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PROJECTEN SOK 
 
Stadsprojecten o.b.v. eigen patrimonium 
 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk maakt werk van een doorlopend proces van 
stadsvernieuwing dit o.b.v. bijvoorbeeld een masterplan voor een bepaalde omgeving.  Hieraan 
werkt ze met een systeem van “rollend fonds”.  Het Stadsontwikkelingsbedrijf koopt 
gronden/panden aan, groepeert deze en stelt hieromtrent in overleg met de stadsdiensten 
stedenbouwkundige voorwaarden op inzake herbestemming.  Naderhand verkoopt ze deze of zoekt 
ze een private partner om gezamenlijk nieuwe projecten te realiseren. 
 
Doel is om selfsupporting te werken doch de aanpak van verlieslatende projecten is met het oog op 
stadsvernieuwing mogelijk, bij voorkeur wordt dit op lange termijn gecompenseerd met 
winstgevende projecten.  De groots opgezette aanpak is essentieel om  
ambitieuze plannen waar te maken en structureel te werken aan opwaardering van de  
leefomgeving.  Met een dergelijke aanpak doet een Stadsontwikkelingsbedrijf eigenlijk het 
voorbereidende werk van een ontwikkelaar, die het veelal de moeite niet vindt om zelf in 
verwaarloosde buurten in te grijpen.  Door het samenbrengen van diverse kleinere panden tot 
grotere bouwblokken en het scheppen van vb. PPS-mogelijkheden wordt het plots wel de moeite 
waard voor een private investeerder om projecten te realiseren en zo gaat de bal aan rollen. 
 
Het masterplan Nero zorgde voor een eerste sneeuwbaleffect in de binnenstad.  Nu het masterplan 
Nero stilaan zijn voltooiing nadert, worden door het Stadsontwikkelingsbedrijf ook nieuwe gebieden 
aangesneden dit met name in de buurt van het project St. Janspoort, doch ook in functie van 
andere te herdynamiseren of te herbestemmen buurten (vb. Overleie, Ramen, Magdalenastraat - 
Kortrijk Weide, …).  Het sneeuwbaleffect waarvan sprake zal nog worden versterkt door de creatie 
van een pandenfonds waarin met Foruminvest zal worden samengewerkt om in een afgebakende 
projectzone rondom het project St. Janspoort stadskankers weg te werken en het wonen in de stad 
te bevorderen. 
 
 
 

1. Masterplan Spoorweglaan 
 
 

1.1. Algemeen – krachtlijnen masterplan 
 
Het masterplan Spoorweglaan is één van de belangrijkste projecten uit de opstartfase van de 
toenmalige Woonregie.  Een belangrijke taak was een woonbeleid te voeren dat het huren of 
verwerven van woningen in de binnenstad mogelijk maakt in die buurten waar een renovatieproces 
niet spontaan tot stand komt en de verkrotting toeneemt.   
 
Aan het ontwerpbureau NERO werd medio 1999 gevraagd een masterplan voor de Spoorweglaan 
en omgeving te ontwikkelen.  Dit gebied, dat wordt afgebakend door de Sint-Janslaan, de 
Spoorweglaan en de Doorniksestraat, is vanouds een grensgebied, het ligt ‘verloren’ tussen de 
stationsomgeving, de spoorweg en het oude centrum.  Hier liggen echter ook de potenties : de 
nabijheid van bepaalde stedelijke brandpunten en structuren genereert stromen waarop het 
studiegebied kan inspelen (station, parkings, winkelwandelgebied, culturele voorzieningen, …). 
 
Het gebied lag er op dat moment verwaarloosd en totaal verkommerd bij.  Handelspanden stonden 
er leeg, woningen verkrot.  De inplanting van nieuwe bouwblokken, groen, de herinrichting van de 
spoorwegonderdoorgang, etc. moesten het mogelijk maken een nieuwe stedelijke ruimte te 
creëren.  In het front aan de Spoorweglaan werd binnen het masterplan de nadruk gelegd op een 
gemengde ontwikkeling.  Nieuwbouw huisvest voornamelijk woningen, de vlotte bereikbaarheid en 
parkeermogelijkheid laten ook een beperkte mengvorm toe met winkeloppervlaktes, kantoren en 
horeca.  In de kleinschalige blokken werd een min of meer introverte woonvorm voorzien, 
bestaande uit gegroepeerde woningen rond semi-openbare binnengebieden.  Hier zou chirurgisch 
in het weefsel  moeten worden geopereerd : de inplanting van de woningen reageert op de 
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moeilijke condities van het binnengebied qua bouwhoogtes en inkijk.  Semi-private binnengebieden 
en doorgangen creëren expansieruimtes in een te krappe buurt. 
 
 

 
 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf kocht in dit gebied op aanwijzing van de bepalingen in het 
masterplan panden en krotten op teneinde grote bouwblokken te verwerven, waar 
herinrichtingsprojecten kunnen worden gerealiseerd.   
 
 

1.2. Omgeving Wijngaardstraat 
 
Algemeen 
 
Net als in tal van andere steden stonden in het winkelwandelgebied van Kortrijk een groot deel van 
de bovenverdiepingen leeg.  Deze verdiepingen werden vaak niet onderhouden, met nadelige 
gevolgen voor het straatbeeld.  Daarenboven zijn deze onbewoonde winkelgebieden volledig 
verlaten na het sluitingsuur en dit creëert een gevoel van onveiligheid voor de passanten. 
 
Leegstand boven winkels is een typisch fenomeen dat men aantreft in elk goed uitgebouwd 
winkelcentrum.  Vaak wordt deze leegstand door de handelaars zelf in de hand gewerkt, omwille 
van de fiscale voordelen die verbonden zijn aan het niet-verhuren van de verdiepingen boven de 
winkels.  Ze worden gebruikt als stapelplaats of staan gewoon leeg.  Sommige verdiepingen missen 
daarenboven elke elementaire vorm van comfort (water, electriciteit, verwarming) en zijn dringend 
aan renovatie toe (slechte ramen, slechte waterafvoer, vocht in de muren, gebrek aan isolatie). 
 
Het masterplan van Nero werkte voor de winkelwandelstraat Wijngaardstraat een project uit rond 
wonen boven winkels.  Doel was de Wijngaardstraat als shoppingstraat een duidelijker profiel te’ 
geven door de bestaande tendens van voedingsspeciaalzaken en interieurwinkels te versterken en 
aan te moedigen.   
 
Pilootproject lagere school bijstand 
 
Het leegstaande scholencomplex van Onze-Lieve-Vrouw Bijstand vormde de ideale locatie om de 
Wijngaardstraat als winkelstraat en het project “Wonen boven winkels” een sterke impuls te geven.  
Het ontwerpbureau Nero werkte in deze kontekst een voorstel uit voor de bouw van 
appartementen, winkels, parking, etc.   Het Stadsontwikkelingsbedrijf kocht dit pand aan samen 
met 9 omliggende handelspanden op de hoek Wijngaardstraat/Sionstraat.   
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Aan de overzijde van school werden nog vijf aaneensluitende grotendeels leegstaande  
handelspanden aangekocht.  Deze panden boden mogelijkheden voor een wat kleiner wonen boven 
winkels project.  
 
Publiek Private Samenwerking – vennootschap Tsyon 
 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf startte begin 2003 een procedure in kader van de 
overheidsopdrachtenwetgeving voor het vinden van een private partner, met wie ze op haar 
eigendommen in de Wijngaardstraat kwalitatieve woon- en winkelprojecten kon realiseren.  Het 
aannemingsbedrijf Van Roey uit Rijkevorsel werd hierbij geselecteerd als PPS-partner. 
 
Op 12 juli 2004 werd mede in overleg met het Vlaams Kenniscentrum voor PPS de PPS-
vennootschap Tsyon opgericht, één van de eerste PPS-vennootschappen in Vlaanderen.  De 
naamloze vennootschap heeft als aandeelhouders : 49 % het Stadsontwikkelingsbedrijf, 49 % de 
nv Van Roey Project en 2 % de bvba Ghera. 
Doel van deze vennootschap is o.m. de bouw van de wonen-boven-winkels projecten in de 
Wijngaardstraat.  Het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk stelt haar gronden via een recht van opstal 
ter beschikking aan deze vennootschap.   
 
Project Tsyon – oorspronkelijk opzet 
 
Het project Tsyon werd uitgewerkt door het architectenburo  Buro II. 
 
In eerste instantie bestond het Tsyon-project uit twee verschillende delen 

- de kant lagere school : lager school zelf en handelspanden hoek Wijngaardstraat/Sionstraat 
- de kant Wijngaardstraat/Vlamingenstraat. 
 

De nv Tsyon had tot uitdaging aan twee zijdes van de Wijngaardstraat een toonaangevend en 
vernieuwend woon- en winkelcomplex te realiseren, met aandacht voor het imago van Kortrijk op 
vlak van Design, Innovatie en Creatie.  Het project wou zich door middel van kwalitatieve doch 
betaalbare en trendy appartementen met name richten tot het aantrekken van jonge gezinnen en 
andere nieuwe bewoners van de stad.  In totaal zou het gaan om een 50-tal ondergrondse 
parkeerplaatsen, 34 appartementen en circa 900 m² winkelruimte.  De totale kostprijs van het 
project werd geraamd op 7 miljoen euro. 
 
Verkoop lagere school bijstand 
 
Alle plannen voor het Tsyonproject werden opgemaakt in de loop van 2004.  In kader van het 
project middelbare school bijstand door projectontwikkelaar Foruminvest, een project waarbij ook 
het Stadsontwikkelingsbedrijf actief was betrokken (zie verder), bleek dat omwille van tal van 
redenen de integratie van de lagere school in het grotere project vereist was.  Daardoor werd er op 
11 mei 2005 een overeenkomst gesloten tussen het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk en de nv 
Tsyon enerzijds en de nv Sint Janspoort (Foruminvest Group) anderzijds om haar gedeelte van het 
project, met name de lagere school en de panden op de hoek Wijngaardstraat/Sionstraat, te 
verkopen aan Foruminvest. 
 
Dit had volgende voordelen : 

- Architectuur en stedenbouw : 
o In plaats van 2 afzonderlijke gescheiden projecten met elk hun eigen architectuur 

komt er 1 mooi geïntegreerd project. 
o De Sionstraat kan als winkelstraat worden gerevaloriseerd. 

- Kortrijk als centrumstad : 
o Door de opname van de lagere school in het Totale Project kan Foruminvest de 

kans bieden om een voldoende kritische massa aan winkeloppervlakte te realiseren 
en Kortrijk als winkelstad opnieuw op de kaart te zetten.  Dit betekent dat er in 
Kortrijk weer ruimte komt voor winkels uit het middensegment en dat er tegelijk in 
het centrum ruimte wordt geboden voor winkels, die zich anders in de rand van de 
stad zouden vestigen. 

o Naast het aspect winkelen garandeert Foruminvest ook de bouw van een 60-80 
appartementen met als doelgroep gezinnen met kinderen. 

- Mogelijkheid tot het realiseren van andere projecten : 
o Door de verkoop van de school krijgt het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk 

opnieuw fondsen om elders in de stad projecten op te starten. 
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De akte van verkoop m.b.t. de gronden lagere school en omgeving tussen het 
Stadsontwikkelingsbedrijf en de nv Sint Janspoort werd verleden op 19 december 2005. 

 
Gereduceerd Tsyon-project 
 

 
 
De verkoop van de lagere school bijstand en omliggende panden aan de Foruminvest Group had tot 
gevolg dat de nv Tsyon enkel nog instond voor een gereduceerd project in de Wijngaardstraat nrs. 
32-34-36.   In concreto gaat dit over 180 m² winkelruimte en 10 woongelegenheden.  Kostprijs 
van de werken bedraagt 1.500.000 euro. 
 
Het project werd voorlopig opgeleverd in mei 2007.  Gedurende 2007 stond het AGB SOK als 
partner in de nv Tsyon in voor de opvolging van de werkzaamheden, de verkoop, … 
De winkelruimte werd al direct verkocht in functie van de herlokatie van een handelaar t.g.v. het 
project Foruminvest.  In de loop van 2007 werden 5 van de 10 woongelegenheden verkocht. 
 
Private projecten handelaren 
 
In de rand van de activiteiten van het Stadsontwikkelingsbedrijf, blijkt intussen ook dat de lokale 
handelaren al dan niet in functie van een gedwongen verhuis zelf opnieuw investeerden in de 
Wijngaardstraat.  Voorbeelden zijn o.m. de uitbreiding van het handelspanden van Geo Gyselinck 
en de uitgebreide traiteurzaak Dujardin.  Het Stadsontwikkelingsbedrijf staat deze en andere 
handelaren, met name ook in functie van het project Foruminvest, bij waar mogelijk. 
 
 

1.3. Project Spoorweglaan/Keer der Vlamingenstraat 
 
Op de hoek Spoorweglaan/Keer der Vlamingenstraat kocht het Stadsontwikkelingsbedrijf een 10-tal 
afzonderlijke panden die samen een volledig bouwblok (970 m²) vormden. 
 
Begin januari 2003 werden alle panden gesloopt.  Aansluitend werd door de stedelijke dienst 
Leefmilieu het terrein aangepakt en werd er een bloemensculptuur van Cowboy Henk geplaatst.  
Deze sculptuur kan beschouwd worden als de lokvogel voor nieuwe stedelijke initiatieven. 
 
Door het ontwerpbureau Nero werden de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor herinvulling 
opgesteld.  Hierbij werd uitgegaan van een sokkel voor het gelijkvloers (dak met beplantingen) 
met daarboven een toren van een vijftal lagen. 
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Het bouwblok werd in 2002 zonder resultaat te koop gesteld via de Confederatie voor 
Immobiliënberoepen.  Hierna besliste het Stadsontwikkelingsbedrijf het zelf op de markt te 
brengen.  Na tal van onderhandelingen werd het bouwblok op 23 december 2005 mits 
voorwaarden verkocht aan de T.V. Keer der Vlamingen.  Deze laatste heeft tot doel op deze site op 
korte termijn een appartementencomplex met een 35-tal woongelegenheden in een kwalitatieve 
architectuur (architectenbureau Devolder-Delaey – Geert Devolder) te realiseren.  De werken 
werden aangevat in het najaar van 2006.  Realisatie wordt voorzien begin 2008. 
 
 

1.4. Spoorweglaan 27/28 
 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf verkocht in september 2004 twee door haar aangekochte 
eigendommen in de Spoorweglaan 27/28 aan een Nederlandse investeerder.   
Deze startte in april 2006 met de sloping en nieuwbouw van appartementen (architect R. 
Bouciqué) op deze site.  De realisatie is voorzien voor begin 2008. 
 
 

1.5. Hoek Spoorweglaan/Doorniksestraat 
 
Het ontwerpbureau Nero maakte in 2002 een ontwerp m.b.t. de afwerking van de hoek 
Spoorweglaan/Doorniksestraat.  Naast de eigendommen van het Stadsontwikkelingsbedrijf 
(Spoorweglaan 1, 3 en 4) waren hierbij ook andere eigendommen betrokken : gebouw Hulpkas 
Werkloosheidsuitkeringen, parkeerterrein Belgacom – beheerd door Connectimmo.   
In 2005 werden de panden Spoorweglaan 3 en 4 gesloopt.  Daarnaast vonden diverse 
onderhandelingen plaats met de eigenaren van de aangrenzende gebouwen.   
 
Tijdens 2007 werden de onderhandelingen met Connectimmo verder gezet.  In functie van hun 
technische randvoorwaarden naar verkoop werd in opdracht van het AGB SOK een studie naar de 
bebouwingsmogelijkheden opgemaakt door het studiebureau Arcad.  Bedoeling is dit project in 
2008 als PPS-project te lanceren.  Op deze beeldbepalende lokatie kan een multifunctioneel 
gebouw worden opgericht (kantoren, woningen, handel, …). 
 
 

1.6. Project Nieuwstraat 
 
Binnen het masterplan Spoorweglaan opteerde het ontwerpbureau Nero ervoor om in het 
kleinschalig binnengebied een introverte woonvorm te voorzien waarvoor chirurgisch in het weefsel 
moest worden ingegrepen.  Ze duidde hiervoor als pilootproject een gebied aan in de omgeving 
Nieuwstraat, Tuinstraat. 
 
Naast haar reeds bestaande eigendommen, kocht het Stadsontwikkelingsbedrijf hiertoe in 2005 
diverse panden aan.  Een stedenbouwkundig attest voor deze site werd opgemaakt. 
In zitting van 21 december 2005 besliste de raad van bestuur om voor een laatste moeilijk te 
verwerven pand de onteigeningsprocedure op te starten.  Minister M. Keulen machtigde het 
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Stadsontwikkelingsbedrijf bij ministerieel besluit van 11 mei 2007 om tot deze onteigening over te 
gaan.  Begin 2007 werd er door het Stadsontwikkelingsbedrijf een procedure opgestart voor de 
verwerving van een laatste nog resterend perceel i.k.v. een heerloze nalatenschap. 
 
De nv Tsyon zal deze site aanpakken.  Architecte M.J. Van Hee werd aangeduid voor de opmaak 
van een plan voor de bouw van 15 woongelegenheden met buitenruimtes (tuinen, terrassen) op 
deze site.  De bouwvergunning werd verleend in april 2007.  De start van de bouw wordt voorzien 
begin 2008.  Dit project wordt vanuit het SOK opgevolgd als partner in de nv Tsyon. 
 
Het project van M.J. Van Hee zelf zit als een puzzel in elkaar verweven.  Er zijn 7 ruime woningen 
en 8 appartementen.  Alle woongelegenheden beschikken over grote buitenruimtes (tuin of ruim 
terras) en een eigen kelder.  Het project doet zuiders aan en wordt doorsneden door een steegje, 
die de verbinding maakt tussen Tuin- en Nieuwstraat.  De 13 parkeerplaatsen bevinden zich 
ondergronds. 
 
 

1.7. Andere lokaties 
 
Ook m.b.t. andere te saneren lokaties in de buurt neemt het Stadsontwikkelingsbedrijf contact op 
met de eigenaren.   
 
Zo werd in 2004 het braakliggende terrein in de Spoorweglaan 17 aangekocht.  Het perceel werd te 
koop aangeboden.  Dit resulteerde in een verkoop aan de bvba Dhaeze Project die i.s.m. met 
architect Philippe De Hullu zal instaan voor de realisatie van een van een kwalitatief residentieel 
project in een vernieuwende architectuur. 
 
In de loop van 2005/2006 kocht het Stadsontwikkelingsbedrijf de hoek gelegen tussen Keer der 
Vlamingenstraat en Nieuwstraat : de panden Spoorweglaan 9, 10 en Nieuwstraat 37.  Het 
Stadsontwikkelingsbedrijf zal hier zelf als bouwheer optreden voor de realisatie van een 
residentieel of kantoorcomplex.  De architectuur zal worden uitgewerkt door jonge architecten in 
kader van de Meesterproef van de Vlaams Bouwmeester.  De procedure hiertoe liep in 2007. 
 
 
 

2. Herbestemming textielfabriek Vetex 
 
Algemeen 
 
Aan de rand van het Kortrijkse stadscentrum bevindt zich het voormalige textielbedrijf Vetex.  Dit 
textielbedrijf omvat nagenoeg een volledig bouwblok in de Kortrijkse St.-Janswijk, die paalt aan de 
historische binnenstad.  Het verlaten Vetexcomplex omvatte  circa 2 ha bedrijfsgebouwen en een 
aantal woningen, waaronder enkele herenhuizen met een ruime parkachtige tuin van ca. 3.000 m². 
De fabriekseigendom werd in 1998 opgekocht door de Intercommunale Leiedal, die in samenspraak 
met het Stadsontwikkelingsbedrijf instaat voor het bouwrijp maken van de site. 
Om de link tussen de Vetexsite en de binnenstad te verbeteren kocht het Stadsontwikkelingsbedrijf 
vijf bijkomende panden aan in de Veldstraat, deze werden in het voorjaar van 2005 gesloopt. 
 
Met het oog op de herbestemming werd een stedenbouwkundig concept vooropgesteld met 
volgende krachtlijnen : 
- de Vetexsite als scharnierproject met de buurt 
- de creatie van een sterke eigen identiteit 
- een vermenging van functies : nieuw park, publieke functies, nieuwe woongelegenheden. 
 
Om dit stedenbouwkundig concept te kunnen verwezenlijken organiseerde de toenmalige 
Woonregie in 2001 een architectuurwedstrijd voor het uitwerken van een ontwerp voor minimum 
20 woningen in deze omgeving.  Het winnende project van het bureau UapS bleek echter  in de 
realiteit voor een private promotor niet evident om te realiseren. 
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Bodemverontreiniging 
 
Bijkomend probleem voor deze site vormt de bodemverontreiniging.  Samen met de 
Intercommunale Leiedal volgt het Stadsontwikkelingsbedrijf het saneringsproces door de 
oorspronkelijke eigenaar (de nv Vetex) op.  De sanering loopt inmiddels al diverse jaren.   
 
Met het oog op een snellere realisatie van deelzones van het  project  werd beslist het bijna alles 
omvattende kadastrale perceel Vetex, op te splitsen in diverse deelpercelen. 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf kocht eind 2004 de percelen kant Veldstraat en kant Vaartstraat.  De 
Stad Kortrijk kocht het park en het poortgebouw, dat in 2006 werd omgevormd tot buurtcentrum 
d.m.v. Europese subsidies (VISP-project). 
 
Publiek private samenwerking : Matexi/Thiers 
 
Met het oog op de realisatie van een kwalitatief woonproject op de site, lanceerde het 
Stadsontwikkelingsbedrijf begin 2003 een procedure voor het vinden van een PPS-partner. 
De groep Matexi/Thiers werd hiervoor geselecteerd.  
 
Door de saneringswerken kon de realisatie van de woningen voorlopig niet worden uitgevoerd.  In 
2005 werd een gunstig bodemattest verleend voor de grond gelegen in de Veldstraat.   
 
De samenwerkingsovereenkomst met Matexi/Thiers werd op 29 mei 2006 ondertekend en zal in 
eerste fase leiden tot de realisatie van de rijwoningen kant Veldstraat.  In de loop van 2007 
werden de plannen verder uitgewerkt.  De bouwaanvraag zelf zal medio 2008 worden ingediend. 
 

 
 
Daarnaast werden in de loop van 2007 de saneringswerken in het binnengebied, die gebeuren in 
opdracht van de nv Vetex, verder opgevolgd. 
Verwacht wordt dat er in de loop van 2008 verder kan worden gewerkt aan de inrichtingsplannen 
voor het binnengebied. 
 
Verkoop directeurswoningen 
 
In september 2004 verkocht het Stadsontwikkelingsbedrijf de directeurswoningen Veldstraat nrs. 
71, 73 en 75 aan een Nederlandse investeerder, die deze zal renoveren en opnieuw als 
woongelegenheden inrichten.  De bouwaanvraag hiertoe werd circa mei 2007 ingediend.  Gezien 
deze werd geweigerd, werden nieuwe onderhandelingen tussen investeerder, stadsplanning en AGB 
SOK gevoerd.  Dit zal begin 2008 resulteren in een nieuwe bouwaanvraag. 
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3.  Aankopen in functie van grotere projecten 
 
Eind februari 2003 besliste de Vlaamse Regering het project Buda-eiland te selecteren i.k.v. het 
stadsvernieuwingsfonds.  Dit project wil het eiland uitbouwen tot een centrum voor kunsten voor 
de stad en de regio.  In kader van de uitvoering van dit project werd op 29 september 2003 een 
protocol voor publiek-private samenwerking ondertekend tussen de Stad Kortrijk, toenmalige 
Woonregie en de zorggroep H. Hart.  .  De overeenkomst hield in dat het Stadsontwikkelingsbedrijf 
alle inspanningen zou leveren om het eigendomsrecht te bekomen op de woonhuizen Budastraat 
54, 56, 58, 60 en 62 en de resteigendom van de nv Zeekanaal.  Daarna zou tussen de zorggroep 
H. Hart en het Stadsontwikkelingsbedrijf een ruiloperatie plaatsvinden tussen bovenstaande 
percelen en anderzijds het rusthuis O.L.V. van Bijstand in de Wijngaardstraat nr. 41.  Conform 
deze afspraken kocht het Stadsontwikkelingsbedrijf de diverse panden aan.  Op 29 december 2005 
werd het rusthuis bij notariële akte geruild met de panden in de Budastraat.  Dit rusthuis werd in 
de loop van 2007 in  functie van de realisatie van het multifunctioneel complex verkocht aan 
projectontwikkelaar Foruminvest. 
 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf is eigenaar van 4 panden in de Doorniksewijk (zie verder 
‘herbestemming ziekenhuizen’). 
 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf kocht in de loop van 2006 twee panden gelegen in de 
Magdalenastraat (nrs. 44 en 46).  Deze panden werden in eerste instantie gekocht op vraag van 
de Stad in functie van de aanleg van een mogelijke ontsluitingsweg op de site Kortrijk Weide.  Nu 
blijkt dat deze weg hier niet noodzakelijk is, zal het Stadsontwikkelingsbedrijf deze panden slopen 
en hier al dan niet via een private parter een nieuwbouwproject realiseren.  Gelet op de 
beeldwaarde en belang van kwaliteit op deze site, die als toegang fungeert voor het nieuw te 
ontwikkelen gebied Kortrijk Weide, werkte het AGB SOK ook hiertoe samen met de Vlaams 
Bouwmeester in kader van de Meesterproef.  Architect Tom Coole werd hiertoe geselecteerd. 
 
 
 
 

4. Nieuwe aandachtsgebieden 
 

Het Stadsontwikkelingsbedrijf investeerde de afgelopen jaren enorm in de buurt tussen 
Spoorweglaan en Wijngaardstraat, zoals afgebakend in het masterplan Spoorweglaan.  De 
interesse vanuit de private sector is hier, eens te meer door het project van de Groep Foruminvest, 
duidelijk merkbaar en de bal is aan het rollen gegaan. 
 
In de toekomst wenst het Stadsontwikkelingsbedrijf nog meer buurten in de binnenstad aan te 
pakken die een nieuwe dynamiek nodig hebben.  Dit gebeurt bij voorkeur in overleg met de Dienst 
Stadsplanning van de Stad Kortrijk.   
 
Kleinschalige projecten 
 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf is eigenaar van de toegang St. Janshof in de Slachthuisstraat.  In 
2003 werden de gevels gerenoveerd en een groenzone aangelegd, waardoor het geheel als 
afgewerkt kan beschouwd worden.  Gelet op de publieke functie van deze zone, kan dit terrein 
mogelijks worden overgedragen aan de Stad. 
 
Eén van de andere meer beperkte projecten in samenspraak met de Stad  is het gebied Ramen.  
Hier stond het Stadsontwikkelingsbedrijf in voor de aankoop van een perceel bouwgrond, na 
herverkaveling met de Stad en de aanleg van een parkje door deze laatste kan dit perceel opnieuw 
als bouwgrond verkocht worden.  In 2007 werden vanuit het Stadsontwikkelingsbedrijf de nodige 
stappen worden gezet om het resterend perceel te verwerven en hier in samenspraak met de 
Vlaams Bouwmeester i.k.v. de Meesterproef een nieuw project te realiseren.  Architect die hiertoe 
werd geselecteerd is Mo Vandenberghe.  Naast het woningbouwproject (2 woongelegenheden) zal 
ook het pleintje worden aangepakt, ook dit kadert in de Meesterproef.  In de loop van 2007 
onderhandelde het AGB SOK met de betrokken eigenaren van de twee nog te verwerven percelen 
in dit kader. 
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Meer globale aanpak – Omgeving Zwevegemsestraat/Pluimstraat 
 
De Zwevegemsestraat is één van de belangrijkste invalsassen van het Kortrijkse 
winkelwandelgebied en zal ook de ingangstunnel bevatten richting complex St. Janspoort.  De 
straat wordt momenteel gekenmerkt door nachtwinkels, telefoonwinkels, etc. en zou dan ook een 
positieve input kunnen gebruiken. 
 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf kocht hier inmiddels de panden Zwevegemsestraat 13 en 15.  Direct 
aansluitend hierbij bevindt zich de zone “marluc” : een aaneengesloten gebied bestaande uit 6 
handelspanden en woningen in de Zwevegemsestraat, 2 grote binnentuinen en 6 kleine woningen 
kant Slachthuisstraat.  Het binnengebied is aan weerszijden ingesloten door een beluik waarvan 
één pand werd aangekocht.  Door de realisatie van een nieuwbouwproject kant Zwevegemsestraat, 
het inrichten van een (semi-)publieke tuin en de renovatie van de woningen kant Slachthuisstraat 
kunnen de drie deelzones elk een belangrijke impuls krijgen.  Dit project wordt dan ook verder 
uitgewerkt en de onderhandelingen met eigenaar “marluc” zijn lopende. 
 
De Stad Kortrijk richt haar beleid de komende legislatuur met name op het aantrekken van 
gezinnen naar de binnenstad.  Het Stadsontwikkelingsbedrijf wil haar hierin volgen en wenst mee 
te werken om betaalbare woningen aan te bieden in de stad, daarbij wil het zich met name richten 
op de gestructureerde aanpak van probleemstraten (straten met weinig wooncomfort, gebrek aan 
groen, kleine woningen, etc.).  Doel is o.b.v. een soort van rollend fonds, evtl. i.s.m. een private 
partner, systematisch kleine panden te verwerven, eventueel te bundelen, te renoveren en 
opnieuw evenwel betaalbaar opnieuw op de markt te brengen.  Daarnaast zou er tegelijk werk 
worden gemaakt van een goede communicatie van de financiële en fiscale stimuli vanuit de stad, 
zodat ook particulieren in de straat worden aangemoedigd om hun panden te renoveren.  
Aandachtsbuurten zijn bv. Pluimstraat, Veldstraat, etc.   
 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf kocht als eerste aanzet hiertoe reeds een eerste ruim pand in de 
Pluimstraat nr. 7. 
Het pand in de Pluimstraat nr. 7 zal i.s.m. de Stad worden omgebouwd tot “Opvoedingswinkel”.  
Het AGB SOK zal hierbij ook het pand Pluimstraat nr . 5 gebruiken.  Dit pand is momenteel 
eigendom van de Stad doch zal worden geruild met de panden Slachthuisstraat, eigendom van het 
SOK. 
 
Naast de oprichting van de Opvoedingswinkel voerde het AGB SOK in de loop van 2007 
onderhandelingen met eigenaren teneinde een 10-tal panden in deze omgeving te verwerven, die 
al start kunnen dienen voor haar renovatie-aanpak i.k.v. het rollend fonds. 
 
 
Omgeving Vlasmarkt 
 
Het project St. Janspoort zal onvermijdelijk een impact hebben op de looplijnen in het 
winkelwandelgebied te Kortrijk, hierbij is het van belang voor de bezoekers een aangenaam en 
gevarieerd circuit te realiseren. 
 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf kocht in deze kontekt een aantal aaneenpalende strategische panden 
op de hoek van de Vlasmarkt met de Wijngaardstraat.  De Vlasmarkt is met name een horecaplein 
te Kortrijk dat vooral gericht is op jongeren.  Ondanks de recente heraanleg door de Stad mist het 
evenwel een zekere dynamiek.  Door het realiseren van een project op de strategische zone kan er 
aan het plein een nieuwe identiteit en missie worden gegeven en kan het onmiskenbaar worden 
opgenomen in het loopcircuit. 
 
De vijf aangekochte panden beslaan een grondoppervlakte van 442 m² en variëren in hoogte 
tussen de drie en de vijf bouwlagen.  Alle gebouwen zijn volgens het gewestplan gelegen in 
woongebied met culturele/historisch en/of esthetische waarde.  De bouwmogelijkheden bedragen 
qua VT 1/1 en variëren naargelang de ligging in 10 (kant Vlasmarkt) tot 11 meter bouwhoogte tot 
kroonlijst (kant Lekkerbeetstraat).  Gezien de zichtlocatie wordt er aandacht gevraagd voor 
kwalitatieve beeldbepalende architectuur.  Gemengde stedelijke functies zijn mogelijk, doch de 
voorkeur gaat voor wat betreft het gelijkvloers kant Vlasmarkt met name uit naar een 
horecafunctie met een zekere uitstraling voor de stad. 
 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf bood deze panden in 2007 via een verkoopsdossier aan op de markt.  
Geen enkele bieding voldeed evenwel aan de vereisten waardoor het AGB SOK besliste deze 
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panden voorlopig in eigendom te houden en tijdelijk te verhuren in afwachting van een permanente 
oplossing. 
 
 
Parking Palace 
 
Vlakbij het nieuwe project St. Janspoort aan de Veemarkt bevindt zich in de Romeinselaan het 
parkeergebouw ‘Parking Palace’.  Dit, inmiddels toch wel wat verloederde parkeergebouw, werd 
gerealiseerd eind de jaren zestig en telt zo’n 200 parkeerplaatsen.  Het gebouw is vijf verdiepingen 
hoog en bevindt zich op een terrein van circa 1.200 m². 
 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf slaagde er in het gebouw te verwerven van de 15 private eigenaren 
en wenste het op haar beurt te verkopen aan geïnteresseerde investeerders.  Criteria voor deze 
verkoop waren o.m. de voorgestelde prijs doch met name ook de wijze van aanpak van deze nu al 
maar zeker voor de toekomst strategisch gelegen zichtlokatie.  Met het oog op de werken in kader 
van het project St. Janspoort was ook de timing voor de realisatie van het project belangrijk. 
 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf bood het parkeergebouw Parking Palace medio 2007 te koop aan via 
een verkoopsdossier met randvoorwaarden.  Twee kandidaten dienden een offerte in, met name de 
nv Immobiliënvennootschap van Vlaanderen en de tijdelijke vereniging Landbel met de bvba Sea 
en Ski.  Het project werd aan deze laatste toegewezen.  Het architectenbureau E&L Projects zal 
instaan voor de architectuur van het nieuwe complex bestaande uit 2 ondergrondse parkeerlagen, 
een 30-tal woongelegenheden en 1.000 m² winkelruimte. 
 
 
Masterplan Overleie 
 
Het gebied Overleie is een gebied dat wordt geconfronteerd met een aantal problemen : 

- er is met name het probleem van leegstand in de winkelstraat Overleiestraat, die haar 
winkelfunctie aan het verliezen is 

- er is het gebrek aan wooncomfort in diverse beluikjes, woonstraten 
- socio-economische problematiek, met haar weerslag op het type bewoning 
- er is de barrièrevorming door de Leie (tot twee keer toe) en de Budastraat, die ook haar 

winkelfunctie heeft verloren, tussen het projectgebied en de stadskern 
- de Brugsesteenweg wordt ervaren als een barrière tussen het projectgebied en de groene 

openbare ruimte Astridpark 
 
Aan de andere kant zijn er tal van mogelijkheden : 

- de Leiewerken zullen er voor zorgen dat dit gebied op termijn een heel nieuwe aanblik 
kent, waardoor met name aan de Leieboorden nieuwe vastgoedontwikkelingen zullen 
starten (vb. St. Amandstoren, politiegebouw, …) 

- de buurt leunt nauw aan bij de Stad en is vlot bereikbaar – dit zowel voor auto’s als voor 
fietsers vb. nieuwe collegebrug 

- Overleie heeft een rijk sociaal-cultureel leven 
- Dagelijks komen er duizenden scholieren en studenten (St. Amandscollege, 

Revalidatiecentrum, Volwassenenonderwijs, …) 
 
Het AGB SOK werkte in 2007 een bestek uit met als doel de aanduiding van een studiebureau voor 
het opmaken van een masterplan voor deze omgeving.  Dit masterplan moest opgemaakt worden 
in overleg met diverse betrokken partijen (OCMW, buurtcentrum, stadsplanning, …) en moest 
resulteren in een concreet aantal acties ter herwaardering van de omgeving. 
 
Na overleg met de stadsdiensten werd beslist dat de studie in eerste instantie zal getrokken 
worden vanuit de Strategische cel van de Stad.  Het AGB SOK zal optreden als partner tijdens de 
opbouw ervan en desgevallend optreden bij de uitvoering van concrete projecten in kader van deze 
studie. 
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Beheer stadseigendommen 
- stadsverkavelingen - 
 
 
In de gemeenteraadszitting van december 2000 werd beslist per 31/12/2000 de gemeentelijke 
Grondregie op te heffen en het beheer van haar eigendommen samen met haar kredieten t.w.v. 45 
miljoen frank over te dragen aan de toenmalige Woonregie. 
Het ging over volgende percelen : 
- percelen grond Ambassadeur Baertlaan en de Sint-Denijseweg (3,4 ha) (Goed te Bouvekerke) 
- perceel grond gelegen aan de Morinnestraat (1,3 ha) 
- perceel grond met erop staande hoevegebouwen gelegen aan de Greenvillelaan (36 a) (Hoeve 

Sobry). 
 
HOEVE SOBRY 
 
In april 2004 werd de verkavelingsvergunning voor het opsplitsen van het perceel aan hoeve Sobry 
verleend door AROHM.  Hierbij aansluitend werd de slopingsvergunning van de hoeve ingediend en 
zette Gaselwest de nodige stappen om haar electriciteitscabine te verplaatsen.  Dit laatste 
gebeurde in april 2005.  In het najaar 2005 werd de hoeve gesloopt.  In april 2006 werden de vier 
percelen grond verkocht. 
 
VERKAVELING BOUVEKERKE 
 
Het terrein werd in 2006 in kader van de afbakening van het stedelijk gebied definitief omgevormd 
van woonuitbreidingsgebied tot woongebied. 
 
Het ontwerpbureau Arcadis Gedas werkte gedurende 2005 in opdracht van het 
Stadsontwikkelingsbedrijf samen met de betrokken stadsdiensten een verkavelingsontwerp uit voor 
verkaveling Bouvekerke.  Dit plan ging uit van een opsplitsing van het gebied in een gedeelte voor 
meergezinswoningen, een 15-tal percelen voor open bebouwing en een 35-tal percelen voor rij- en 
koppelbouw.  
Gelet op de bouw op één van de aangrenzende percelen van een crematorium werden de plannen 
aangepast.   
 
Het huidige plan voorziet in 28 rijwoningen kant Ambassadeur Baertlaan met een dertigtal 
individuele loten.  De dienst Stadsplanning stond in voor de opmaak van een beeldkwaliteitsplan, 
het bureau Arcadis met Denis Dujardin als landschapsarchitect voor de uitwerking van de 
omgeving en openbaar domein.  De verkavelingsaanvraag zal medio 2008 worden ingediend. 
 
Voor de bouw van de rijwoningen zal een verkoopsdossier worden gelanceerd voor een 
promotor/investeerder.  Dit dossier zal in de loop van 2008 worden verspreid. 
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Intermediaire rol bij grootschalige projecten 
 
Naast de projecten waar met name  het Stadsontwikkelingsbedrijf betrokken eigenaar is, zijn er in 
de rest van Kortrijk tal van andere sites waar ontwikkelingen te gebeuren staan.  Het 
Stadsontwikkelingsbedrijf heeft in deze dossiers veelal een aansturende of adviserende rol. 
 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf wenst zich in de toekomst meer en meer toe te leggen op diverse 
complexe PPS-dossiers.  Zo kan zij mogelijks en met name ook afhankelijk van haar juridisch-
fiscale meerwaarde een rol betekenen in de aanpak van diverse grotere dossiers. 
 
Aan de andere kant wordt het Stadsontwikkelingsbedrijf meer en meer gevraagd als tussenpersoon 
bij de begeleiding van eigenaren voor complexe investeringsdossiers. 
 
 

1. Middelbare school bijstand – project Foruminvest 
 

1.1. Algemeen 
 
Te midden van de Kortrijkse binnenstad en het winkelwandelgebied bevindt zich de middelbare 
school Bijstand samen met het rusthuis H. Hart.  Gezien de diverse fusies in de onderwijswereld, 
werden de activiteiten van deze school in 2002 stopgezet.  De activiteiten van het rusthuis werden 
eind 2003 stopgezet. 
 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf sloot in 2002 een overeenkomst met de Zusters-eigenaren, Stad en 
vzw H. Hart met als doel samen met hen te onderzoeken welke de herbestemmingsmogelijkheden 
van deze site zouden kunnen zijn.  In eerste instantie werd hiervoor beroep gedaan op het bureau 
Meertens en Steffens.  Dit onderzoek moest leiden tot onderbouwde en haalbare ideeën voor de 
realisatie van nieuwe functies op deze site in het centrum van de stad.  Het achterliggende doel 
was de negatieve evolutie van het handelscentrum om te buigen in een groei.  Het project paste 
dan ook in een ruimere visie op de ontwikkeling van het stadscentrum, meer bepaald in het 
masterplan Spoorweglaan en omgeving.  De studie vertrok vanuit een multifunctionele 
ontwikkeling van de site.  Drie elementen werden hierbij vooropgesteld : winkelen, wonen en een 
mediahuis.   
 
Het project werd toegelicht op de infodag “Investeren te Kortrijk”, dd. 18 september 2003.  In 
samenspraak met de betrokken eigenaren contacteerde de Woonregie eind oktober 2003 diverse 
investeerders, die hun interesse hadden laten blijken voor dit project met de vraag om een 
projectvoorstel in te dienen.  In totaal werden vier voorstellen ingediend.  Een jury selecteerde het 
project van Foruminvest nv dat gelet op haar ambitieus en sterk gemengd programma een 
belangrijke meerwaarde kon bieden voor het projectgebied op zich en de stad in het bijzonder.   
 
 

1.2. Project Foruminvest 
 
Het multifunctioneel project van Foruminvest nv bestaat uit 25.000 m² netto winkeloppervlakte, 
horecazaken, 41 woongelegenheden op de verdiepingen en een ondergrondse parking van 1.100 
parkeerplaatsen.  De ruime ondergrondse parking wordt ontsloten via drie nieuwe tunnels.   Voor 
de uitwerking van het project werd beroep gedaan op het gerenommeerde architectenbureau 
Robbrecht en Daem, dat instond voor het ontwerp van enerzijds het winkelcomplex en anderzijds 
een 11 verdiepingen tellende design- winkel- en woontoren op de Veemarkt als icoon van het 
project.   

 

Het project wordt volledig geïntegreerd binnen het stadsweefsel en zal dus veel meer zijn dan een 
introvert shoppingcenter.  Deze stadskernvernieuwing zal door haar unieke ligging bezoekers van 
ver buiten de stad aantrekken, die gebruik maken van de verscheidenheid van voorzieningen in en 
om het complex.   
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Op 20 februari 2004 werd een intentie-overeenkomst ondertekend tussen Foruminvest en alle 
betrokken partijen (eigenaren, Stad, Stadsontwikkelingsbedrijf) met als doel alle randvoorwaarden 
m.b.t. het project verder uit te werken.   
Deze overeenkomst leidde intussen tot diverse resultaten : 

- een oplossing voor de herhuisvesting van de zusters 
- de verkoopovereenkomst tussen Zusters en Foruminvest 
- de verkoopovereenkomst tussen Stadsontwikkelingsbedrijf en Foruminvest voor de 

terreinen lagere school bijstand (oorspronkelijk onderdeel van het pps-project Tsyon) 
- de overeenkomst tussen de nv Tsyon en Foruminvest. 

 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf stond mee aan de basis van de samenwerkingsovereenkomt die op 
17 oktober 2005 door het Stadsontwikkelingsbedrijf, de Stad en de nv Sint Janspoort plechtig werd 
ondertekend.  Deze overeenkomst legt de krachtlijnen en verdere afspraken tussen partijen vast 
met het oog op de realisatie van het binnenstedelijk complex. 
 
In mei 2007 werden alle noodzakelijke vergunningen voor het project verkregen.  In augustus 
2007 werden de werken aangevat.  Deze zullen circa 2 jaar zullen duren.  De opening van het 
complex wordt verwacht in september 2009.  Het investeringsbedrag wordt geraamd op 200 
miljoen euro. 
 

 
 
 

1.3. Rol Stadsontwikkelingsbedrijf 
 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf fungeerde van bij het begin als één van de trekkers van dit project.  
Ze overtuigde de eigenaren mee te werken aan een herbestemmingsproject en stond finaaal mee 
aan de basis van de intentie- en de verdere samenwerkingsovereenkomst.   
 
Nu het project met name technisch verder wordt uitgewerkt, heeft het Stadsontwikkelingsbedrijf 
nog volgende rol : 

- zetelen in de stuurgroep Foruminvest, o.m. rol van secretaris 
- organisatie van informatievergaderingen  
- bijstaan handelaren/zoektocht naar herlokaties. 
 

In de loop van 2007 stond het SOK in voor de coördinatie omtrent de tekst van het charter, charter 
dat werd gefinaliseerd en ondertekend tussen partijen.  Onderdelen van dit charter zijn : 

o het pandenfonds 
o centrummanagement 
o citymarketing 
o business improvement district 

 
In 2007 werd ook het rusthuis in de Wijngaardstraat verkocht aan de nv St. Janspoort. 
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1.4. Pandenfonds 
 
In kader van de eerdere overeenkomsten en engagementen i.f.v. het project St. Janspoort zal het 
Stadsontwikkelingsbedrijf werden in 2007 de voorbereidingen getroffen door het AGB SOK om 
samen met Foruminvest als private partner een nieuwe PPS-dochtervennootschap oprichten.  Het 
gaat over een pandenfonds ter herwaardering van de zone Wijngaardstraat, Kleine St. Jansstraat, 
Sionstraat, Steenpoort, Twaalfapostelenstraat, Veemarkt, Zwevegemsestraat, Vlasmarkt, 
Voorstraat, Sint-Janslaan, Grote Kring, Overbekeplein. 
 
Foruminvest participeert in deze vennootschap met een bijdrage van 2 miljoen euro, het 
Stadsontwikkelingsbedrijf met 1 miljoen euro, principe is evenwel te werken o.b.v. gelijkwaardig 
stemrecht.  Tijdens het afgelopen jaar werden de statuten en aandeelhoudersovereenkomst op 
punt gesteld.  De oprichting van de nv pandenfonds vond plaats op 29 april 2008. 
 
Het pandenfonds zal gedurende een periode van minimum 10 jaar instaan voor de herwaardering 
van het werkingsgebied door middel van vastgoedprojecten, het wegwerken van leegstand en het 
bevorderen van wonen en andere functies in de binnenstad.  Het pandenfonds streeft een 
selfsupporting en professioneel beheer na.  Het zal zijn professionele activiteit veeleer richten op 
het initiëren van nieuwe initiatieven dan op het realiseren van maximale meerwaarden.  Verliezen 
per project zijn dan ook mogelijk mits een financiële verevening gedurende de loop der jaren over 
de projecten heen. 
 
 

2. Binnenstedelijke ziekenhuizen   
 
Gezien de bouw van een nieuw fusieziekenhuis in het zuiden van Kortrijk, zullen vanaf 2008/2009 
de medische activiteiten van een aantal ziekenhuiscampussen in de binnenstad van Kortrijk worden 
stopgezet.  Het Stadsontwikkelingsbedrijf helpt voor enkele van deze sites een passende 
herbestemming te zoeken. 
 
Gezien de Sint-Niklaascampus in principe de eerste is die gelet op de komst van het 
fusieziekenhuis leeg komt te staan (timing 2009), startte het Stadsontwikkelingsbedrijf hier het 
overleg met de betrokken eigenaren teneinde tijdig een goede herbestemming voor deze site te  
zoeken.  In deze kontekst werd door AZ Groeninge en de Technische Dienst van de Stad een 
technische studie opgemaakt.  
Het scenario dat m.b.t. deze site wordt uitgewerkt is momenteel het volgende.  Het rusthuis St. 
Vincentius, gelegen in de Groeningestraat en aan het Begijnhofpark te Kortrijk, zou mits VIPA-
subsidiëring haar bestaande site verlaten en een nieuwbouw realiseren op de St. Niklaascampus.  
Het Stadsontwikkelingsbedrijf zou op haar beurt dan de rusthuissite van St. Vincentius aankopen 
met een tweeledig doel : enerzijds de realisatie van een residentieel project op deze unieke lokatie 
(timing +/- 2015) in de stad en anderzijds in samenspraak met de Stad de opwaardering van het 
Begijnhofpark en de toegang tot de historische Artillerietoren.  Diverse onderhandelingen in dit 
kader vonden plaats in de loop van 2007. 
 
Een van deze sites is de ziekenhuiscampus Maria’s voorzienigheid, deze campus komt net als de 
campus St. Maarten vrij circa 2012. 
Eind 2001 werd tussen de Woonregie Kortrijk, Stad Kortrijk, de vzw Kliniek Maria’s Voorzienigheid, 
het A.Z. Groeninge en de congregatie Zusters van Liefde een studiesyndicaat opgericht.  
Doelstelling van dit studiesyndicaat is op gezamenlijk initiatief van de verschillende partijen een 
studiebureau opdracht te geven een masterplan uit te werken voor de herbestemming van de 
huidige ziekenhuiscampus Maria’s Voorzienigheid en de aangrenzende terreinen en woningen. 
Volgende studies werden inmiddels verricht : 

- schattingsverslag panden Doorniksewijk (2001) 
- studie naar de herbestemmingsmogelijkheden van de site – Intercommunale Leiedal 

(2002) 
- verkoopsdossier site – Intercommunale Leiedal (2003) 
- onderzoek studenten hogeschool BME (2004) 

 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf is eigenaar van 3 panden in de Doorniksewijk, in de loop van 2007 
werd ook het laaste nog te verwerven pand uit deze huizenrij verworven door het AGB SOK. 
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In 2006 werd op 2 panden na de leegstaande huizenrij gesloopt.  AZ Groeninge en het 
Stadsontwikkelingsbedrijf gaven vervolgens opdracht aan ELASA, een internationale vereniging van 
jonge landschapsarchitecten, hier een creatief stedelijk park uit te werken.  Dit werd in overleg en 
samenwerking met de buurt gerealiseerd in het najaar van 2006. 
 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf volgt intussen alle ontwikkelingen m.b.t. deze site verder op en heeft 
een belangrijke informerende rol ten opzichte van geïnteresseerde promotoren. 
 
Het AGB SOK adviseert AZ Groeninge in haar dossier omtrent additionele functies (PPS-structuur) 
te integreren in haar nieuwbouwsite op Hoog Kortrijk. 
 
 

3. Kortrijk Weide – bouw politiekantoor  
 
Tussen de NMBS en de Stad Kortrijk werd medio 2001 een studiesyndicaat opgericht met als doel 
ontwikkelingsplannen uit te werken voor de sites Kortrijk Weide (Stephane Beel Architecten) en 
Kortrijk stationsomgeving (Bureau Maxwan). 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf zetelde als adviseur in de bijeenkomsten van het studiesyndicaat, 
daarnaast werd het actief betrokken bij de onderhandelingen tussen Stad en NMBS met het oog op 
de aankoop van de terreinen Kortrijk Weide. 
 
Sedert begin 2004 zetelt het Stadsontwikkelingsbedrijf daarnaast in het Bouwteam, dat werd 
samengesteld met het oog op de realisatie van een nieuw politiekantoor voor zowel lokale als 
federale politie.  Dit gebouw zal worden gerealiseerd op de site Kortrijk Weide.   
In opdracht van het Stadsontwikkelingsbedrijf onderzocht Deloitte welke de fiscaal juridisch meest 
voordelige formule was voor de bouw van een politiekantoor.  Deze studie resulteerde in een 
constructie waarbij het Stadsontwikkelingsbedrijf zal optreden als bouwheer. 
In de loop van 2006 werd de juridische constructie verder op punt gezet in overleg met de andere 
betrokken partijen (Stad, Politiezone Vlas, Regie der Gebouwen, federale politie), waarbij het SOK 
fungeerde als trekker van deze overeenkomst.  In februari 2007 werd dan ook de 
samenwerkingsovereenkomst tussen partijen goedgekeurd in de Ministerraad.  Deze 
samenwerkingsovereenkomst werd inmiddels goedgekeurd door alle betrokken partijen, waardoor 
het AGB SOK in 2007 is gestart met de voorbereidingen om de financieringsstructuur en bijhorende 
zakelijke overeenkomsten en engagementen in detail uit te werken (vb. recht van opstal, huur, 
onroerende leasing). 
In de tweede helft van 2006 werd naast dit juridisch gedeelte de architectuurwedstrijd voor het 
gebouw gelanceerd.  De jurering hieromtrent vond eind 2007 plaats.  Het project werd toegewezen 
aan Xaveer De Geyter Architecten. 
 

 
 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf kocht in 2006 zelf al twee panden op in de Magdalenastraat (nrs. 44-
46), dit met het oog op het optimaliseren van het gebied Kortrijk Weide.   
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4. Collegetoren 
 
De herbestemming van de grotendeels leegstaande collegetoren gelegen aan de heraangelegde 
Diksmuidekaai vormt ook zo’n uitdaging.  Het torengebouw van het St. Amandscollege werd 
gebouwd in de tweede helft van de jaren zestig naar een ontwerp van architect Vastesaeger en is 
één van de weinige torengebouwen in Kortrijk.  In opdracht van het Sint-Amandscollege 
organiseerde de Intercommunale Leiedal samen met o.m. WIT-architecten, professor Bruno De 
Meulder en studenten Onderzoek Stedenbouw en Architectuur van de KU Leuven een workshop 
waarbij werd aangegeven hoe de toren een nieuwe invulling kon krijgen.   
Deze studie vormde de aanzet voor het Stadsontwikkelingsbedrijf om in opdracht van de eigenaar 
op zoek te gaan naar een private investeerder.  Hiervoor werd op 20 september 2005 een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Stadsontwikkelingsbedrijf en de vzw Sint-
amandscollege. 
 
In 2005 werd een dossier voor investeerders voorbereid.  Hierin is het torenverhaal geëvolueerd 
naar een campusverhaal, waarbij ook de resterende verouderde schoolgebouwen moeten worden 
aangepakt en gerenoveerd.  Bedoeling is in samenhang met de private ontwikkeling die aan de 
toren een nieuwe invulling kan geven, de school uit te bouwen tot een vernieuwende ‘brede’ school 
in de stad met bij dit alles een voortdurende aandacht voor architectuur, design en functionaliteit.  
Dit alles zou maximaal worden gekoppeld aan de nieuwe alternatieve financieringsmogelijkheden 
voor scholenbouw.  Dit dossier werd op 19 december 2005 verstuurd naar diverse 
geïnteresseerden, in totaal werden 6 projectvoorstellen ingediend.  In april 2006 selecteerde een 
jury 3 kandidaat-investeerders, die finaal alle zeer kwalitatieve projectvoorstellen indienden : 
- CFE immo, 3 architecten, Grontmij, Buro Berteloot 
- Van Roey, Van Roey Projects, Koramic Real Estate, Samyn & partners, A&J Demeyere, Paul 

Deroose 
- Vanhaerents, Wilma Project Development, Shigeru Ban Architecten, VK engineering, Abscis 
Eind maart 2007 besliste de jury o.l.v. Vlaams Bouwmeester Marcel Smets om het project van 
architect Samyn & Partners met de realisatie van een nieuwe woontoren te selecteren. 
Momenteel loopt een periode van exclusieve onderhandelingen met deze partner om te komen tot 
een geslaagde realisatie van dit beeldbepalend project. 
 

 
 
 
 
 

5. Parking Broeltorens   
 
 
De bestaande parking Broeltorens situeert zich op het Buda-eiland.  De huidige bovengrondse 
parking telt 370 parkeerplaatsen met een terreinoppervlakte van 13.254 m2.  De stad Kortrijk 
wenst via haar parkeerbedrijf Parko de parkeercapaciteit op deze site minimum te verdubbelen 
door de realisatie van een ondergrondse parkeergarage.   
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Gezien haar ligging op het Buda-eiland beschikt de site over twee mooie waterfronten aan beide 
zijden van de parking.  Naast de bouw van de parking wenst de stad ook deze sites te valoriseren.  
Bedoeling is deze zones residentieel te laten ontwikkelen.  Afhankelijk van het type parking dat 
wordt gerealiseerd, zijn verschillende scenario’s mogelijk. 
 
In opdracht van de Stad en het Stadsontwikkelingsbedrijf werkte professor stedenbouwkundige 
Bruno De Meulder een eerste mogelijke concept voor deze site uit.  Het plan gaat uit van een 
ondergrondse parking van 700 plaatsen, de realisatie van circa 8.000 m² aan residentiële 
oppervlakte met daarnaast veel aandacht voor het openbaar domein (pleinen, fietsers- en 
voetgangersverbindingen).   
 
De Stad geeft er prioriteit aan deze site op korte termijn te realiseren.  In deze kontekst werkte in 
de loop van 2007 samen met het Stadsontwikkelingsbedrijf en Parko aan de opmaak van een 
overheidsopdracht, waar het haar bedoeling is een investeerder te selecteren die enerzijds instaat 
voor de bouw van de ondergrondse parking en anderzijds voor de realisatie van het bovengrondse 
project.  De parkeergarage moet na de realisatie ervan door de ontwikkelaar opnieuw worden 
overgedragen aan de Stad/Parkeerbedrijf Parko die zal instaan voor de exploitatie ervan.  De 
realisatie van het bovengelegen private gedeelte gebeurt op risico van de ontwikkelaar.   
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Centrummanagement 
 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf stond sedert september 2006 in voor het centrummanagement.  
Basisdoelstelling van centrummanagement is het versterken van de marktpositie van de 
binnenstad en dit door een gans pakket aan maatregelen en acties.   
Dit is met name belangrijk met het oog op de ontwikkeling van het grootschalige binnenstedelijke 
winkelproject van ontwikkelaar Foruminvest. 
 
In september 2006 ging Moena Langenraedt aan de slag als “coördinator centrummanagement”. 
 
In de loop van 2006/2007 werden diverse initiatieven opgestart.   

- nieuwsbrief centrummanagement 
- aanwezigheid op de coördinatievergadering foruminvest en de werfvergaderingen 

m.b.t. de heraanleg van handelsstraten 
- medewerking aan de nieuwjaarsreceptie 
- bijdrage aan promotiemateriaal : vb. vlaggen handelsstraten, promotieteam 
- diverse publicaties in plaatselijke pers vb. Straat in de Kijker 
- organisatie architectuurwandeling 
- bijwonen overlegvergaderingen handelaren, dienst economie, etc. 

 
 
Medio 2007 werd door de raad van bestuur beslist in kader van de nakende oprichting van het 
Business Improvement District, waarbinnen het centrummanagement zal worden opgenomen, de 
functie van centrummanager op te heffen binnen het AGB SOK. 
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HET BEDRIJF EN ZIJN OMGEVING 
 
 

Bestuursorganen 
 
Raad van bestuur 
 
 
In zitting van de gemeenteraad van 12 februari 2007 werd een nieuwe raad van bestuur en college 
van commissarissen aangesteld voor het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk. 
 
In 2007 had de raad van bestuur volgende samenstelling : 
 

- Gemeenteraadsleden : 
o dhr. S. De Clerck 
o mevr. C. Depuydt 
o mevr. M. Vandenbussche 
o dhr. W. Maddens 
o dhr. K. Byttebier 
o dhr. P. De Coene 
o mevr. I. Verschaete 

- Externe deskundigen : 
o dhr. F. Destoop 
o dhr. K. Gheysen 
o mevr. L. Boudry 
o dhr. M. Lemaître (raadslid) 
o mevr. P. Ingelbeen 

 
Voorzitter : dhr. S. De Clerck (aangeduid door de raad van bestuur in zitting van 13/03/07) 
Gedelegeerd bestuurder : dhr. W. Maddens (idem) 
 
In de loop van 2007 kwam de raad van bestuur van het Stadsontwikkelingsbedrijf 9 keer samen. 
 
Directiecomité 
 
De raad van bestuur besliste om niet te werken met een directiecomité. 
 
Commissarissen 
 
Het toezicht op het financieel beheer van het bedrijf is opgedragen aan een college van 
commissarissen : 
 

o dhr. A. Sansen (raadslid) 
o mevr. E. Van Damme (raadslid) 
o dhr. J.M. Boes (bedrijfsrevisor Boes & Co) 

 
 
 
 

Personeelssamenstelling 
 
In 2007 werkten bij het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk 4 contractuele werknemers. 

- Directeur : Trui Tydgat 
- Coördinator centrummanagement : Moena Langenraedt  
- projectmedewerker – communicatie : Ruth Vandenberghe  
- administratief bediende : Rosie Van Raemdonck 
 

Het Stadsontwikkelingsbedrijf doet desgevallend beroep op externe specialisten voor de 
begeleiding van projecten (vb. architecten, juristen, …).  Architecte Pascale Denys werkt in 
opdracht van het Stadsontwikkelingsbedrijf tal van projecten uit. 
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Sedert medio 2005 werkt het Stadsontwikkelingsbedrijf via een samenwerkingsovereenkomst met 
de Stad samen met mevrouw Isabel Hemeryck, juriste bij de Dienst Communicatie en Recht. 
 
De Stad Kortrijk/personeelsdienst fungeert als sociaal bureau voor het Stadsontwikkelingsbedrijf. 
 
 

Huisvesting – uitbouw tot stadsinformatiepunt 
 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf heeft haar maatschappelijke zetel in het stadhuis, Grote Markt te 
Kortrijk. 
 
Het kantoor is sedert maart 2000 gehuisvest in een voormalig winkelpand op het Overbekeplein nr. 
11, gelegen te midden van het winkelwandelgebied. 
Dit kantoor werd in samenwerking met Foruminvest en het Vlaams Gewest (AWZ) in de loop van 
2006 uitgebreid met 2 bijkomende handelspanden en opende begin 2008 haar deuren als 
stadsinformatiepunt op vlak van vastgoedontwikkelingen.   
 
Dit Stadsinformatiepunt is de plek waar investeerders, geïnteresseerden, omwonenden, toeristen, 
… terecht kunnen voor meer info, details, plannen over de diverse stadsontwikkelingsprojecten te 
Kortrijk.  De aandacht zal hierbij met name gaan om de eigen projecten van het 
Stadsontwikkelingsbedrijf, de Leiewerken en het nieuwe binnenstedelijke winkelproject. 
 
 

Externe communicatie 
 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf fungeert op permanente basis als contactpersoon voor mogelijke 
investeerders te Kortrijk.  Diverse gesprekken met promotoren werden gevoerd en informatie 
omtrent de diverse stadsontwikkelingsprojecten werd verspreid. 
 
Naast de bekendmaking van de Kortrijkse projecten naar promotoren toe, staat het 
Stadsontwikkelingsbedrijf in voor het houden van toelichtingen over haar algemene werking, 
projecten, verzelfstandiging, PPS, etc. – presentaties op studiedagen van VCB, VVSG, … 
 
In 2007 werden de projectfiches aangepast en stond er een talrijk bijgewoonde vastgoeddag op het 
programma. 

 
 

 
 



 

 

 

24 



 

 

 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONDERNEMINGSPLAN 2008-2010 
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Voorwoord 
 
Het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk viert dit jaar haar tiende verjaardag.  Op 8 mei 1998 
werd het toen nog AGB Woonregie Kortrijk opgericht door de Kortrijkse gemeenteraad met als doel 
de woonfunctie te rehabiliteren door op een actieve manier de leegstand van woningen, bedrijven 
en handelspanden te bestrijden, het wonen boven winkels te stimuleren en een sociaal woonbeleid 
te voeren, dat het huren, bouwen of verwerven van woningen mogelijk maakt.  Op 9 juli 2004 
werd de Woonregie omgevormd tot AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk, dit vooral met het oog 
op de realisatie van ruimere stadsontwikkelingsprojecten. 
 
Het SOK staat aan de basis van tal van vastgoedprojecten in de stad, dit in diverse rollen : als 
generator, projectbegeleider, bouwheer, …  Deze rol wenst hij in de toekomst verder uit te 
bouwen, dit wordt ook bekrachtigd in het bestuursakkoord 2007-2012 van de Stad : 
“Het SOK versterkt zijn rol als initiator van stadsvernieuwingsprojecten en publiek-
private samenwerking en als generator van kernversterkende immobiliaire projecten.” 
 
In de bestuursdocumenten 2007/2012 van de Stad worden daarnaast heel wat ambities verwoord 
op vlak van wonen, stadsprojecten, …  Het SOK moet nog meer dan voorheen het uitgelezen 
instrument worden om deze beleidsdoelstellingen met bedrijfsmatige middelen binnen een 
maximale autonomie te realiseren.   
Het SOK wil zijn rol als uitvoerder van het stedelijk beleid versterken.  Naast het zoeken van 
opportuniteiten en het in deze zin zelf genereren/faciliteren van vastgoedprojecten, zouden nog 
meer dan tevoren belangrijke kerntaken moeten worden het realiseren van het woonbeleid van de 
stad en het regisseren van stadsprojecten in de ruimere zin.  Zo moet het SOK het uitgelezen 
instrument worden voor de realisatie van stadsprojecten, die steunen op publiek-private 
samenwerking of die een commercieel rendement beogen.  Daarnaast is er een belangrijke taak 
weggelegd voor het SOK bij het rendabiliseren van commercialiseerbare en realiseerbare 
stadseigendommen. 
 
Aan de andere kant wil het SOK zich richten naar die sectoren waar de markt er onvoldoende in 
slaagt maatschappelijke opdrachten te vervullen.  Mits een doelgericht grond- en pandenbeleid kan 
een AGB die lacune opvullen en de lokale overheid een vaste stek in het vastgoedlandschap 
verzekeren.   Zo is er op vlak van wonen waar de nood aan betaalbare, duurzame, kwalitatieve 
woningen groot is, zeker een taak voor het SOK weggelegd. 
 
Het SOK fungeert in dit alles als draaischijf tussen het beleid en de finale uitvoering van de werken, 
in deze zin staat ze in voor een voortdurende samenwerking tussen verschillende stadsdiensten, 
particuliere ontwikkelaars en investeerders.   
 
Dit ondernemingsplan licht de werking van het AGB SOK toe voor de komende drie jaar. 
 
 
 
S. De Clerck        T. Tydgat 
Voorzitter        Directeur 



 

 

 

27 

Missie 
 
Het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk heeft tot doel de vernieuwing en de verfraaiing van de stad 
en de versterking van het stedelijk weefsel door middel van : 

 
- het beheer, de rendabilisering en de valorisering van het eigen patrimonium behorende tot 

het openbaar en privaat domein 
- in het geval de Stad hiertoe verzoekt het beheer, de rendabilisering en de valorisering van 

het geheel of een gedeelte van stedelijk patrimonium 
- een actief grond- en pandenbeleid inclusief het administratief beheer ter uitvoering van het 

door de Stad bepaald stadsontwikkelingsbeleid op vlak van de (sociale) huisvesting, 
economische ontwikkeling, groen- en natuurvoorzieningen en ruimtelijke ingrepen 

- de planning, begeleiding, uitvoering en opvolging van ingrijpende stadsprojecten, onder 
meer steunend op publiek-private samenwerking 

- het programmabeheer van Europese, federale, Vlaamse, provinciale en andere bovenlokale 
structuurfondsen die een versterking van de ruimtelijke, economische of sociale structuur 
van de stad beogen 

- de uitvoering van bijzondere opdrachten onder meer inzake beleidsadvisering, 
investeringsbegeleiding of projectbegeleiding 

- het behoud en de verbetering van het product ‘stadscentrum’ in ruimtelijk en functioneel 
opzicht, zodat economische activiteiten tot ontplooiing kunnen komen (m.a.w. het voeren 
van alle taken i.k.v. centrummanagement gekoppeld aan citymarketing) 

- in het algemeen het stellen van alle handelingen van een stedelijk ontwikkelingsagentschap 
die met de voornoemde doelstellingen rechtstreeks samenhangen en de versterking van de 
ruimtelijke economische of sociale structuur van de stad beogen. 

 
De missie kan als volgt worden samengevat : 
“Het SOK is het autonoom gemeentebedrijf van de stad Kortrijk op het vlak van stadsontwikkeling.  
Het doel van het SOK is o.m. op basis van haar grond- en pandenbeleid het genereren/initiëren, 
faciliteren, regisseren, desgevallend realiseren van stadsprojecten die zichtbaar en duurzaam 
ingrijpen op de structuur van de stad en dusdanig de aantrekkelijkheid ervan verhogen, dit zowel 
voor eigen en toekomstige bewoners/bezoekers/investeerders. 
Het bedrijf verricht daartoe vastgoedtransacties, zorgt voor de begeleiding en uitvoering van 
stadsprojecten die steunen op publiek-private samenwerking of die een commercieel rendement 
beogen.  Het SOK beschikt hierbij over een operationele autonomie om bedrijfsmatig te werk te 
gaan. 
 
 
Voordeel van de werking via een AGB als instrument zijn hierbij de bedrijfsmatige organisatie en 
werking : 

- snellere besluitvorming met een kortere toezichtstermijn 
- soepeler financieel en personeelsbeleid 
- ruimere mogelijkheden voor PPS-verbanden 
- dezelfde fiscale voordelen als privé-ondernemingen. 
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Beleidsdoelstellingen 
 
Uitvoerder stedelijk beleid 
 
AGB’s kunnen in het algemeen beschouwd worden als de binnen een operationele autonomie 
handelende uitvoerders van het stedelijk beleid.  In deze zin heeft het SOK in grote lijnen dezelfde 
beleidsdoelstellingen als de Stad Kortrijk. 
 
Het bestuursakkoord 2007-2012 somt heel wat uitdagingen op, die het SOK in samenwerking met 
de diensten van de Stad de komende jaren op zich zou kunnen nemen.   
De Stad beklemtoont dat de rol van het SOK als initiator van stadsvernieuwingsprojecten en 
publiek-private samenwerking en als generator van kernversterkende immobiliaire projecten 
versterkt dient te worden, rol die het SOK ook zelf verder wenst uit te bouwen.   
 
De link tussen de Stad en het SOK als uitvoerder van de stedelijke ambities en concrete projecten 
lijkt in de bestuursdocumenten evenwel zoek.  Het SOK komt er in de teksten quasi niet meer ter 
sprake bij de uitwerking van de diverse projecten, dit zelfs ondanks het feit dat diverse van de 
projecten getrokken worden vanuit het SOK. 
 
Het is aangewezen de samenwerking en rolverdeling tussen Stad en SOK te verduidelijken aan de 
hand van een globale beheersovereenkomst.   
 
Daarnaast zouden er samenwerkingsovereenkomsten op maat van een project moeten worden 
opgemaakt, waarin duidelijk wordt bepaald welke de doelstellingen en uitvoeringsmodaliteiten van 
de projecten zijn die op vraag van de Stad door het SOK worden uitgevoerd.  Zo wordt de 
taakverdeling van het AG SOK en de stadsdiensten nauwkeurig bepaald, de timing van de 
onderscheiden subtaken wordt vastgelegd, de evtl. (financiële) middelen die door de Stad ter 
beschikking worden gesteld, etc. 
 
 
Beleidsdocumenten Stad Kortrijk – kader werking SOK 
 
Uit het algemeen beleidskader van de Stad kunnen volgende strategische speerpunten worden 
gehaald die mede richtinggevend zouden moeten zijn voor de werking van het SOK in de komende 
jaren : 

1. stadsprojecten 
2. ondernemend kortrijk 
3. gezinsvriendelijk wonen in Kortrijk 
4. andere 

a. beleid/strategie 
b. beheer patrimonium 
c. groen, sociaal Kortrijk, … 
d. informatie/communicatie 

 
 
1. Stadsprojecten 
 
“Kortrijk is een centrumstad die een ruimere rol in de regio heeft.  Als winkelstad, studentenstad, 
toeristische plek, economische pool, cultuurstad, knooppunt voor verzorging, pijler in het 
Eurodistrict, centrum voor design en creatie, …  Vanuit deze uitstraling trekken Kortrijkse 
bezoekers en bedrijven aan, die de stad dynamiek geven.  Dit vraagt voortdurende investeringen in 
uitmuntende stadsprojecten.” (Bestuursakkoord, p. 1) 
 
“Tijdens deze legislatuur zullen de ingezette stadsprojecten afgewerkt en nieuwe opportuniteiten 
voorbereid en opgenomen worden.” (Strategisch meerjarenplan, p. 6) 
 
Deze stadsprojecten vragen gezien hun hefboomfunctie een bijzondere manier van aanpak. 
 
Het SOK wenst als initiator, generator van vastgoedprojecten verder op eigen initiatief op zoek te 
gaan naar opportuniteiten, nieuwe projecten die de stad een duidelijke meerwaarde kunnen 
bezorgen.  Zo zal ze in eerste instantie instaan voor het overleg met eigenaren, ontwikkelaren, het 
regisseren van de projecten in hun prille conceptfase tot deze rijp zijn voor verdere behandeling 
met de eigenlijke stadsdiensten.   Het SOK kan in deze evenwel niet solo handelen, in deze context 
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is het belangrijk overleg te organiseren met enkele voor stadsprojecten onmisbare partners binnen 
de Stad (met name de Strategische cel en de dienst Stadplanning en Ontwikkeling, samen met 
SOK – het S³ - overleg).   
Een voorbeeld van een dergelijk binnen het SOK geïnitieerd project is het binnenstedelijk 
winkelproject van Foruminvest.  Nieuwe sites in deze zin zijn de site St. Vincentius, herbestemming 
ziekenhuizen, desgevallend schoolgebouwen, …   
 
Daarnaast kan de Stad zelf bepalen om de effectieve uitvoering van verscheidene strategische 
projecten deels of geheel toevertrouwen aan het SOK.   
Logischerwijze zouden volgende projecten vanuit de Stad aan het SOK moeten worden 
toevertrouwd : 

- stadsprojecten die steunen op publiek-private samenwerking zouden moeten worden 
beheerd door het SOK, dat de eindverantwoordelijkheid draagt en terzake alle 
samenwerkingsformules kan toepassen 

- stadsprojecten met een exclusief publiek karakter kunnen op vraag van het college van 
burgemeester en schepenen door het SOK worden beheerd.  Deze bijzondere opdracht kan 
worden verfijnd in een samenwerkingsovereenkomst. 

Via deze projecten zal het SOK mee gestalte geven aan de ambitie die de Stad met deze projecten 
beoogt.  Daarnaast kan het omwille van financiële redenen kosten gaan optimaliseren, gewenste 
(PPS-) samenwerkingsstructuren uitbouwen of omwille van haar bedrijfsmatige aanpak sneller tot 
ontwikkeling van projecten komen. 
 
Voorbeeldprojecten van de Stad in deze zin zijn : 

- aansturing project parking Broeltorens 
- Kortrijk Weide – bouwheer politiekantoor + regisseur ontwikkeling volledig gebied 
- BibLLLiotheek – stationsomgeving : betrokkenheid op vlak van PPS-structuur, juridisch-

financiële insteek 
 
Voor de realisatie van deze stadsprojecten kan het SOK een beroep doen op de stadsdiensten, die 
hiertoe hun dienstverlening ter beschikking stellen.  Het gaat dan in het bijzonder om die 
activiteiten die behoren tot de kerntaken van de onderscheiden diensten : 
Vb.  

- visievorming op LT – strategische cel 
- de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen, … - dienst S&O 
- de aflevering van vergunningen & attesten – dienst S&O, dienst milieu, … 
- domeinspecifiek advies – dienst communicatie & recht 
- … 

 
 
2. Ondernemend Kortrijk 
 
“Het bestuur wil een vernieuwende economische dynamiek creëren in stad en regio.  Kortrijk 
profileert zich ook op economisch vlak als een innoverende regio.  De inspanningen om innovatieve 
projecten aan te trekken naar onze stad, zullen dan ook onverminderd aangehouden worden.”  
(Strategisch meerjarenplan, p. 8) 
 
Het SOK heeft ook in deze context de volgende jaren een belangrijke rol te spelen. 
 
Aandachtspunten zijn : 

- uitbouw Kortrijk Expo : werking via dochterfiliaal van SOK – nv XOM 
- revitalisatie handelsapparaat en heropbloei Kortrijk als winkelstad 

o aantrekker retailers – optimalisatie handelsapparaat/winkelcircuit : door het 
bijhouden van het bestand van leegstaande panden, de detailhandelsinventarisatie 
door Locatus, beschikt het SOK over de mogelijkheden om investeerders op vlak 
van retail te begeleiden in hun zoektocht naar lokaties 

o nv pandenfonds : heroriëntatie van straten en pleinen in de omgeving van het 
complex St. Janspoort 

o verdere begeleiding project Foruminvest : opvolging charter, contactpunt 
handelaren, regiomarketing 

o aandacht perifere winkelgebieden - gebied Overleie – betrokkenheid bij masterplan 
en uitvoering concrete projecten 
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3. Gezinsvriendelijk wonen in Kortrijk 
 
“Het nieuwe bestuur maakt van het woonbeleid één van haar absolute topprioriteiten.  Het is 
gericht op kwaliteit en kwantiteit van het woonaanbod, in zowel de stad als de rand.  Kortrijk moet 
weer groeien en jonge gezinnen zijn hierbij een bijzondere doelgroep.” (Strategisch meerjarenplan, 
p. 14). 
 
De Stad evenals het SOK stellen zich als doel om het aanbod van kwaliteitsvolle, flexibele en 
betaalbare woningen te verhogen.  Iedereen die in Kortrijk wil wonen, moet hiertoe de kans 
krijgen, ongeacht het inkomen, de leeftijd, gezinsgrootte of de zorgbehoefte.  Naast de realisatie 
van een aantal voorbeeldprojecten op vlak van duurzaam wonen, wonen boven winkels, 
architecturaal hoogwaardige stadsinbreiding, … dient bijzondere aandacht te gaan naar de 
categorieën die op de woningmarkt minder aan hun trekken komen.  Het gaat hierbij met name om 
de jonge gezinnen met kinderen die bij gebrek aan een voldoende kwaliteitsvol én betaalbaar 
woningaanbod de stad verlaten.   
 
Kwaliteitsvol wonen slaat niet alleen op de woningen zelf, maar ook op de ruimere woonomgeving.  
Daarom moet ook de nodige zorg worden besteed aan ondermeer openbaar groen, evtl. 
tuinuitbreidingen, bewonersparkeren. 
 
Kerntaken voor het SOK m.b.t. wonen zijn : 

- de realisatie (al dan niet o.b.v. PPS) van een aantal nieuwe woongebieden, waarbij er 
rekening wordt gehouden met de ambities van de stad op vlak van vb. duurzaam wonen, 
typeverkaveling, betaalbaar wonen : 

o realisatie Goed te Bouvekerke 
o Langwater – Morinnegoed 
o Evtl. andere gebieden : Oliemolenstraat, terreinen in overleg met 

Gemeenschapsonderwijs, … 
- de realisatie van een aantal eigen binnenstedelijke bouwprojecten met een bepaalde 

beeldwaarde/voorbeeldfunctie en een stimulans voor de opwaardering van de omgeving, 
dit in combinatie met een eigen grond- en pandenbeleid :  

o Aanpak Bouwblok Zwevegemsestraat – Slachthuisstraat - Pluimstraat (renovatie 
10-tal panden) (stadsvernieuwingsfonds) 

o Voorbeeldbouwprojecten Meesterproef (Spoorweglaan, Ramen, Magdalenastraat) 
o Evtl. projecten i.k.v. masterplan Overleie 

- Het zorgen voor de realisatie door de privesector/PPS van een aantal binnenstedelijke 
bouwprojecten met een bepaalde beeldwaarde/voorbeeldfunctie, dit in combinatie met een 
grond- en pandenbeleid/masterplan omgeving : 

o Nv pandenfonds – woonprojecten 
o Nv Tsyon – afwerking Wonen boven winkels Wijngaardstraat, nieuwbouw M.J. Van 

Hee – Nieuwstraat/Tuinstraat 
o Hoek Spoorweglaan – Doorniksestraat 
o Spoorweglaan 17 
o Parking Palace 
o Vlasmarkt 
o Zwevegemsestraat 

- Herbestemming gebieden : 
o Herbestemming collegetoren, aansluitend aanpak schoolgebouwen DBFM 
o Herbestemming site St. Vincentius 
o Herbestemming ziekenhuissites algemeen 
o Herbestemming site Vetex 

- Nieuwe accenten – verder uit te bouwen : 
o Vb. onbebouwde percelen – deblokkeren en bouwrijp maken complexe kavels – 

aanbieden particuliere kavels 
o Vb. inventaris leegstand – zelfde principe – onderzoek naar mogelijkheden om 

langdurig leegstaande panden nieuw leven in te blazen 
o Vb. opzetten van PPS-structuren op vlak van bouwblokrenovatie, evtl. 

samenwerking met Gemeentelijke Holding,  
o Evtl. tuinuitbreidingsprojecten, projecten bewonersparkeren, … 

 
Naast de bovenstaande opsomming kan het SOK ook optreden voor dergelijke projecten op vraag 
van de Stad.  
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Andere aandachtspunten uit beleidsdocumenten Stad met impact voor het SOK 
- a. beleid/strategie 
- b. beheer patrimonium 
- c. groen/sociaal/… 
- d. informatie/communicatie 

 
A. Beleid/strategie 
 
Om de vele ambities van de Stad waar te maken, wordt er gerekend op een performante 
stadsorganisatie en een professionele aanpak van de vele uitdagingen.  Hierdoor wordt er een 
bijzondere nadruk op enkele beleidslijnen. 
Enkele voorbeelden zijn : 

- strategische planning en europese zaken als hefboom 
- rasterstad als functioneringsmodel 
- gebiedswerking systematisch doorvoeren 
- integrale aanpak publieke ruimte o.m. via de interne werkgroep ‘forum’ 
- behoorlijk bestuur in Kortrijk met o.m. 

o een goede afbakening van de werktaken 
o nauwere betrokkenheid bij de intercomunales en AGB’s zowel politiek als ambtelijk 

 
Op vandaag is het zo dat het SOK slechts zijdelings wordt betrokken bij de strategie en 
beleidsvorming van de stad, dit geldt ook vice versa.  Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde dossiers 
minder vlot verlopen of minder slagkracht hebben.  Het SOK ambieert niet de rol van strategische 
cel, beleidsmaker, stadsdienst doch kan d.m.v. haar marktgerichte kennis ongetwijfeld 
meerwaarde verlenen bij het tot stand komen van bepaalde visies.  Daarnaast is het zo dat door 
meer en beter overleg gezamenlijke acties kunnen worden opgezet die nog meer effect kunnen 
creëren in bepaalde buurten (vb. link tussen SOK en gebiedswerking), misschien meer subsidies 
kunnen worden binnengehaald, …  Het SOK wenst dan ook binnen deze context bij te dragen tot de 
planning en de opmaak van een stadsvisie op LT. 
 
In dit kader zou ook moeten kunnen uitgewerkt worden dat het college van burgemeester en 
schepenen een beroep kan doen op het SOK voor advies en begeleiding, met name voor : 

- alle mogelijke onderzoeksopdrachten of adviesopdrachten die betrekking hebben op een 
versterking van de strategische positie van de Stad Kortrijk 

- advies en begeleiding bij belangrijke investeringsbeslissingen van de stad die betrekking 
hebben op een versterking van haar strategische positie 

- de begeleiding van investeringsdossiers die betrekken hebben op stadspatrimonium. 
 
In de praktijk blijkt dat er op dit ogenblik binnen het SOK reeds heel wat activiteiten in dit kader 
worden uitgevoerd, waartoe tot op heden geen verrekening van prestaties werd uitgevoerd. 
Voorbeelden zijn o.m. : 

- opmaak samenwerkingsovereenkomst politiegebouw & verdere begeleiding 
- opmaak bestek parking Broeltorens 
- tussenkomst in de oprichting van de nv XOM 
- opmaak diverse overeenkomsten met Foruminvest en verdere begeleiding 
- opmaak concept-bestek masterplan overleie 
- … 

 
Het SOK streeft er in het algemeen naar de interactie tussen SOK, beleid, stadsdiensten, evtl. 
andere actoren in de toekomst te verbeteren.  Dit kan enerzijds door duidelijke afspraken te 
maken in beheers- en samenwerkingsovereenkomsten, anderzijds door geregeld overleg met 
betrokken stadsdiensten (met name strategische cel, S&O, evtl. ook met de werkgroep ‘forum’, 
andere ?). 
 
 
B. Beheer/patrimonium 
 
Het SOK kan in het geval de Stad hiertoe verzoekt het beheer, de rendabilisering en de valorisering 
van het geheel of een gedeelte van het stedelijk patrimonium op zich nemen. 
 
De Stad werkt in 2008 aan een patrimoniumstudie.  Hierbij wordt in het kader van het goed 
bestuur het volledige aanbod van stedelijke dienstverlening en infrastructuur geïnventariseerd om 
ze optimaal te (her)organiseren.  Deze studie zal ongetwijfeld resulteren in de verkoop van een 
aantal panden. 
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Het SOK ambieert om voor die panden die te koop zullen worden aangeboden en die in aanmerking 
komen voor projectontwikkeling/PPS, gelet op haar vertrouwdheid met de markt, tussen te komen.  
Het gaat dus met name over het rendabiliseren van het commercialiseerbare en realiseerbare 
stadseigendommen. 
Dit betekent dat het SOK na overleg met de Stad en het vastleggen van de minimale 
randvoorwaarden kan instaan voor de verkoop, de opmaak van de verkoopsdossiers, contacten 
met mogelijke investeerders, …  Voorbeelddossiers zijn o.m. de politiegebouwen, bibliotheek, 
panden binnen het winkelwandelgebied, … 
 
Desgevallend en in kader van het woonbeleid kan het SOK ook tussenkomen voor die 
panden/gronden die door de Stad zullen worden verkocht en in aanmerking komen voor 
particuliere bewoning, … 
 
In de toekomst kan eventueel worden nagegaan in hoeverre het SOK kan optreden inzake 
dergelijke verkooptransacties voor het OCMW, evtl. andere partijen (cfr. begeleiding St. 
Amandscollege, …). 
 
Het SOK ambieert verder een efficiënt en effectief beheer van haar eigen patrimonium.  Het beheer 
van het stedelijk patrimonium blijft bij de bevoegde diensten van de Stad, dienst Facility. 
 
 
C. Groen/Sociaal/… 
 
De focus van het SOK is met name gericht op stadsprojecten, wonen, opwaarderen binnenstad. 
 
Uitzonderlijk kan het SOK ook andere types projecten ontwikkelen, bijvoorbeeld i.k.v. stedelijk 
groen, sociale, cultureel-recreatieve of andere functies.  Soms kunnen zich immers opportuniteiten 
voordoen waar de Stad zelf niet snel genoeg op de bal kan spelen.  Het SOK kan hiervoor gezien 
haar snellere besluitvorming een handig instrument zijn omdat de besluitvorming hier nu eenmaal 
sneller kan verlopen.  
 
Deze projecten dienen met name te starten op verzoek van de Stad (vb. Pluimstraat – 
kinderopvang), het is evenwel mogelijk dat het SOK ook zelf projecten initieert. 
 
 
D. Informatie/communicatie 
 
De Stad Kortrijk ambieert een grotere betrokkenheid van de Kortrijkzanen bij de stadsprojecten 
door een brede communicatie en dialoog op gang te brengen.  De inwoners zijn immers de beste 
ambassadeurs van de Stad. 
Zeker met het oog op werken als deze van het  project St. Janspoort dienen grote inspanningen 
geleverd te worden om de hinder maximaal op te vangen en te beperken. 
 
Het SOK zal hier ook de komende jaren verder op werken. 
 
Door de omvorming van haar kantoren tot Stadsinfopunt is het SOK het trefpunt geworden voor 
inwoners, bezoekers, … met vragen omtrent de stadsprojecten.  Een medewerker van het SOK 
heeft daarnaast specifiek als taak het communiceren, informeren van handelaren, omwonenden 
m.b.t. het project St. Janspoort. 
 
Het SOK fungeert daarnaast op permanente basis als contactpersoon voor mogelijke investeerders 
te Kortrijk.  In deze context organiseert ze mailings, infodagen, zijn er de projectfiches, 
aanwezigheid op gespecialiseerde beurzen.  De komende jaren zal de aandacht van het SOK voor 
investeerders niet mogen verslappen en moet er verder gewerkt worden aan het informeren en 
“warm houden” van geïnteresseerde investeerders in Kortrijkse projecten. 
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Eigen insteek SOK 
 
Naast de taken van het SOK als uitvoerder van het stedelijk beleid, waar het SOK nog meer dan 
tevoren wenst ingeschakeld te worden, heeft het SOK ook een duidelijke eigen insteek.  Deze zijn 
deels hiervoor als verwoord. 
 
Het staat buiten kijf dat alle projecten van het SOK dienen te kaderen de krijtlijnen zoals door de 
Stad uitgezet in haar globale beleidskader. 
 
Belangrijke eigen taken van het SOK zijn : 
 

- het adviseren van partners (externen) op vlak van vastgoed, dit dan met name inzake 
projecten die betrekking hebben op strategische projecten voor de Stad of projecten die 
meer in het algemeen kaderen binnen de doelstellingen van SOK/Stad (vb. woonprojecten, 
…).  Hier is ook een rol van het SOK t.a.v. Stad weggelegd (zie hiervoor bij “andere 
aandachtspunten – beleid/strategie). 

 
- het zelf zoeken naar opportuniteiten, het genereren/faciliteren van vastgoedprojecten die 

kaderen binnen de missie van het SOK (met name projecten die zichtbaar en duurzaam 
ingrijpen op de structuur van de stad en dusdanig de aantrekkelijkheid ervan verhogen) 
doch die door de Stad nog niet als stadsproject erkend zijn.  Vele van deze projecten zullen 
voortspruiten vanuit de private sector, vb. eigendommen van ziekenhuizen, scholen, … – 
zie ook hiervoor bij ‘stadsprojecten’.  Het is van belang dat deze projecten, die vooraf 
evenwel worden getoetst aan de conformiteit met de stadsvisie binnen vb. S³, vanuit een 
ietwat beschermd prematuur milieu tot groei kunnen komen.  In met name deze doch evtl. 
ook latere fase kan het SOK deze projecten “koesteren”, oplossing zoekend en subtiel 
creatief begeleiden zodat deze uitgroeien tot volwaardige projecten voor de Stad. 
Hierin steekt ook de eigenheid van het SOK t.a.v. andere AGB’s, waar deze laatste veeleer 
louter uitvoerder zijn van het stedelijk beleid, heeft het SOK ook zijn eigen creatieve 
strategische insteek.  Het SOK boort voor een deel zijn eigen projecten aan. 

 
- het faciliteren van stadsprojecten door de specifieke eigen structuur en fiscale voordelen 

van het SOK als AGB 
 

o vb. uitbouw Kortrijk Expo via dochternv XOM 
o vb. bouwheer politiekantoor Kortrijk 

 
Dit impliceert ook het zoeken naar goede alternatieve financieringstechnieken voor de 
realisatie van deze of andere projecten. 

 
- informeren/communiceren – Rol als stadsinfopunt – Contactpersoon Foruminvest 

 
o ambitie om een ruim en breed publiek te betrekken bij het tot stand komen en de 

realisatie van stedelijke transfomaties en strategische stadsprojecten 
(stadsinfopunt, samenwerking gidsen, …) 

o contactpersoon Foruminvest – beperken hinder 
o specifieke rol t.a.v. investeerders algemeen / retail => vb. projectfiches, 

infodagen, inventarisatie Locatus als gegevensbron voor o.m. retailers, … 
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Werking SOK 
 
Het AGB SOK werkt in hoofdzaak op volgende domeinen : 
 

- projectwerking 
- vastgoedtransacties 
- patrimoniumbeheer 

 
 
Projectwerking 
 
Vastgoedprojecten kennen veelal een lange doorlooptijd, dit omwille van vb. bodemproblematiek, 
complexiteit dossiers, procedures, bouwproces, …  De meeste projecten kennen al snel een 
doorlooptijd van 4 à 5 jaar.  Kortrijk kent nu een ware metamorfose, op vele plaatsen in de stad 
zijn de resultaten zichtbaar geworden.  Het meest opvallende hierbij is wat het SOK betreft toch 
het binnenstedelijke winkelproject St. Janspoort. 
 
Het SOK wil haar missie aanpakken via projectmatig werken.  Projectregie is daarbij haar kerntaak.  
Dit betekent dat het SOK zelden zal optreden als enige initiatiefnemer van een project, maar dat 
het de rol op zich neemt om de meest geschikte partners te zoeken en het geheel te coördineren.  
Op die manier kan met een minimale investering een maximaal resultaat worden geboekt. 
 
De projectwerking kan in verschillende fases worden onderverdeeld, die elkaar qua tijdsbestek 
veelal gedeeltelijk overlappen .  Het is afhankelijk van project tot project welke taken het SOK 
opneemt. 
 

- voorbereidingsfase : signaleren of ontvangen van behoefte of opportuniteit, eventuele 
haalbaarheidsstudie, beslissing go/no go 

- verwervingsfase : evaluatie van de eigendomsstructuur, aankopen, onteigenen, 
bodemonderzoeken, opzegging zakelijke en persoonlijke rechten 

- tijdelijke exploitatiefase : uitvoeren instandhoudingswerken, problematiek leegstand en 
verwaarlozing, beheer nutsvoorzieningen, verzekeringen, verhuren, precair gebruik 

- ontwerpfase : opmaken bestekken, overheidsopdrachten, marktraadpleging, metingen, 
studiekosten voor slopingen, architectuurontwerp 

- vergunning- en contractfase : aanvraag verkavelingsplan, aanvraag bouwvergunning en 
slopingsvergunningen, gunning van de werken 

- uitvoeringsfase gronden en panden : slopen, saneren, groenvoorziening, grondwerken, 
aanleg infrastructuur, (ver-)bouwen 

- commercialisatiefase : publiciteit, uitgifteprocedure. 
 
In functie van tijd, kwaliteit en kosten dient het projectmanagement te worden geoptimaliseerd en 
verbeterd. 
 
Hieronder volgt een overzicht van de huidige projecten SOK : 
 
1. Parking Broeltorens 
2. Kortrijk Expo – nv XOM 
3. St. Vincentius 
4. Ziekenhuizen algemeen 
5. Collegetoren 
6. Foruminvest algemeen 
7. Vetex 
8. Bouvekerke verkaveling 
9. Morinnegoed – Langwater - verkaveling 
10. Nv Tsyon – Wijngaardstraat 
11. Nv Tsyon – Nieuwstraat 
12. Pluimstraat – opvoedingswinkel 
13. Pluimstraat – individuele panden 
14. Meesterproef – Ramen 
15. Meesterproef – Magdalenastraat 
16. Meesterproef – Spoorweglaan 
17. Nv Pandenfonds – diverse projecten 
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18. Zwevegemsestraat - Stadsvernieuwingsfonds 
19. Politiegebouw 
20. Parking Palace 
21. Hoek Spoorweglaan/Doorniksestraat 
22. Hoek Vlasmarkt 
23. Parkings Langhemeere 
24. Spoorweglaan 17 
25. Rijbebouwing Bouvekerke 
 
In voorbereiding zijn : 
- projecten i.s.m. gemeenschapsonderwijs 
- project Oliemolenstraat 
- aanbieden van individuele kavels (onbebouwde percelen, inventaris leegstand) 
- … 
 
De aangevatte projecten krijgen de komende jaren verder hun beslag.  Het gaat over 25 dossiers 
die verder één of meerdere van de ontwikkelingsfasen moeten doorlopen.  De meeste van deze 
projecten zijn geïnitieerd vanuit het SOK, ook in de toekomst zal verder worden gewerkt op fase 1 
– met name het zoeken naar opportuniteiten en voorbereiding van projecten.   
 
De laatste jaren is het SOK evenwel ook betrokken bij een aantal grotere stadsprojecten 
(politiegebouw, broeltorens, bouvekerke, …).  Bij voorkeur worden deze uitvoeringsdossiers verder 
geconcretiseerd aan de hand van concrete samenwerkingsakkoorden tussen Stad en SOK.   
Afhankelijk van de besluitvorming van de Stad Kortrijk en de raad van bestuur SOK is een 
aanzienlijke verruiming van het takenpakket mogelijk. 
 
Belangrijk om meegeven is dat het SOK zich bij het regisseren, realiseren van haar projecten 
baseert op een aantal principes : 
Dit zijn : 

- architectuurkwaliteit : aan de hand van samenwerking met vlaams bouwmeester, selectie 
projecten door deskundige jury’s, open procedures voor ontwerpopdrachten 

- duurzaam bouwen : opnemen van bepaalde clausule in toewijzingsdossiers, als bouwheer 
rekening houden met vereiste op vlak van K en E-normen 

- betaalbaar wonen, budgetwonen – opnemen van bepaalde clausules in toewijzingsdossiers 
- open uitgifte van panden/gronden – transparant aanbieden op de markt. 

 
 
Vastgoedtransacties 
 
Het SOK beschikte begin 2008 over een voorraad van circa 6 miljoen euro aan onroerende 
goederen.  Door haar werking aan de hand van een rollend fonds werd er de afgelopen jaren zo 4,5 
miljoen euro aan onroerende goederen vervreemd.  Deze vertegenwoordigen een 
investeringswaarde door de private sector van zo’n 12 miljoen euro, uitgezonderd dan nog het 
project St. Janspoort dat alleen al een investeringswaarde van 200 miljoen euro vertegenwoordigt. 
 
De belangrijkste clusters van eigendommen die werden vervreemd zijn : 

- rusthuis Wijngaardschool, lagere school bijstand en omliggende panden => nv St. 
Janspoort : bouw winkelcomplex 

- Budastraat nrs. 54-56-58-60-62 => vzw H. Hart : bouw zorginstelling 
- Bouwblok Spoorweglaan/Keer der Vlamingenstraat (9 panden) => T.V. Keer der Vlamingen 

=> bouw appartementencomplex 
- Wijngaardstraat 30-32-34-36 => nv Tsyon (PPS) => bouw winkel en appartementen 
- Spoorweglaan 27-28 => nv TOG => bouw appartementen 
- Veldstraat 71-73-75 => nv TOG => bouw woongelegenheden 

 
De komende jaren staan ook volgende verkoopprojecten op de agenda : 

- Nieuwstraat 18-20-22-24-26-28-32-34, Tuinstraat 19-23 => nv Tsyon (PPS) => bouw 15 
woongelegenheden (project M.J. Van Hee) 

- Vlasmarkt 9-11-13-15-17-19 
- Hoek Spoorweglaan-Doorniksestraat 
- Vetex – gronden Veldstraat 
- Terreinen i.k.v. meesterproef (Spoorweglaan, Ramen, Magdalenastraat) 
- Parkeergebouw Parking Palace 
- Terrein Rijbebouwing Bouvekerke – individuele loten Bouvekerke 
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- Panden Zwevegemsestraat 
 
Belangrijke aankoopdossiers voor de komende jaren zijn : 

- aankoop binnengebied Vetex 
- site St. Vincentius 
- panden Overleie – i.f.v. masterplan. 

 
Het SOK beslist autonoom over het verwerven en vervreemden van gronden en panden voor haar 
eigen patrimonium voor zover dat in overeenstemming is met haar maatschappelijk doel en de 
beleidslijnen van de Stad.   De transacties kaderen evenwel veelal binnen de hoger vernoemde 
stadsontwikkelingsprojecten. 
 
Vermits de middelen evenwel beperkt zijn, kunnen noodgedwongen panden/gronden slechts 
selectief worden verworven.  Na ontwikkeling zullen de meeste eigendommen opnieuw worden 
vervreemd om de opbrengst te kunnen herinvesteren in nieuwe projecten.  Op die manier wordt 
een rollend fonds gecreëerd dat zorgt voor autofinanciering (zie ook verder ‘financiën’). 
 
De uitbreiding van de rol van het SOK op vlak van vastgoedtransacties kan de komende jaren als 
volgt worden uitgebreid : 
Vb. rol bij transacties stadspatrimonium (zie hiervoor) 
Vb. rol t.a.v. ocmw-patrimonium 
Vb. rol t.a.v. patrimonium derden (vb. collegetoren, …) 
 
 
Patrimoniumbeheer 
 
De klemtoon van de activiteiten ligt met name op de projectwerking.  Toch is het zo dat er 
inmiddels een vrij ruim patrimonium moet worden geëxploiteerd.  Deze werking situeert zich op 
diverse vlakken : 
 

- onderhoud en beheer van het patrimonium nodig voor de eigen huisvesting en werking 
(panden Overbekeplein) 

- onderhoud en beheer van het patrimonium dat zich bevindt in de tijdelijke exploitatiefase 
van de projectwerking (vb. verhuur panden Vlasmarkt, Zwevegemsestraat, gronden 
Doorniksewijk, …). 

 
Het SOK heeft op korte termijn geen plannen om eigen patrimonium te exploiteren.  Het gaat hem 
met name over het tijdelijk gebruiken van panden in afwachting van de uitvoering van een project.  
Na de ontwikkeling zullen de meeste delen met een private bestemming worden verkocht, de 
publieke delen zullen worden overgedragen aan de stad om in te lijven in het openbaar domein. 
 
Uitzondering hierop vormt eventueel het project Pluimstraat, waarbij er wordt gedacht om de 
woningen na grondige renovatie te huur aan te bieden, dit om tegemoet te komen aan de vraag 
naar betaalbare goede huurwoningen in het centrum van de stad. 
 
Uitzondering hierop vormen ook de expliciete structuren zoals nv XOM, politiegebouw, waar 
omwille van financiële en andere redenen samenwerkingsverbanden met het SOK worden opgezet. 
 
De gronden waarop de verkavelingen zullen worden gerealiseerd, zijn geen eigendom van het SOK, 
doch werden in beheer door de Stad overgedragen. 
 
Andere aspecten op vlak van patrimoniumbeheer zijn waar het SOK aandacht aan besteed zijn : 

- zoeken naar tijdelijk bewoning – verhuur, samenwerking met De Poort, … 
- samenwerking socio-culturele verenigingen voor de invulling van leegstaande panden 
- creatieve projecten vb. ‘hospitaaltuin’ Doorniksewijk, invulling school i.k.v. Interieur, … 
- inschakeling sociale economie bij herstellingswerken 
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Personeel en organisatie 
 
 
De doelstellingen van het SOK kunnen niet worden bereikt indien het bedrijf niet over de nodige 
mensen en werkingsmiddelen beschikt en een constante bekommernis heeft over de efficiënte 
inzet ervan. 
 
Personeel 
 
Algemeen 
 
Het SOK heeft mensen nodig om haar opdracht te realiseren en meerwaardes te creëren. 
 
De autonomie van het SOK betekent ondermeer dat het een eigen personeelsbeleid kan voeren.  
Haar soepel statuut moet behouden blijven om in de toekomst de juiste mensen aan te trekken én 
te behouden om haar doelstellingen te realiseren.  Omwille van de aard van de actviteiten moet 
het SOK de concurrentie aankunnen met de privésector.  Het SOK staat zelf in voor al haar 
loonkosten. 
 
Het personeelsbeleid moet worden georiënteerd op de hoger omschreven opdracht van het SOK.  
Het SOK in haar huidige samenstelling zal niet “mans” genoeg zijn om dit takenpakket grondig aan 
te pakken, een uitbreiding/aanpassing van het personeelsbestand is noodzakelijk.  
 
Het huidig personeelsbestand van het SOK bestaat uit vier personen : 

- 1 directeur (contract onbepaalde duur) 
- 1 coördinator vastgoed (op zelfstandige basis) 
- 1 medewerker Foruminvest - communicatie (contract bepaalde duur – 1 jaar) 
- 1 administratief medewerker (contract onbepaalde duur). 

 
 
Personeelsbehoeften : 
 
Projecten : 
 
Het initiëren of het realiseren van stadsvernieuwingsprojecten behelst meestal langdurige, 
complexe operaties.  Die vragen een volgehouden, gecoördineerde opvolging (projectregie).  
Daarvoor is er behoefte aan polyvalente projectbeheerders, die alle stappen in een project van a 
tot z opvolgen en de relaties met de projectpartners verzorgen. 
 
Bij voorkeur worden hier uiteenlopende deskundigheden ingezet.  Gezien het niet haalbaar is om 
voor alle domeinen die aan bod komen bij projectontwikkeling deskundigen in huis te halen, zal er 
veelal beroep moeten gedaan worden op externe specialisten.   
Het is echter wenselijk te streven naar een onderlinge complementariteit van 
projectverantwoordelijken en minsten know-how in de basisdisciplines : 

- financieel-economisch 
- bouwkundig-technisch 
- administratief-juridisch. 

Zo kunnen de projectverantwoordelijken aan kruisbestuiving gaan doen en in functie van hun eigen 
specialiteit advies verlenen over andere projecten en over de werking van het SOK in het 
algemeen.  De coördinatie van de projecten en de leiding over de projectverantwoordelijken wordt 
best toevertrouwd aan de coördinator projecten, die zelf ook complexere projecten beheert. 
 
Daarnaast brengen de projecten enkele ondersteunende taken met zich mee op vlak van 
administratie, organisatie en communicatie, die om redenen van efficiëntie best aan een 
administratief assistent worden toevertrouwd. 
 
De behoefte aan projectverantwoordelijken kan worden gekwantificeerd op basis van het 
programma inzake projecten voor de periode 2008-2010 en het geraamde werkvolume per project. 
 
De komende jaren zullen met name volgende projecten belangrijk zijn : 

- Stadsprojecten : 
o SOK als bouwheer politiekantoor – voorbereiding Weide 
o voorbereiding en opvolging dossier parking broeltorens 
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o St. Amandscollegetoren 
o Voorbereiding ziekenhuissites incl. St. Vincentius 
o Nv Xom – uitbreiding Expo 
o Onderzoek opportuniteiten 

- Woonprojecten : 
o Diverse nieuw te ontwikkelen gebieden : Bouvekerke, Langwater, Oliemolenstraat, 

gebieden i.s.m. schoolgebouwen 
o Herbestemming vetex 
o Voorbeeldprojecten :  

� Bouwprojecten Meesterproef (Ramen, Spoorweglaan, Magdalenastraat) 
� Omgeving Pluimstraat – renovatieprojecten, realisatie kinderopvang 
� Nv Tsyon – realisatie project M.J. Van Hee 
� Nv pandenfonds – realisatie diverse projecten 

- Voorbereiding vastgoedtransacties : Spoorweglaan 17, Parking Palace, hoek 
Spoorweglaan/Doorniksestraat, parkings Langhemeere, rijbebouwing Bouvekerke, 
vastgoedsites Stad ???, … 

 
Bijgevolg is er een multidisciplinair team nodig dat als volgt is samengesteld : 

- 1 coördinator projecten (ook projectverantwoordelijke voor complexe dossiers) 
- 2 projectverantwoordelijken 
- 1/4 administratief assistent. 

 
 
Vastgoedtransacties : 
 
Het conceptuele werk voor de vastgoedtransacties zit bij de projectbeheerders die een 
stedenbouwkundig dossier opstellen, randvoorwaarden bepalen, markt verkennen, etc.   
 
De eigenlijke vastgoedtransacties zelf zijn dan eerder samen te vatten als met name 
notariaatswerk.  Gelet op het cruciale belang van vastgoedtransacties, moet hiervoor ook 
voldoende know-how in eigen huis zijn.  Het is immers van groot belang bij verkopen van 
belangrijke sites voor de stad goede sluitende voorwaarden in te bouwen op vlak vb. architectuur, 
functies, timing, … 
 
Deze taak wordt bij voorkeur opgevolgd door een persoon met een juridisch-administratieve 
insteek. 
 
De personeelsbehoefte inzake de vastgoedtransacties wordt geraamd op 1/3 FTE juridisch-
administratief medewerker. 
 
 
Patrimoniumbeheer : 
 
Het patrimoniumbeheer van het SOK behelst met name de opvolging van de huurcontracten, 
bijhouden nutsvoorzieningen, verzekeringsdossiers, tijdelijke invulling leegstaande panden, 
technische aspecten, … 
 
Gelet op de veelal juridische impact van bv. gebruiksovereenkomsten, wanbetalingen huurders, 
verzekeringskwesties, wordt ook deze taak bij voorkeur ingevuld door een persoon met een 
juridisch-administratieve insteek.  Het meer technische aspect dient te gebeuren door een persoon 
met een bouwkundige insteek. 
 
De personeelsbehoefte wordt geraamd op 1/3 FTE juridisch-administratief medewerker en 1/3 
bouwtechnisch medewerker. 
 
 
Communicatie/Stadsinfopunt 
 
Het is belangrijk voor de Stad en het SOK dat diverse projecten die hangende of in ontwikkeling 
zijn op een goede manier worden gecommuniceerd aan de bevolking, bezoekers, investeerders.  
Op deze manier kunnen deze mee de “promotoren” worden van de stad Kortrijk. 
 
Aan de hand van de infoverstrekking in het stadsinfopunt, de organisatie van rondleidingen, 
projectfiches, info-avonden, een goede website, thema-projecten (vb. opendeur van woonprojecten 
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in de stad, …) en andere communicatie-initiatieven kunnen de doelgroepen worden geïnformeerd.  
Deze infoverstrekking gebeurt in overleg met de dienst Communicatie van de Stad. 
 
Van belang is daarnaast ook het contactpunt/klachtenmanagement binnen het SOK m.b.t. de 
werken aan het winkelcomplex St. Janspoort.  De grote projecten vereisen een specifieke opvolging 
op vlak van communicatie/informatie binnen het SOK. 
 
De personeelsbehoefte hiertoe wordt geraamd op 1 all round FTE communicatie-medewerker. 
 
 
Algemene coördinatie 
 
De algemene leiding van het SOK is de taak van de directeur.  De directeur is verantwoordelijk 
voor de planning, de interne organisatie en werking en de externe representatie. 
 
Een aantal uitvoerende aspecten van de interne organisatie kunnen worden uitbesteed aan externe 
dienstverleners zoals personeelsbeheer, ICT, boekhouding, …  Evenwel is er een behoefte aan een 
administratief assistent, die instaat voor uiteenlopende administratieve ondersteuningstaken en 
een medewerker met een juridisch-administratieve insteek die vanuit het SOK de directeur mee 
begeleidt op vlak van algemene juridische kwesties.  Op dit ogenblik kan het SOK via een 
samenwerkingsovereenkomst beroep doen op de juridische dienst van de Stad, dit evenwel tegen 
betaling aan een uurtarief dat forfaitair werd vastgelegd. 
 
De boekhouding van het SOK wordt momenteel gevoerd vanuit de dienst financiën van de Stad, 
hiertoe wordt geen vergoeding aangerekend. 
Gelet op de btw-boekhouding inzake het politiekantoor, parkeergebouw, de boekhouding voor de 
diverse nieuwe vennootschappen wordt in de komende jaren de boekhouding voor het SOK bij 
voorkeur opgevolgd door een medewerker binnen het SOK zelf.  Dit vereist een extra deeltijds 
medewerker 
 
Voor de algemene coördinatie geldt dus volgende schema : 

- 1 directeur 
- 1/3 FTE juridisch-administratief medewerker 
- 1/2 FTE financieel medewerker - boekhouding 
- 1/4 FTE administratief assistent. 

 
 
Overzicht 
 
De personeelsbehoefte voor het SOK kan als volgt in schema worden gezet. 
 

- 1 directeur 
- 1 algemeen coördinator vastgoed 
- 2 projectverantwoordelijken vastgoed 
- 1 juridisch-administratief medewerker (vastgoedtransacties, patrimoniumbeheer, algemeen 

juridisch advies) 
- 1 communicatie-medewerker 
- 1/2 financieel medewerker – boekhouding 
- 1/2 administratief medewerker 

 
Intern dient in eerste instantie te worden nagegaan in hoeverre wordt voldaan aan de toekomstige 
verwachtingen.  In functie hiervan dienen op korte termijn een aantal bijkomende aanwervingen te 
gebeuren. 
Op korte termijn wordt bij voorkeur een bijkomend projectverantwoordelijke (financieel-
economisch of bouwtechnisch) (combinatie met boekhouding ?) en een juridisch-administratief 
medewerker aangeworven.  Deze laatste kan in eerste instantie ook mee instaan voor de 
behandeling van een aantal concrete projecten. 
 
 
Logistiek 
 
Het AGB SOK is zelf verantwoordelijk voor haar logistiek. 
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Het SOK staat zelf in voor haar huisvesting en huurt in deze context een kantoorruimte op het 
Overbekeplein.  Gelet op de uitbreiding van haar kantoor naar stadsinfopunt worden de belendende 
ruimtes gehuurd door Vlaams Gewest en nv. St. Janspoort, deze panden werden geïntegreerd in 
het kantoor van het SOK. 
In de toekomst beoogt het SOK zelf eigenaar te worden van haar kantoorgebouwen en dit bij 
voorkeur in één van haar projecten, die als voorbeeld/beeldwaarde kunnen fungeren voor de 
omgeving waarin ze werkt.  Met het oog op een uitbreiding van haar personeelsbestand zal een 
dergelijke verhuis in de toekomst noodzakelijk worden. 
 
Het SOK staat daarnaast zelf in voor de aankoop van alle kantoorbenodigdheden, met inbegrip van 
meubilair en drukwerk en voor alle telefoon- en andere kosten.  Een uitzondering hierop vormt 
soms de aankoop van informaticatoestellen en –programma’s, waar het bedrijf een beroep kan 
doen op de aankoopdienst van de stad (ICT), het SOK staat evenwel in voor de rechtstreekse 
betaling van deze goederen.  De Stad staat tegen betaling door het SOK in voor het behandelen 
van de post.   
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Financiën 
 
Naast de menselijke en logistieke middelen, zijn ook de financiële middelen noodzakelijk om de 
ambities waar te maken. 
 
Algemeen 
 
Algemeen kan het volgende gesteld worden. 
Het SOK heeft een gelijkaardig ambitieniveau als dit van de Stad en wenst dan ook de krachtlijnen 
uit het beleid van de Stad te volgen.  Dit betekent dat er voorbeeldprojecten worden gerealiseerd 
in die buurten waar investeerders zelf niet pro-actief optreden, dit betekent dat er wordt gestreefd 
naar betaalbare woningen, dit houdt in dat de lat in vb. de verkavelingen heel hoog wordt gelegd, 
…  Dit heeft echter zijn impact op het budget van het SOK.  Gezien er geen overeenkomsten zijn 
tussen Stad en SOK m.b.t. projecten en dusdanig ook geen financiële compensaties voor de hoge 
vereisten, draait het SOK op voor alle projectkosten hieromtrent.  Ook alle niet-projectgebonden 
kosten worden gedragen door het SOK.  Het SOK wordt, wat op zich wel een goede zaak is, meer 
en meer betrokken in stadsdossiers (vb. politiegebouw, parking broeltorens, nv xom, bouvekerke, 
…) doch draagt hierin alle kosten zelf, dewelke niet worden verrekend.  Op termijn is deze situatie 
niet houdbaar. 
 
 
Nood aan bijkomende financiële input Stad 
 
N.a.v. de oprichting van het SOK werd er eind 1999 door de Stad een startkapitaal ingebracht van 
circa 2.454.145 euro en een subsidie voor het project Vetex van 619.733 euro.  N.a.v. de opheffing 
van de Grondregie gebeurde er in de periode 2000-2001 een kapitaalsverhoging van 2.371.582 
euro.  Samen geteld een budget van 5.445.460 euro.  Op vraag van het SOK werd er in 2007 
bijkomend 2.000.000 euro ingebracht in het SOK. 
Het SOK verwerft ook de inkomsten van het project Bouvekerke.  Deze verkaveling wordt echter in 
overleg met de Stad op een heel kwalitatieve manier aangelegd, er zijn vragen op vlak van 
betaalbaarheid van percelen en woningen, daarenboven werd de verkaveling omwille van de komst 
van het crematorium ingekrompen.  Dit alles betekent dat ook de return voor het SOK hier een 
stuk kleiner is dan oorspronkelijk verwacht. 
 
Een groot deel van het budget van het SOK zit vast in haar onroerend patrimonium.  De return van 
deze panden is gezien de complexiteit en vaak langdurige looptijden van projecten inzake 
vastgoed, veelal pas op langere termijn zichtbaar.  Voorbeelden hiervan zijn de panden 
Doorniksewijk, Vetex, Ramen, Magdalenastraat.  Diverse panden werden daarenboven aangekocht 
op vraag van de Stad zelf. 
 
Gelet op het type projecten van het SOK (voorbeeldprojecten in probleembuurten, etc.) is het niet 
evident aan de hand van een rollend fonds binnenstedelijke projecten met winst te realiseren.  
Gezien met het beschikbare kapitaal gedurende de afgelopen 10 jaar ook de niet-projectgebonden 
kosten werden gefinancierd, betekent dit een verdere afbouw van het kapitaal en mogelijkheden 
van het SOK.  Dit is op termijn niet houdbaar. 
Het mag evenwel niet zo evolueren dat het SOK projecten, die zonder bijkomende financiële 
insteek verlieslatend zijn, verwaarloost t.o.v. meer renderende projecten.   
 
Net zoals bij de AGB’s in andere steden gebeurt, verlangt het SOK een bijkomende financiële 
insteek van de Stad om haar continuïteit te vrijwaren. 
Deze financiële insteek kan geregeld worden via een algemene beheersovereenkomst  en 
samenwerkingsovereenkomsten per project.   
 
Voorbeelden van vergoedingen zijn o.m. als volgt te bepalen : 

- advies en begeleiding van het SOK aan de Stad – afspraken omtrent timing en 
marktconforme vergoeding 

- verkoop stadspatrimonium door SOK – vb. commissie bij verkoop  
- algemene werking – jaarlijkse dotatie door de Stad ter financiering van de globale werking 

van het bedrijf en het verwezenlijken van de algemene doelstellingen zoals bepaald in de 
statuten – niet projectgebonden kosten 

- bijzondere dotaties van de stad te bepalen i.k.v. samenwerkingsovereenkomsten – 
projectgebonden kosten : 

o vb. bijzondere dotatie i.k.v. werking grond- en pandenbeleid 
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o vb. bijzondere dotatie i.k.v. specifieke wensen voor de Stad (vb. groenaanleg, 
betaalbaarheid, …) 

 
Daarnaast worden er bij voorkeur afspraken gemaakt omtrent vb. subsidiemogelijkheden die het 
SOK als AGB niet zelf kan aanvragen (vb. Stadsvernieuwingsfonds, Eur. Subsidies), doch die 
betrekking hebben op haar projecten. 
 
Naast deze bijkomende financiële insteek zal het SOK voor bepaalde van haar projecten moeten 
werken via externe financiering (vb. politiegebouw, aankoop gronden/panden i.k.v. stadsprojecten, 
bouwprojecten).  Hierbij is het wenselijk dat de Stad zich borg stelt. 
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Besluit 
 
 
Het SOK bevindt zich momenteel in een stadium, waarin heel wat van haar projecten in uitvoering 
zijn of gaan.  Dit vereist heel wat consolidatiewerk, terwijl er ook heel wat nieuwe projecten op 
stapel staan.   
 
Van belang voor de komende jaren is echter dat het SOK er naar streeft om nog meer dan tevoren 
het instrument te worden van en voor de Stad bij het realiseren van strategische 
vastgoedprojecten. 
 
Meer bepaald ziet het SOK, gelet op haar flexibele bedrijfsmatige aanpak, voor zich een belangrijke 
rol weggelegd bij volgende taken voor de Stad : 
 

1. het uitvoerbaar maken en realiseren van : 
1. stadsprojecten die steunen op publiek private samenwerking, projecten die door 

het SOK kunnen worden beheerd, waarin het SOK de eindverantwoordelijkheid 
draagt en terzake alle samenwerkingsformules kan toepassen 

2. stadsprojecten met een exclusief publiek karakter die op vraag van het college 
van burgemeester en schepenen door het SOK kunnen worden beheerd. 

2. het rendabiliseren van commercialiseerbare en realiseerbare stadseigendommen 
(desgevallend ook van andere partijen als ocmw, scholen, …) 

3. de samenwerking met of op vraag de stad i.k.v. het woon- of ondernemingsbeleid van de 
stad 

4. het adviseren en begeleiden van de Stad bij investeringsbeslissingen – desgevallend 
faciliteren/alternatieve financiering 

5. een nauwe samenwerking te hebben met S³ en een goed wederzijds contact/overleg met 
die diensten die betrokken zijn bij diverse stadsprojecten (vb. forum, …) – dit zou tevens 
moeten leiden tot een bijdrage van het SOK in de LT visie van de Stad. 

 
Dergelijke versterkte samenwerking vereist een meer gestructureerde aanpak dan op heden het 
geval is. 
Bij voorkeur wordt er dan ook op korte termijn werk gemaakt van een goede 
beheersovereenkomst tussen Stad en SOK, waarin o.m. takenpakket, bijhorende financiële 
insteek gelet ook op de bijkomende nood aan personeel vervat zitten.  Een bijkomende 
financiële insteek is cruciaal voor de werking van het SOK.  Op heden worden er heel wat taken 
van de SOK voor de Stad niet verrekend, daarenboven staat het SOK in voor alle niet-
projectgebonden kosten en realiseert ze i.k.v. haar doelstellingen diverse projecten (vb. 
pandenfonds omgeving spoorweglaan) die in se verlieslatend zijn.  Deze situatie is niet langer 
houdbaar.   
 
Naast de samenwerking met de Stad wenst het SOK in de toekomst verder werk te maken van het 
prospecteren, het genereren van projecten.  Hierin steekt ook de eigenheid van het SOK t.a.v. 
andere AGB’s, waar deze laatste veeleer louter uitvoerder zijn van het stedelijk beleid, heeft het 
SOK ook zijn eigen creatieve strategische insteek.  Het SOK boort voor een deel zijn eigen 
projecten aan, dit uiteraard binnen het beleidskader van de Stad. 
 
Finaal doel moet zijn dat Stad en SOK, zeker nu Kortrijk op vastgoedvlak volop aan het veranderen 
is, nog meer dan tevoren en krachtiger door hun versterkte samenwerking werk maken van een 
verdere groei van Kortrijk als aantrekkelijke stad op alle niveaus. 
 
 
 

Taken SOK : algemeen   “…-eren” 

o Adviseren 
o Prospecteren/Genereren/initiëren – autonoom – overleg S³ 
o Faciliteren – gezien specifieke structuur AGB SOK 
o Regisseren – projecten Stad + projecten SOK 
o Realiseren – focus op wonen – projecten Stad + projecten SOK 
o Beheren 
o Informeren/communiceren 
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BIJLAGE BIJ ONDERNEMINGSPLAN 2008-2010 
 
ROL SOK IN BELEIDSDOCUMENTEN STAD EN ANDERE 

 
 
NOTA’S STAD KORTRIJK 
 
Bestuursakkoord CD&V/NVA – VLD – “Aantrekkelijk Kortrijk” 
 

- overzicht stadsprojecten (p. 1-2) : geen verwijzing naar SOK 
- ondernemend Kortrijk (p. 3-5) : m.b.t. Foruminvest – communicatie ervan, vermijden 

sociale verdringing – geen verwijzing naar SOK 
- gezinsvriendelijk wonen (p. 7-8) : SOK wordt vermeld als partner bij het woonplan.  Het 

SOK komt echter niet meer ter sprake als het gaat over de uitvoering van de projecten, dit 
ondanks de directe betrokkenheid ervan (vb. Bouvekerke, Langwater, aanpak Pluimstraat, 
site St. Vincentius, …) 

- groen Kortrijk (p. 14-15) : bij opwaardering verwaarloosde hoekjes, geen verwijzing naar 
SOK 

- rasterstad Kortrijk (p. 16) :  
o uitbouwen dichter netwerk vanuit de stad met AGB’s, intercommunales, … 
o “Het SOK versterkt zijn rol als initiator van stadsvernieuwingsprojecten en 

publiek-private samenwerking en als generator van kernversterkende 

immobiliaire projecten.” 

- Behoorlijk bestuur (p. 17-18) : De stad streeft zowel politiek als ambtelijk naar een nauwe 
betrokkenheid bij de samenwerkingsverbanden waarbij ze betrokken is. 

 
 
Het strategisch meerjarenplan 2007-2012 : Krachtlijnen voor een aantrekkelijk Kortrijk 
 

- bijzondere vernieuwingsassen – rasterstad als functioneringsmodel (p. 3-4) :  
o optimale relaties vanuit de stad met andere actoren die de stadsdynamiek dragen 

of bepalen 

o Het SOK zal hierbij zijn rol als initiator van stadsvernieuwings en PPS-

projecten verder ontwikkelen en kernversterkende immobiliaire projecten 

blijven genereren. 

- gebiedswerking systematisch doorvoeren (p. 4) : geen link met SOK 
- integrale aanpak publieke ruimte via werkgroep Forum (p. 5) : geen link met SOK 
- Stadsprojecten (p. 6/7) : Ondanks vermelding Kortrijk Weide (politiegebouw), 

Foruminvest, stadsvernieuwingsfonds, Expo – nergens verwijzing naar SOK.  Parking 
Broeltorens staat trouwens niet vermeld als project. 

- Ondernemend Kortrijk (p. 8-11) :  
o Ondanks diverse projecten SOK vb. Expo, communicatie foruminvest, maatregelen 

stadsvernieuwingsfonds (aanpak Vlasmarkt, woonprojecten in de omgeving, …) – 
nergens vermelding SOK. 

o Wel staat vermeld : “Zo zal het SOK in opdracht van de stad voor het gebied 
Overleie een masterplan ontwikkelen dat de potentialiteiten van het gebied in kaart 
brengt en lijnen uitzet voor toekomstige ontwikkelingen.  Dit werd eerder al met 
succes gedaan voor het gebied rond de Spoorweglaan.” 

- Gezinsvriendelijk wonen in Kortrijk (p. 14-16) : SOK wordt hier niet vernoemd ondanks 
het vermelden van acties als ontwikkelen nieuwe woongebieden (Bouvekerke, Langwater, 
…) en het opwaarderen van bestaande gebieden (Pluimstraat, Overlijd, …). 

 
 
Jaaractieplan 2008 
 

- rasterstad Kortrijk (p. 2) : 
o stad wil verder investeren in haar relaties met actoren in de periferie die bijdragen 

op vlak van stadsdynamiek – uitbouwen van partnerships 
o voorbereiding dossier stadsvernieuwingsfonds vanuit de Stad 

- gebiedswerking (p. 4) :  
o stad wil prioritair werk maken van goede afspraken met de AGB’s => opmaken van 

beheersovereenkomsten 
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- stadsprojecten : 
o Buda-eiland (p. 5) : “In 2008 zal de stad samen met SOK en Parko een oproep 

naar privé-investeerders lanceren voor de realisatie van een ondergrondse parking 
met een stedelijke ontwikkeling in een PPS-constructie.” 

o Foruminvest (p. 6) : “Daarnaast zal het SOK samen met de nv St. Janspoort een 
Pandenfonds oprichtenmet een startkapitaal van 3 miljoen euro.  Door dit 
pandenfonds, maar ook door de stad Kortrijk i.s.m. het SOK, het OCMW en privé-
investeerders, zullen een aantal strategische projecten worden uitgewerkt om de 
woonfunctie en de leefbaarheid van de omgeving Spoorweglaan-Veemarkt te 
versterken (woonproject Tsyon Nieuwstraat, Parking Palace, Zwevegemsestraat, 
renovatie woningen Pluimstraat, …).” 

o Weide (p. 7) : afwerking RUP, bouw politiekantoor – geen vermelding SOK 
o Hoog Kortrijk (p. 8) : uitbouw Expo, studie Langwater – geen vermelding SOK 

- Gezinsvriendelijke wonen in Kortrijk – acties 2008 (p. 11) : 
o Opstart studie Langwater 
o Vastleggen inrichtingsprincipes voor de nieuwe woongebieden met de ontwikkelaar 

vb. Schaapsdreef (rol SOK ?) 
o Onderzoek herbestemmingsmogelijkheden site Maria’s Voorzienigheid in overleg 

met SOK en eigenaren 
o Uitwerking sociaal structuurplan Overleie 

 
 
Algemeen in de nota’s Stad Kortrijk : 
Stad heeft grote ambities met haar stadsprojecten, op vlak van wonen, … Men wenst de rol van het 
SOK op vlak van stadsvernieuwings- en PPS-projecten en als generator van binnenstedelijke 
immobiliaire projecten te versterken.  Bij de vermelding van de diverse projecten Stad, waaronder 
tal van activiteiten SOK, lijkt SOK als partner echter vergeten. 
 
 
 
NOTA STADSPLANNING – Beleidsplan 2012 

 
Globale Context, stedelijke missie, operationele kerntaak, concrete instrumenten 
 
Citymarketing context 
 
Kwaliteitsverhaal en Groeiverhaal 
 
Operationele kerntaken voor S&O : 

- Het scheppen van het kader, van de daadwerkelijke voorwaarden voor het realiseren van 
een goede stad, als fysieke structuur voor een kwalitatieve en attractieve organisatie van 
werken, winkelen, onderwijs, dienstverlening, sociale opvang, vrijetijd, milieuzorg, cultuur, 
sport, … én dus als voedingsbodem en fundament voor een goed woonklimaat, dat op zijn 
beurt een sterke woonvraag en een sterk woonaanbod zal genereren  

o de voorwaarden creëren voor een goed woonaanbod 
- Het hanteren van dit goede woonklimaat en dito woningaanbod als randvoorwaarde (via de 

woontoets) voor alle stedelijke projecten en andere beleidsdaden en als hefboom voor een 
vernieuwde stadsdynamiek, waarbij een goede stad het goede wonen stimuleert, dat op 
zijn beurt de stedelijke kwaliteit verhoogt, zodat ook het wonen in die stad stelselmatig 
verbetert 

o  het attractief stedelijk aanbod als motor voor een sterke woonvraag gebruiken en 
omgekeerd. 

 
Actieprogramma S&O : 

- p. 11 : S&O wil een planningscapaciteit en –kennis opbouwen die, met support van een 
extern professioneel klankbord vb. leiedal, garant staan voor een globale begeleiding, 
sturing en enthousiasmering van stedelijke projecten.  Met het SOK moeten concrete en 
correcte afspraken gemaakt worden over de rolverdeling in dit verband => te regelen via 
beheerscontract. 

- P. 12 : De Stad wil voor een aantal nicheproducten een rol ambiëren die verder gaat dan 
die van regisseur of sensibiliseerder => betaalbaar, bescheiden, compact wonen, 
energiezuinig, passief duurzaam wonen – al dan niet via SOK => voorbeeld Langwater, 
evtl. ook ziekenhuissites, Weide, St. Amand, … 
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- P. 14 : de directie gebiedswerking moet een natuurlijke bondgenoot van S&O worden – 
vraag tot structurele samenspraak 

- P. 14 : korte communicatielijnen met strategische planning 
 
Woonplan : 

- p. 16 : Databank, kennisvergaring – vb. alle residentiële projecten 
- p. 16 : Kerntaak : ‘sturen, ingrijpen en regisseren in functie van de bewaking en 

stimulering van de maximale woonkwaliteit en in functie van de productie van de optimale 
woonomgeving – private sector is immers determinerende actor => afsluiten van PPS-
overeenkomsten en creatieve afspraken met hen – stadsontwerp als onderlegger 

- p. 17 : introductie betaalbare, bescheiden of compacte woning 
 
p. 22 vb. tuinuitbreidingsprojecten 
 
 
Algemeen : 
Gezond ambitieniveau S&O gebaseerd op krachtlijnen uit beleidsnota’s Stad Kortrijk 
 
Evenwel nood aan goede afspraken omtrent taakverdeling met SOK – waar liggen de grenslijnen ? 
– Wie doet wat ? 
Vb.  
Ondernemersambitie – S&O wil bepaalde nicheproducten zelf realiseren – vb. betaalbaar wonen 
Globale begeleiding, sturing en enthousiasmering van stadsprojecten 
Afsluiten van PPS-projecten 
 
Ook voor SOK geldt : 
Goede afspraken met : 

- S&O 
- Strategische planning 
- Gebiedswerking – ook SOK moet kunnen inspelen op vb. subsidies stedenfonds, … 
- Stad algemeen – vb. link met forum, rasterwerking 
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Voorbeeld financiële insteek in andere SOB’s : 

 
AG Stadsontwikkeling Leuven – krijgt van de Stad 

- Kapitaalsinbreng 10.000.000 euro 
- jaarlijkse tussenkomst voor het totaal van alle projectgebonden tussenkomsten van de stad 

zoals afgesproken in de samenwerkingsovereenkomsten per project 
- Jaarlijkse tussenkomst in de personeels- en algemene werkingskosten van het bedrijf 
- Stad verstrekt doorgeefleningen 

 
AG SOB Gent – krijgt van de Stad 

- Grote inbreng onroerende goederen Stad  
- Krijgt de opbrengsten i.k.v. de verkopen/verhuren ingebrachte goederen 
- Krijgt de kosten terugbetaald ifv adviezen etc. verleend aan de Stad 
- Krijgt jaarlijks kapitaalsinbreng gebaseerd op de resultaten van het algemeen budget 

(jaarlijks circa 1,5 miljoen euro) 
 
AG Vespa Antwerpen – krijgt van de Stad 

- Grote inbreng onroerende goederen Stad 
- Jaarlijkse dotatie 
- Verrekening prestaties advies/begeleiding – bijzondere opdrachten 
- opbrengsten i.k.v. de verkopen/verhuren stadseigendommen - pandenfonds 
- middelen langs diverse subsidiekanalen (Stedenfonds, Eur. Middelen, …) 
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