder voor de aankoop 
van vier voertuigen op CNG en CNG 
vulstation door de distributienetbeheerder. - 
Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning

22 - 2015_GR_00157 - 2015/893 - Lastgevingsovereenkomst distributienetbeheerder voor de aankoop van vier voertuigen op CNG en CNG vulstation door de distributienetbeheerder. - Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning

Inhoudelijk verantwoordelijke
Tom Vergote

Beknopte samenvatting
De directie bedrijfsvoering legt de lastgevingsovereenkomst met de distributienetbeheerder (DNB) 
voor in verband met de ondersteuningsactiviteiten om het gebruik van duurzame voertuigen door de 
stad Kortrijk te faciliteren.

Beschrijving
Aanleiding en context
Deze aankoop kadert in de meerjarenplanning voor het vervangen van de dienstvoertuigen. De 
nieuwe voertuigen komen in vervanging van W229, W332, W343 en W340 van de directie 
Ruimte/Beheer Openbaar Domein. De voertuigen werden gekozen op basis hun conditiescore.

Argumentatie
Hierbij geeft de stad Kortrijk aan de DNB de opdracht om in haar naam en voor haar rekening 
onderstaande activiteiten te organiseren:

 Aankoop van één gesloten bestelwagen met extra zetelrij, kostprijs 39.595,60 euro exclusief 
BTW (47.910,68 eur inclusief BTW)

 Aankoop van één 7 ton vrachtwagen met kipbak en huif en materiaalkoffer, kostprijs 
55.535,70 euro exclusief BTW (67.198,20 eur inclusief BTW)

 Aankoop van één 5 ton vrachtwagen met open laadbak, kostprijs 35.586,30 euro exclusief 
BTW (43.059,42 eur inclusief BTW)

 Aankoop van één bestelwagen met open laadbak, kostprijs 34.713,30 euro exclusief BTW 
(42.003,09 eur inclusief BTW)

 Gratis levering en plaatsen van twee vulstations voor aardgas type slowfill ter waarde van 
7.000 euro per stuk.
De levering en plaatsing van dit vulstation maakt deel uit van een tijdelijke 
promotiecampagne door de DNB.
Normaal gezien wordt er slechts één CNG station geleverd, uitzonderlijk worden hier twee 
vulstations aangeboden aan de stad.

De voordelen om de aankopen via deze lastgevingsovereenkomst te laten verlopen zijn:

 Gunstiger aankoopprijzen door aan te kopen via de grotere pool van de 
distributienetbeheerder EANDIS.
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 Gratis levering en plaatsen van twee vulstations voor aardgas type slowfill ter waarde van 
7.000,00 euro elk, in het kader van een tijdelijke promotiecampagne van de DNB.

De slowfill vulstation zullen voorzien zijn van een 2de vulslang zodat per vulstation twee voertuigen 
simultaan getankt kunnen worden. 
De uitbreiding van beide vulstation met een extra vulslang bedraagt: 1.668,14 eur exclusief BTW 
(2.018.45 euro inclusief BTW).

Dit zal de noden voor extra voertuigen kunnen dienen. Hiermee zullen we binnen de stad beschiken 
over drie slowfill CNG vulstations, wat toelaat om zes voertuigen simultaan te vullen in ongeveer 8 à 
12 uur tijd naargelang het type voertuig. Anderzijds kan nog steeds getankt worden bij het DATS24 
station te Wevelgem, en in de nabije toekomst bij IMOG in Harelbeke.

Juridische grond
De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.

Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, meer 
bepaald artikel 5, § 2.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
De uitgave voor deze aankoop is 202.189,84 euro (inclusief 21%BTW) op volgende budgetsleutels:

 2015/GBB-CBS/0200-00/2430200/IE-14: 110.257,62 euro (inclusief 21% BTW).

 2015/GBB-CBS/0200-00/2430000/IE-14: 91.932,22 euro (inclusief 21% BTW).

Advies
Juridische dienst
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
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de lastgevingsovereenkomst met de distributienetbeheerder (DNB) in verband met de 
ondersteuningsactiviteiten om het gebruik van duurzame voertuigen door de stad Kortrijk te 
faciliteren, goed te keuren, zoals opgenomen in de bijlage.

Bijlagen
- LC_Mobiliteit_4 CNG-Voertuigen met 2 gratis vulstations_Kortrijk_30 07 2015.pdf
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Staf
23 2015_GR_00167 2015 - Deelname pilootproject VanSafe : 

rijstijlbegeleiding voor bestelwagens - 
Goedkeuren

23 - 2015_GR_00167 - 2015 - Deelname pilootproject VanSafe : rijstijlbegeleiding voor bestelwagens - Goedkeuren

Inhoudelijk verantwoordelijke
Sebastien Lefebvre

Beknopte samenvatting
Dit dossier bespreekt de deelname aan het pilootproject VanSafe, rijstijlbegeleiding voor 
bestelwagens.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het pilootproject VanSafe gaat vanaf september/oktober 2015 van start met een project rond 
rijstijlbegeleiding voor bestuurders van bestelwagens. Bij tien organisaties worden telkens zes 
bestelwagens gedurende één jaar uitgerust met zes verschillende, op de markt beschikbare 
concepten rond rijstijlbegeleiding.  

De stad Kortrijk, samen met de stad Antwerpen zijn de publieke deelnemende organisaties. De andere 
organisaties zijn private ondernemingen.

Het pilootproject wordt georganiseerd door de vzw Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM), met 
maatschappelijke zetel gevestigd te Wetenschapspark 13, B-3590 Diepenbeek, ondersteund door de 
FOD Mobiliteit, het BIVV, AG Insurance en Athlon DLL.

De deelname aan dit pilootproject past binnen het duurzaam bedrijfsmobiliteitsplan van de stad 
Kortrijk, deelplan 2015. 

Argumentatie
1. Aanbieders van de technologie

 De volgende aanbieders zullen hun diensten aanbieden: 

1. ARC Solutions (Kontich) met TomTom Telematics

2. ARC Solutions (Kontich) met DriveXpert, een tool van het bedrijf MarketIP uit Naninnes

3. Rauwers Controls NV (Vilvoorde)

4. RAM Mobile Data (Diegem)

5. GeoSolutions (Kontich) met hun tool Suivo, met een verdere begeleiding van de betrokken 
bestuurder door Drivolution (Leuven)

6. Effi-Drive (Kortrijk)

2. Verwachtingen en resultaten

De gebruikers worden gedurende de testperiode begeleid door zowel de aanbieders van de 
verschillende tools en concepten als door het VIM. Het doel is dat de gebruikers inzage krijgen in de 
verschillende mogelijkheden die vandaag beschikbaar zijn, de afstemming kunnen maken tussen de 
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eigen prioriteiten en deze oplossingen en naderhand de evaluatie maken of, en zo ja, met welke 
oplossing zij hun vloot verder willen uitrusten.

Hierbij engageren de gebruikers zich tot: 

 Het laten uitrusten van zes van hun bestelwagens met zes verschillende marktoplossingen en 
deze gedurende een periode van twaalf maanden uit te testen;

 Het aanduiden van een operationele contactpersoon, die de testen op gebruikersniveau 
opvolgt en het rijdende personeel mee begeleidt en ondersteunt. Bij voorkeur is dit een 
vertrouwenspersoon, vakbondsafgevaardigde of werknemersvertegenwoordiger binnen het 
bedrijf;

 Het aanduiden van een centraal contactpersoon, die de bevoegdheid heeft om bepaalde 
beslissingen te nemen, een gebruikersovereenkomst te sluiten en die als centraal 
aanspreekpunt voor de deelnemende organisatie kan fungeren.

Het is ook de bedoeling dat de rijstijlbegeleiding van individuele medewerkers geen negatieve 
gevolgen zal hebben voor de betrokken medewerkers en dienstverlening. Er wordt eerder ingezet op 
positieve feedback, incentives en gamification dan op bestraffing of neerwaartse vergelijking. 

Hierom mikken wij ook op een betrokkenheid van de werknemers en hun vertegenwoordigers bij de 
uitvoering van het project. Op deze manier kan duidelijk weergegeven worden dat er geen verborgen 
agenda is van de werkgever. 

VanSafe wil aantonen dat rijstijlbegeleiding voordelig is voor zowel werkgevers als werknemers.

De resultaten van de verschillende tools en concepten zijn voor iedere gebruiker op zich moeilijk te 
vergelijken. Veel hangt immers af van de (reeds bestaande) rijstijl van iedere individuele werknemer. 

Daarom worden de gebruikers ook begeleid bij het vergelijken van de resultaten. 

Hierbij zal gebruik gemaakt worden van:

 De resultaten van de negen andere gebruikers;

 De benchmarkwaarden of simulaties van iedere aanbieder, op basis van gebruikerservaringen 
uit het bestaande klantenbestand en eigen databases van de aanbieders;

 Bestaand onderzoek en eerder uitgevoerde studies.

Naast de resultaten is het ook belangrijk dat de gebruikers een real life ervaring opdoen met de 
verschillende tools en concepten, waardoor deze geconcretiseerd en tastbaar worden.

3. Geselecteerde voertuigen Stad Kortrijk

De directie bedrijfsvoering stelt voor volgende voertuigen in te zetten in dit pilootproject:

Binnen de directie RES, B.O.D: 

1. W119 Renault Kangoo {diesel}
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2. W130B Fiat Doblo {CNG}

3. W173B Fiat Doblo {CNG}

 Binnen de directie BEDRIJFSVOERING, Exploitatie: 

1. W145 Peugeot Partner {diesel}

2. W161 Fiat Scudo {diesel}

3. W152 citroen Berlingo {diesel}

Het gaat over een diversiteit aan merken, gebruik en soort aandrijving. Er werd de goedkeuring 
verleend door de respectievelijke directies voor deze deelname.

4. Deel 2 van het pilootproject VanSafe : ‘elektronische ISA-variant’

In een tweede deel van VanSafe onderzoeken het VIM, het BIVV en GIM welke randvoorwaarden nodig 
zijn om de introductie van intelligente snelheidsaanpassing – een technologie die belet dat het voertuig 
de geldende snelheidslimiet langdurig overschrijdt – op Belgische wegen mogelijk te maken. 

In een pilootproject worden drie voertuigen uitgerust met dergelijke technologie. Gedurende drie 
maanden wordt er gekeken welke de gebruikerservaringen zijn, welke veiligheidseffecten waar te 
nemen zijn, wat de efficiëntie (business case) achter ISA is en hoe al dan niet bestaande statische 
snelheidskaarten verrijkt kunnen worden met dynamische informatie. 

Het financieringsdossier van dit gedeelte van VanSafe ligt momenteel ter goedkeuring bij de bevoegde 
overheid. Goedkeuring van het dossier wordt verwacht tegen medio september 2015. VanSafe maakt 
in deze hoedanigheid deel uit van het ISA-actieplan van federaal minister van Mobiliteit, ms. Jacqueline 
Galant.

In deze fase, zal één voertuig van de stad Kortrijk, voor een periode van drie maanden uitgerust worden 
met een elektronische ISA-variant.

6. Kostprijs deelname pilootproject

Deelnemen aan dit pilootproject bedraagt ongeveer 70 € per maand, per voertuig. Dit komt op een 
geraamd totaal van 5.040 € (excl. BTW). Tijdens de deelname aan dit pilootproject, zal als gevolg van 
rijstijlbegeleiding, het verbruik dalen, die ervoor zorgt dat de kostprijs aan het pilootproject 
procentueel zal dalen. Vandaag is het moeilijk in te schatten, hoeveel deze daling zal bedragen omdat 
we geen referentie hebben, gezien het gaat over een pilootproject.

De deelname aan het tweede deel van het pilootproject VanSafe, de elektronische ISA-variante, is de 
Stad Kortrijk vrij van verdere bijdrage en zal dit opgenomen binnen het projectbudget van VIM.

Omdat het VIM een netwerkorganisatie is rond innovatie in duurzame mobiliteit, wordt verwacht dat 
de deelnemers aan de pilootprojecten lid zijn van het VIM. Vanuit het project VanSafe wordt de Stad 
Kortrijk, mits deelname, gedurende één jaar gratis lid van het VIM. 

De totale duurtijd van het project van VIM duurt 2 jaar wat vergt dat het dossier door de gemeenteraad 
dient te worden goedgekeurd.
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Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Motivering
 
visum 2015.456 budgetsleutel 2015/GBB-CBS/0119-01/6160300/IE-GEEN uitgave 6.098€ beschikbaar 
bedrag 54.561,82€

Financiële informatie
Het project wordt geraamd op 5.040 euro (excl. BTW) ofwel 6.098 euro (incl. BTW) op volgende 
budgetsleutel 2015/GBB-CBS/0119-01/616300.

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Juridische dienst
Gunstig advies

Besluit
Punt 1
De deelname aan het pilootproject Vansafe goed te keuren onder de voorwaarden beschreven in de 
samenwerkingsovereenkomst en een totale kostprijs van 5.040 euro (excl. BTW).
 

Bijlagen
- Samenwerkingsovereenkomst VanSafe Stad Kortrijk v2 20150811.docx
- Communicatierichtlijnen VIM.PDF
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An Vandersteene

JC Tranzit
24 2015_GR_00168 UIT-pas - retributies sociaal tarief - 

Vaststellen
24 - 2015_GR_00168 - UIT-pas - retributies sociaal tarief - Vaststellen

Inhoudelijk verantwoordelijke
Merijn D'hondt

Beknopte samenvatting
Kortrijk wil met de implementatie van de UIT-pas de vrijetijdsparticipatie bevorderen van iedereen 
en van mensen in armoede in het bijzonder.

Via deze nota wordt de concretisering voorgesteld met o.a. weergave van:

1. doelgroep kansentarief

2. systeem van punten sparen - welkomstpakketten - omruilen

3. soorten dragers: kaarten, stickers en e-ID + verkoop

 

Naast de bovengenoemde voorstelling wordt via deze nota de goedkeuring gevraagd voor de 
retributies bij verkoop kaarten of combinatie eID/sticker als UiTPAS.

Beschrijving
Aanleiding en context
Algemeen:

UiTPAS is een programma met herkenbare naam dat door Cultuurnet Vlaanderen specifiek 
ontwikkeld werd ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van iedereen en mensen in armoede in 
het bijzonder. Via de UiTPAS kunnen mensen in armoede aan een zeer voordelig tarief participeren 
aan vrije tijd. Via een systeem van punten sparen en omruilvoordelen is dit concept ook interessant 
voor de brede bevolking en wordt stigmatisatie bij gebruik van de kaart vermeden. Naast het 
pilootproject in Aalst werd de UiTPAS reeds geïntroduceerd in Brussel, Antwerpen, Gent en 
Oostende. Als eerste intergemeentelijk samenwerkingsverband kreeg zuidwest de opdracht om de 
uitrol voor de ganse regio voor te bereiden onder de noemer UiTPAS zuidwest. In het voorjaar van 
2014 besliste elk CBS binnen de regio een lokale projectleider aan te duiden en een lokale werkgroep 
op te richten. De modaliteiten van UiTPAS zuidwest werden verfijnd en besproken in diverse 
regionale vergaderingen van stuurgroep en werkgroepen en in de raad van bestuur van zuidwest, 
voor de gelegenheid uitgebreid tot alle vrijetijdsschepenen en OCMW-voorzitters. UiTPAS zuidwest 
werd tot slot ook uitgebreid besproken op de burgemeestersconferentie van 13 februari 2015. Op 17 
april 2015 nam het CBS van Kortrijk een beslissing inzake gebruik eID als UiTPAS met de daarbij 
horende ontwikkelingskosten en de keuze m.b.t. de verhoogde tegemoetkoming met sociale 
correctie als criterium voor personen in kansarmoede om in aanmerking te komen voor het voordelig 
tarief.
Op 17 augustus 2015 nam het college een beslissing i.v.m.:

  De retributies voor de verkoop van de UiTPAS;
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  goedkeuring concept koppeling Bill en UiTPAS voor de 16 tot 26 jarigen in Kortrijk met 
vrijgeven adressnlijst en budget.

1.      Doelgroep kansentarief

Het CBS nam in zitting van 27 april de beslissing om verhoogde tegemoetkoming met sociale 
correctie als criterium te hanteren. (zie bijlage 1. 2015_CBS_00928 - UIT-pas - Lancering en 
implementatie in Kortrijk - planning en concepten)

Dit betekent concreet dat volgende categoriën in aanmerking komen voor de UiTPAS onder 
kansentarief:

  Actief OCMW- dossier: mensen met een leefloon of met steun equivalent leefloon
Mensen met een actief dossier binnen het OCMW komen automatisch in aanmerking voor 
de UiTPAS onder sociaal tarief. Om de drempel voor aanvraag van deze pas te verlagen, richt 
men in het sociaal huis een verkooppunt in.

 Mensen met een verhoogde tegemoetkoming
Om in aanmerking te komen voor verhoogde tegemoetkoming dient men dit aan te vragen 
binnen een mutualiteit. Bij gunning houdt men rekening met het krijgen van bepaalde 
uitkeringen, situatie van wees of niet-begeleide minderjarige en/of een laag inkomen. Deze 
gegevens worden via de kruispuntdatabank geraadpleegd.
Mensen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming melden zich met een geel 
kleefbriefje van de mutualiteit aan één van de verkoopbalies van de UiTPAS in de stad.

 Mensen die net uit de boot vallen:
Inwoners van Kortrijk die net buiten de standaardcriteria vallen, kunnen mits een beperkt 
sociaal onderzoek via het sociaal huis alsnog in aanmerking komen voor het kansentarief. Bij 
dit sociaal onderzoek wordt o.a. rekening gehouden met volgende criteria:
     - check van inkomsten cliënt- gezin via Kruispuntbank sociale zekerheid;
     - check problematiek bijvoorbeeld voldoende inkomsten maar hoge schulden;
     - Vanuit sociaal onderzoek voorstel naar steun via OCMW;
     - toekenning op tijdelijke basis van UiTPAS gezien gezinssituatie.
Elk dossier is uniek en een som van zijn deelfactoren. Het is bijgevolg niet mogelijk een 
standaard criterium te ontwikkelen dat voor iedereen van toepassing is. Het sociaal 
onderzoek op zich is strikt gereglementeerd en gebaseerd op art. 60 §1 van de Organieke 
wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Om misbruik te vermijden is dit kansentarief voor alle bovengenoemde doelgroepen een jaar geldig. 
Een maand voor het verstrijken van dit sociaal tarief krijgt de pashouder een mail en sms met de 
melding dat het tarief nog een maand geldig is. 
Bij toekenning van het sociaal tarief aan een balie bij effectieve participatie aan vrije tijd, krijgt de 
baliemedewerker eenzelfde bericht op het scherm. 
OCMW- cliënten kunnen in dit geval een verlenging aanvragen binnen het sociaal huis. Personen met 
verhoogde tegemoetkoming melden zich opnieuw aan met een geel kleefbriefje bij een 
verkoopbalie. Mensen die recht kregen mits het sociaal onderzoek dienen opnieuw dezelfde 
procedure te ondergaan.
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Indien de pashouder voldoet aan de criteria voor verlenging, blijft de kaart of sticker geldig en 
wordt via de software van CultuurNet de geldigheidsduur van  het kansentarief verlengd.

 

2.      Welkomstpakket / punten sparen / omruilen

UiTPAS staat voor vrije tijd en wil met het systeem van welkomstvoordelen, punten sparen en 
omruilen de brede bevolking aanspreken. Iedereen kan dus lid worden van UiTPAS en genieten van 
een mooi vrijetijdsdienstverlening. Hierdoor wordt ook de stigmatisatie bij gebruik van kansarmen 
een halt toegeroepen.

3.1. Welkomstpakket: Bij activatie van een UiTPAS (eID, sticker of UiTPASkaart, verder omschreven 
als UiTpas- drager), hoort een welkomstpakket dat minimaal de waarde van de UiTPAS (€3) 
overstijgt. Dit kan gaan om een gratis ticket, gadget of een éénmalige korting. Bepaalde 
welkomstvoordelen worden regionaal gelijkgestemd vb. één gratis zwembeurt in een van de 
zwembaden binnen de regio. Andere zijn dan specifiek gelinkt aan de gemeente.

3.2. Punten sparen / omruilen: Het aanbod van de huizen wordt gelinkt aan de UiTdatabank en hier 
wordt tevens opgegeven hoeveel punten een persoon kan sparen. Dit kan 1x per activiteit, 1x per 
week vb. voor bib, x- aantal punten bij abonnementen,…

 

3.      Soorten dragers 
Bij de effectieve activatie kan de keuze gemaakt worden tussen:

 Combinatie eID en sticker:
In Kortrijk, Avelgem en Wervik kan de UiTPAS- gebruiker zijn eID gebruiken als volwaardige 
UiTPAS. Om de UiTPAS te gebruiken buiten bovengenoemde gemeenten krijgt de aanvrager 
ook een sticker mee met een NFC-chip. Deze sticker kan naar eigen keuze ergens worden 
opgekleefd en heeft dezelfde functies en huisstijl als de kaart.

 Kaart UiTPAS zuidwest:
Deze drager is de meest gehanteerde drager in de regio. Bij deze kaart hoort het UiTPAS- 
nummer, witruimte voor de persoonsgegevens en een NFC- chip.

Voorstel tarifering voor verkoop kaarten:

 Tarief kaart UiTPAS zuidwest: € 3, voor personen onder verhoogde tegemoetkoming € 1.

 Tarief sticker + combi E-ID: gratis voor elke doelgroep. Dit ter promotie van het gebruik van 
de eID. Deze regeling geldt tevens voor de kids-ID.

Het komt aan de gemeenteraad toe de bovengenoemde prijssetting voor kaarten en stickers goed te 
keuren.

 

Argumentatie
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Het toekennen van de retributies bij verkoop van de kaart of combinatie eID en kaart is een 
bevoegdheid van de gemeenteraad.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit
Punt 1
De retributies bij de verkoop van de UiTPAS worden als volgt vastgesteld :

 Tarief kaart UiTPAS zuidwest: € 3, voor de personen die vallen onder 1 van de categoriën van 
het kansentarief, zoals hierboven beschreven, bedraagt het tarief :€ 1.

 Tarief sticker + combi E-ID: gratis voor elke doelgroep. Deze regeling geldt tevens voor de 
kids-ID.

Deze retributie zal worden opgenomen in het algemeen retributiereglement n.a.v. de eerstvolgende 
jaarlijkse vaststelling ervan. 

 

Bijlagen
- bijlage 1. 2015_CBS_00928 - UIT-pas - Lancering en implementatie in Kortrijk -.pdf
- bijlage 6. Overzicht aanbieders ifv UiTPAS.pdf

Aanvullende punten
Vragen en interpellaties

Interpellaties
IR 1 Interpellatie van raadslid Steve Vanneste: Taalgebruik aan de 
loketten
IR 1 - Interpellatie van raadslid Steve Vanneste: Taalgebruik aan de loketten

Indiener(s):
Vanneste Steve

Toelichting:
Het Plan Nieuw Kortrijk vermeldt op bladzijde 48 het volgende: "Het engagement van nieuwe 
Kortrijkzanen om zich te integreren in onze stad spreekt voor zich. Taal is hierin cruciaal. Onze 
stadsdiensten maken gebruik van het Nederlands bij contact met de burgers. Nieuwkomers die de 
taal nog onvoldoende beheersen laten zich zo nodig vergezellen of nemen een tolk onder de arm”.

 

Nieuwe Kortrijkzanen die onze taal nog niet meester zijn vinden in deze beslissing een aansporing om 
Nederlands te leren. Zeker indien er in de eigen leefomgeving nog geen Nederlands gesproken 
wordt, kan dit op termijn heel positieve gevolgen hebben voor hun integratie in onze maatschappij, 
bovendien versterkt het de sociale cohesie in de stad. Het is algemeen geweten dat de beste manier 
om een taal te leren niet enkel via boeken en cursussen gebeurt, maar vooral via sociaal contact.
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Mag ik aan het college vragen hoe de correcte opvolging van deze bepaling door de diensten 
verzekerd wordt?

Met vriendelijke groeten

Steve Vanneste


