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VOORWOORD

Hierbij vindt u het activiteitenverslag van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) voor de periode van 1 januari 2010 tot 31 
december 2010.

Het jaar 2010 was meer dan ooit een overgangsperiode voor het SOK, een jaar van 

contrasten. Het voor het SOK tot op heden toch wel meest zichtbare project, het 
winkelcentrum ‘K in Kortrijk’ opende dit jaar  op 10 maart zijn deuren.  Het SOK stond aan 

de basis van dit grootschalige commerciële herbestemmingstraject en 
begeleidde het ganse traject met Foruminvest als private ontwikkelaar.  Diverse andere 
projecten in de directe omgeving ervan boekten verder vooruitgang en naderen hun 
voltooiing (Parking Palace, Vlasmarkt, opvoedingswinkel, …).

Naast de reeds gekende stadsprojecten als Kortrijk Weide en stationsomgeving, wordt de 

Stad geconfronteerd met andere grootse uitdagingen, nu misschien nog onzichtbaar
en veelal geïnitieerd vanuit reorganisaties & herstructureringen, doch met een enorme 
ruimtelijke impact op het toekomstige Kortrijk.  Voorbeelden zijn het vrijkomen van de 
ziekenhuissites of grote kantoorgebouwen (vb. Belgacom)  het afstoten van bepaalde 
schoolcampussen, …  Door de aankoop van de site Sint-Vincentius door het SOK en de 
geplande verhuis van deze laatste naar de Sint-Niklaascampus, werd een eerste 
cascadeoplossing voor één van de ziekenhuissites geformuleerd.  Voor andere zones 
werden studies opgestart.  Daarnaast is er de ambitie om ook een macro-onderzoek te 
voeren, dat een visie formuleert voor de diverse grotere sites in de Stad en zo nagaat hoe 
in te spelen op deze vooralsnog onzichtbare uitdagingen, hoe deze uitdaging tot 
opportuniteit om te zetten en Kortrijk als centrumstad verder te versterken. 

Basis van een dergelijke centrumstad zijn evenwel de bewoners, bezoekers, …  Het 
Kortrijkse stadsbestuur wenst de komende jaren dan ook zwaar in te zetten op het creëren 

van een aangenaam woonklimaat en het wonen in de stad.  Bedoeling van het 
stadsbestuur is in samenwerking met publieke en private partners het aanbod aan 
budgetwoningen in de periode 2011-2016 substantieel te verhogen, waardoor het mogelijk 
moet worden daadwerkelijk te wegen op de huur- en koopprijzen in het segment van de 
budgetwoningen.  Idee is hiertoe een speciaal instrument, het SWOK, te creëren binnen 
het SOK dat uitvoering geeft aan deze projecten.  Het SOK beschikt daarnaast over de 
mogelijkheid ook andere kernversterkende woonprojecten te ontwikkelen.  Zo beoogt het 
kavelproject in de omgeving Pluimstraat i.s.m. particuliere kopers de realisatie van 10 
nieuwe rijwoningen en 3 gerenoveerde beluikhuisjes.  Dit lijken misschien maar fijnmazige 

en kleinschalige ingrepen, doch ook deze kunnen mee de draagkracht van de buurt 
versterken.  

2010 is finaal het jaar van de totstandkoming van de

Samenwerkings OvereenKomst tussen Stad en SOK, het jaar waarin de missie 
en takenpakket van het SOK duidelijk worden afgebakend en financiële afspraken worden 
gemaakt,  die de continuïteit en de verdere uitbouw van het SOK garanderen.  
Hierbij vindt u dan ook een overzicht van onze activiteiten in 2010, gebaseerd op de 
definitie van de kerntaken van het SOK uit de beheersovereenkomst.

S. De Clerck W. Maddens T. Tydgat
Voorzitter Gedelegeerd Bestuurder Directeur
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STADSPROJECTEN



ALGEMEEN Het SOK heeft de opdracht om ter verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen 
van de Stad en conform aan zijn statutair doel en missie, stadsprojecten aan te 
boren, uitvoerbaar te maken en te realiseren.  Het SOK positioneert zich hierbij 
tussen diverse initiatiefnemers.  De werking is immers complementair aan deze 
van de Stad Kortrijk, de private projectontwikkelaren, sociale 
huisvestingsmaatschappijen en andere.  

Vanuit zijn specifieke deskundigheid en nauwe relatie met de private sector is 
voor het SOK, naast de projectregie over de eigenlijke stadsprojecten, een 
specifieke rol weggelegd in het zoeken naar opportuniteiten voor
stadsprojecten gegenereerd vanuit de private sector.
Het meest in het oog springende project was in deze zin de herbestemming 
van de middelbare school Bijstand en de totstandkoming van het 
winkelcentrum ‘K in Kortrijk’, dat in maart 2010 zijn deuren opende.  In het 
kader van de DBFM-dossiers, de fusie tussen de Pleinscholen en het Sint-
Amandscollege, e.a. zal er de komende jaren nog heel wat gaan bewegen 
binnen het Kortrijkse scholenlandschap.  Zo is het SOK direct betrokken bij 
opmaak van een masterplan voor de site KTA te Heule en volgt ze de andere 
evoluties nauw gezet.

Naast de scholen bouwen ook tal van andere belangrijke actoren aan hun 
toekomst, dit evenwel met belangrijke ruimtelijke consequenties. De realisatie 
van het fusieziekenhuis op Hoog Kortrijk impliceert dat voor 4 van de 
binnenstedelijke ziekenhuizen nieuwe mogelijkheden moeten worden gezocht.  
De verhuis van het rusthuis Sint-Vincentius naar de ziekenhuissite op de 
Houtmarkt, leidt zo op zijn beurt tot een nieuw ontwikkelingsverhaal voor het 
SOK op de terreinen van dit rusthuis in het Begijnhofpark en omgeving.  De 
door het SOK opgemaakte studie voor de centralisatie van de administratieve 
diensten van het OCMW houdt rekening met de toekomst van het ziekenhuis 
op het Buda-eiland.  Daarnaast werd in 2010 het bestek gelanceerd voor de 
herbestemming van de Belgacomsite in de Doorniksestraat.

Het vrijkomen van deze en meer diverse grote sites in de periode 2015-2016 in 
het centrum van de Stad dient in globo te worden bekeken.  Het is van groot 
belang hierbij nu reeds te onderzoeken welke de marktpotentie is van de stad, 
welke de randvoorwaarden, welke sites voor welk type bestemming in 
aanmerking komen, …  Er zullen keuzes moeten worden gemaakt en tijdslijnen 
uitgezet.  Het is de ambitie van het SOK Kortrijk als centrumstad te versterken 
en samen met de Stad Kortrijk en de belangrijkste actoren een dergelijke 
macro-studie uit te werken.  Naast de samenwerking met de studenten van de 
KU-Leuven – afdeling OSA – die hiertoe reeds een eerste onderzoek 
verrichtten, werd ook door het SOK een eerste basisnota en vraagstelling 
uitgewerkt. 
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STADS 
VERNIEUWINGS 

PROJECT 
BIJSTANDSSITE

WINKELCENTRUM ‘K IN KORTRIJK’

Op 10 maart 2010 opende het winkelcentrum ‘K in Kortrijk’ zijn deuren.  Het 
SOK staat mee aan de basis van deze realisatie en duwde sedert 2002 
onafgebroken mee aan de vooruitgang van dit project, dat Kortrijk als 
winkelstad opnieuw op de kaart heeft geplaatst.   Dit bleek o.m. ook uit de 
selectie van het project voor de prestigieuze Mapic-awards 2010, op basis van 
het voorstel dat het SOK had uitgewerkt.

Het SOK overtuigde de eigenaren mee te werken aan een 
herbestemmingsproject en werkte de diverse samenwerkingsovereenkomsten 
tussen partijen uit.  Zo stond het SOK ook in voor de opmaak van het Charter, 
waarin een aantal krachtlijnen voor de samenwerking tussen ontwikkelaar en 
de Stad voor de toekomst worden vastgelegd.  Dit charter werd op 14/12/2007 
ondertekend  en leidde o.m. tot de oprichting van de vzw ‘Handelsdistrict 
Centrum Kortrijk’ en de creatie van een PPS-dochtermaatschappij, de nv 
pandenfonds (zie ‘Filialen’).

Het multifunctioneel project van Foruminvest nv, het project ‘K in Kortrijk’ 
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.

Door de opening van dit complex, nam de rol van het SOK in dit dossier af.  In 
2010 ging het met name nog om het aansturen van de stuurgroep en de 
activiteiten binnen de nv pandenfonds.

DEELPROJECTEN STADSVERNIEUWINGSFONDS

In 2008 selecteerde de Vlaamse Regering het project ‘K in Kortrijk’ met tal van 
afgeleide  deelprojecten i.k.v. het Stadsvernieuwingsfonds.  Het SOK stuurt  tal 
van deze deelprojecten aan.

Omgeving Zwevegemsestraat

De Zwevegemsestraat is één van de belangrijkste invalsassen van het 
Kortrijkse winkelwandelgebied en zal ook de ingangstunnel bevatten richting 
complex ‘K in Kortrijk’.  De straat wordt momenteel gekenmerkt door 
nachtwinkels, telefoonwinkels, etc. en zou dan ook een positieve input kunnen 
gebruiken.9



Het SOK is eigenaar van de panden Zwevegemsestraat 13-15, een voormalige 
cinema.  Deze panden worden tijdelijk verhuurd aan socio-culturele instellingen 
in afwachting van een definitieve bestemming.  Daarnaast voerde het SOK in 
2010 vergaande onderhandelingen voor de verwerving van het pand 
Zwevegemsestraat 31 (leegstaand horecapand incl. logementshuis).

De definitieve bestemming van deze panden wordt bij voorkeur gelinkt aan een 
globale aanpak van de straat en de directe omgeving.  Het SOK selecteerde in 
dit kader medio 2010 in overleg met de Stad Kortrijk het ontwerpbureau Nero 
om een stedenbouwkundige visie van deze omgeving te maken.  Deze
stedenbouwkundige visie vormde de basis voor het gemeenteraadsbesluit dd. 
december 2010, waarbij onteigeningsmacht werd gekoppeld voor de 
verwerving van een aantal panden in deze omgeving.  De visie van het 
ontwerpbureau Nero gaat uit van het creëren van openbaar groen in de 
omgeving (link tussen Slachthuisstraat en Zwevegemsestraat), het realiseren 
van doorsteken naar de diverse omliggende beluiken en de omvorming van 
een groot deel van de Zwevegemsestraat van een commerciële naar een 
woonomgeving.

Omgeving Vlasmarkt

Het project ‘K in Kortrijk’ 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 context een aantal aan elkaar 
palende grotendeels leegstaande panden op de hoek van de Vlasmarkt met de 
Wijngaardstraat.  Op basis van een verkoopsdossier sloot het SOK in 2009 een 
princiepsakkoord met ontwikkelaar Batisco.  Het nieuwe project (sloop en 
nieuwbouw) is gebaseerd op de voorwaarden van het SOK, met name een 
horeca-invulling aan de zijde Vlasmarkt, zodat deze de Vlasmarkt als 
horecaplein verder kan versterken, dit gecombineerd met wonen op de 
verdiepingen.  De vergunning hiertoe werd afgeleverd.
In de loop van 2010 verkocht het SOK het pand Vlasmarkt 17 aan de 
ontwikkelaar.  Daarnaast werden de nodige voorbereidingen getroffen voor de 
opmaak akte recht van opstal m.b.t. de andere panden en werd de verkoop op 
plan opgestart.  Het bouwproject zal medio 2012 worden opgeleverd.

Parking Palace

Vlakbij het nieuwe project ‘K in Kortrijk’ aan de Veemarkt bevond zich in de 
Romeinselaan het parkeergebouw ‘Parking Palace’.  Dit verloederde 
parkeergebouw werd gerealiseerd eind de jaren zestig en telde zo’n 200 
parkeerplaatsen.  

Het Stadsontwikkelingsbedrijf slaagde er in het gebouw te verwerven van de 15 
private eigenaren  en bracht het opnieuw op de markt met als randvoorwaarde 
hier een nieuw kwalitatief project  te verwezenlijken.  10



Het project werd toegewezen aan de 
tijdelijke vereniging Landbel met de 
bvba Sea en Ski.  Het 
architectenbureau E&L Projects staat in 
voor de architectuur van het nieuwe 
complex bestaande uit ondergrondse 
parkeerplaatsen, een  commercieel 
gelijkvloers incl. mezzanine en  43 
woongelegenheden op de 
verdiepingen.  De sloping van het 
parkeergebouw werd inmiddels 
uitgevoerd, de akte van verkoop van 
het gebouw werd verleden in 2010. 

Projecten masterplan 
Spoorweglaan

Het masterplan Spoorweglaan was één 
van de belangrijkste projecten uit de 
opstartfase van de toenmalige 
Woonregie.  Het ontwerpbureau werkte 
in 1999 een masterplan uit, met als 
doel de Spoorweglaan en omgeving te 
gaan versterken.  Dit masterplan 
vormde de basis voor diverse 
aankopen en projecten van het SOK.

Reeds gerealiseerd zijn de panden 
Spoorweglaan 27/29, het project van 
de nv Tsyon in de Wijngaardstraat en 
het bouwblok Spoorweglaan/Keer der 
Vlamingenstraat (architect Geert 
Devolder).  Op het terrein Spoorweg-
laan 17, voorheen eigendom SOK, 
wordt momenteel door de bvba Dhaeze 
i.s.m. architect Philippe De Hullu de 
laatste hand gelegd aan de realisatie 
van een kwalitatief residentieel project 
in een vernieuwende architectuur.

In de loop van 2010 promootte het 
SOK ook het terrein op de hoek 
Spoorweglaan 9/10 en voerde ze 
onderzoek naar de mogelijkheden van 
de idee cohousing op de terreinen 
Nieuwstraat/Tuinstraat. 
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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 Sint-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.

Bodemverontreiniging

Belemmering in de ontwikkeling van deze site is de bodemverontreiniging.  
Samen met de Intercommunale Leiedal volgt het SOK het saneringsproces 
door de oorspronkelijke eigenaar (nv Vetex) op.  Met het oog op een snellere 
realisatie van deelzones van het  project werd het terrein opgesplitst in 
deelpercelen.  Hierdoor konden de directeurstuin en het  poortgebouw reeds 
door de Stad worden aangepakt.  In 2009 kon de sanering van het 
binnengebied  worden stopgezet,  Het SOK kocht begin 2010 een groot deel 
van dit terrein aan van de intercommunale Leiedal.  Tussen het centraal 
gebouw en de Veldstraat bevindt zich momenteel nog één zone waar de 
sanering nog lopende is, het is vooralsnog onduidelijk wanneer deze finaal zal 
kunnen worden afgerond.

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.  Deze realiseerde in eerste 
instantie 7 rijwoningen in het deelgebied aan de Veldstraat, de bouwwerken 
werden begin 2010 aangevat en de verkoop werd opgestart.

Verkoop private tuinen

Aansluitend op een bevraging naar de woonwensen van de omwonenden 
werden in 2010 twee tuinpercelen verkocht aan aangelanden, voor nog twee 
andere percelen werd een overeenkomst gesloten.  De aktes hiervan volgen in 
2011.
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Directeurswoningen/centraal gebouw

In 2010 lanceerde het SOK een verkoopsdossier voor enerzijds het centraal 
gebouw Vetex en anderzijds de directeurswoningen.
Aandachtspunten bij de verkoop van het centraal gebouw waren o.m. het 
behoud van het gebouw, de toekomstige functies, betaalbaarheid, 
stedenbouwkundige invulling en kwaliteit van de architectuur.  Drie 
ontwikkelaren (Creadomus, nv Landbel, Construction Management Services) 
dienden een voorstel in.  Het SOK oordeelde evenwel finaal op basis van tal 
van argumenten niet op deze voorstellen in te gaan.  Het SOK gaat nu op zoek 
naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden.
Voor de directeurswoning Veldstraat nr. 73 werd een particuliere koper 
geselecteerd en een verkoopsovereenkomst getekend.  De woningen 
Veldstraat 71 en 75 worden vooralsnog verder onderzocht door 
geïnteresseerde kandidaat-kopers.
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MASTERPLAN 
BOUWBLOK 

BELGACOMSITE

Belgacom/Connectimmo beschikt in Kortrijk over diverse sites.  Eén van de 
meest beeldbepalende hiervan is de site gelegen aan de 
Tuinstraat/Spoorweglaan/Doorniksestraat/Vlasmarkt.  Verwacht wordt immers 
dat dit gebouw circa 2015/2016 zal vrij komen in kader van structurele en 
technologische ontwikkelingen bij Belgacom.  Direct aansluitend bij deze site 
heeft het SOK zelf ook enkele eigendommen die mee kunnen geïntegreerd 
worden in een nieuwe ontwikkeling.

Connectimmo en het SOK lanceerden via de overheidsopdrachtenwetgeving 
medio 2010 een procedure voor de selectie van een studiebureau met als taak 
de opmaak van een stedenbouwkundig masterplan voor het ganse bouwblok.  
Het te herontwikkelen gebied is ongeveer 4.000 m² groot en bestaat uit diverse 
grote en kleinere, al dan niet te slopen, gebouwen.  De opdracht werd gegund 
aan AWG Architecten, die in de loop van 2011 de studie zal opmaken.
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SITE                      
SINT-VINCENTIUS

KORTRIJK WEIDE

Door de bouw van het fusieziekenhuis op Hoog-Kortrijk, komen met ingang van 
2010 vier binnenstedelijke ziekenhuizen geheel of gedeeltelijk vrij. 
De Sint-Niklaascampus op de Houtmarkt te Kortrijk was het eerste ziekenhuis 
dat vrij kwam (april 2010). 

In samenwerking met de Stad Kortrijk, AZ Groeninge, de vzw Sint-Vincentius, 
de Zusters van het Geloof en het SOK is volgend scenario voor herontwikkeling 
uitgewerkt.

Het rusthuis Sint-Vincentius, gelegen in de Groeningestraat en aan het 
Begijnhofpark te Kortrijk, zal mits VIPA-subsidiëring haar bestaande site 
verlaten en een nieuwbouw realiseren op de Sint-Niklaascampus.  De 
ziekenhuiscampus werd in die zin medio 2010 aangekocht door de vzw Sint-
Vincentius.  Tegelijkertijd kocht het SOK de rusthuissite van de vzw Sint-
Vincentius  evenals de kloostergebouwen over met een tweeledig doel : 
enerzijds de realisatie van een residentieel project op deze unieke locatie 
(timing +/- 2016) en anderzijds de opwaardering van deze historische 
omgeving in en om het Begijnhofpark.  In beide scenario’s wordt ook met 
betrekking tot het aspect parkeren naar gemeenschappelijke oplossingen 
gezocht.

Het SOK wenst op termijn een verkoopsdossier/wedstrijd te organiseren voor 
de realisatie van het residentieel project op deze unieke site.

Verwerving Kortrijk Weide – terreinen FSI

Het gebied Kortrijk Weide is een gebied van circa 7 ha gelegen tussen de Leie, 
nieuwe gewestelijke ring, Magdalenastraat en spoorweg.  Het terrein is 
grotendeels in handen van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur. De NMBS 
en de Stad Kortrijk richten medio 2001 een studiesyndicaat op.  Dit leidde tot 
de opmaak van een masterplan voor de site door Stephane Beel Architecten.  
Het RUP in opmaak baseert zich op dit masterplan.

De Stad Kortrijk onderhandelt reeds enkele jaren met de betrokken eigenaar 
met het oog op de verwerving van de terrein Weide. Naast de wijzigende 
eigendomsstructuur is met name de bodemverontreiniging hierbij 
problematisch.

Het SOK adviseerde samen met het door haar aangestelde bureau Universoil, 
gespecialiseerd in bodemproblematiek, de Stad bij de onderhandelingen met 
FSI.  In maart 2010 werd dan ook een finaal akkoord tussen Stad Kortrijk en 
FSI bereikt, waarbij de Stad zich engageerde de sanering voor het zuidelijk 
gedeelte over te nemen.  De Stad Kortrijk gaf het SOK in september 2010 
vervolgens de opdracht de akte voor te bereiden.  In het najaar van 2010 
vonden dan ook diverse vergaderingen plaats i.k.v. de versnelde 
overdrachtsprocedure met Deloitte (voor FSI), NMBS, OVAM, bevoegde 
notarissen en de bodemdeskundigen.  Timing voor het verlijden van de akte is 
medio 2011.
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Opmaak dossier brownfieldconvenant

De Vlaamse Regering wenst de herontwikkeling van verlaten 
bedrijventerreinen (zg. brownfields) te stimuleren en te faciliteren door het 
afsluiten van convenanten met projectontwikkelaars en investeerders.

Via zo’n convenant krijgen projectontwikkelaars en investeerders een aantal 
juridisch-administratieve en financiële voordelen bij de ontwikkeling van 
braakliggende en onderbenutte bedrijventerreinen. Daarmee wil de Vlaamse 
Regering hen ertoe aanzetten bij voorkeur verlaten sites (brownfields) te 
hergebruiken in plaats van nieuwe gebieden (greenfields ) aan te snijden voor 
de ontwikkeling van industriële activiteiten, woningbouw of recreatie.

In 2010 lanceerde de Vlaamse Regering een tweede call voor het indienen van 
projectaanvragen met het oog op het afsluiten van een brownfieldconvenant.  
Op insteek van het SOK vroeg het college van burgemeester en schepenen 
het SOK een dergelijke projectaanvraag op te maken en in te dienen voor de 
projectsite ‘Blekerij-Weide’.

Het SOK stelde in overleg met de diverse betrokken actoren (Stad Kortrijk, 
Vlaams Gewest-AWV, Regie der gebouwen, OCMW, groep Masureel, nv IRC, 
nv Gheysens, Bariseau, …) een projectdossier, het welke in november 2010 
werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering.  Op basis van dit dossier wordt 
nu in overleg met de Vlaamse Regering gewerkt aan een finale tekst voor het 
eigenlijke brownfieldconvenant.

Link stationsomgeving – subsidie grondverwerving ‘strategisch project 
weide – stationsomgeving’

Het SOK stond in 2010 samen met de Stad Kortrijk, strategisch cel, in voor de 
opmaak van een dossier voor het verkrijgen van een subsidie grondverwerving 
voor het strategisch project Weide-stationsomgeving.  Begin 2011 beslist de 
bevoegde minister of de Stad Kortrijk hiervoor in aanmerking komt.
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ROLLEND FONDS 
HEFBOOMLOCATIES

KORTRIJK MACRO

Het SOK beschikt over de mogelijkheid om op strategische of leegstaande en 
omgevingsstorende panden te verwerven en te renoveren of te vervangen door 
nieuwbouw.  

Het SOK werkte hiertoe enkele jaren geleden samen met de Stad Kortrijk aan 
de Meesterproef van de Vlaams Bouwmeester.  Eén van de projecten is het 
gebied Ramen.  Het SOK beschikt er over een perceel bouwgrond, doch dient 
nog 2 bijkomende percelen te verwerven.  Finaal zou hier dan een woonproject 
kunnen worden gerealiseerd (architect Mo Vandenberghe) evenals de aanleg 
van een klein publiek parkje.  De onderhandelingen met de aangelanden zijn 
lopende.

In het gebied Overleie is het SOK eigenaar van het pand Overleiestraat 9.  In 
de loop van 2010 werd gekeken in hoeverre dit pand mee kunnen worden 
geïntegreerd met een evtl. projectontwikkeling in het aangrenzende pand met 
als monument geklasseerde paardenstallingen, de voormalige Kubic.  Hiertoe 
werd beroep gedaan op het ontwerpbureau HUB, tevens de auteur van het 
masterplan dat in opdracht van de Stad Kortrijk wordt opgemaakt. In de 
toekomst zal worden nagegaan welke andere relevante panden ikv dit 
masterplan Overleie kunnen worden aangekocht en ontwikkeld.

De stad Kortrijk kende de afgelopen jaren een belangrijke metamorfose.  Niet 
alleen de stad is evenwel in beweging, in kader van herstructureringen, fusies, 
… zijn ook tal van semi-publieke en andere instellingen/bedrijven binnen de 
stad aan het evolueren.  Dit geeft ongelooflijke ruimtelijke consequenties.  
Hierbij kunnen we denken aan het vrijkomen van de binnenstedelijke 
ziekenhuizen, de herstructureringen binnen de scholengroepen, de
Connectimmo-sites, de politiekantoren, gerechtsgebouw, Eandis, …  Heel ruw 
samengeteld gaat dit over zowat 130.000 m² grondoppervlakte in het centrum 
van de stad, allen vrij komend in de periode 2014-2016.  
Daar bovenop komen nog de ruimtevragen in kader van nieuwe ontwikkelingen 
(Weide, stationsomgeving, …).  Zo is het moeilijk in te schatten hoeveel 
bijkomende programmatie er bv. nodig is in de stationsomgeving, terwijl in de 
directe omgeving ervan de Belgacomsite een nieuwe invulling vereist.

Het SOK volgde bovenstaande ontwikkelingen op de voet en maakte in de loop 
van 2010 een eerste overzichtsnota m.b.t. de diverse sites.  Ambitie is hier in 
overleg met de Stad en uiteraard de eigenaren van deze sites, de diverse 
locaties even samen te gaan bekijken en een gezamenlijke studie op te starten 
omtrent o.m. de groeimogelijkheden van de stad, de noden van de stad, 
marktpotentie en financieel-economische haalbaarheid, de toestand van de 
gebouwen (al dan niet herbruikbaar, …), stedenbouwkundige mogelijkheden, 
….  Zo kan het bv. opportuun zijn om voor één site resoluut te kiezen voor een 
meer groene ontwikkeling, terwijl op een andere site dan misschien kan worden 
gedensifieerd voor bewoning, …
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De opstart van een dergelijke 
gezamenlijke studie kan uitgroeien tot 
een boeiend macro-verhaal dat voor 
alle betrokken partijen meerwaardes 
kan bieden.  Sommige sites zijn nu al in 
beweging, andere niet.  Sowieso 
beginnen alle grotere eigenaren zich 
stilaan voor te bereiden om elk 
afzonderlijk hun sites op de markt te 
brengen, wat een gemiste kans zou 
kunnen zijn.

Gelet op het feit dat alle grotere 
ontwikkelingsverhalen sowieso hun tijd 
vragen, lijkt het nu dan ook het 
uitgelezen moment om een dergelijke 
studie op te starten en proactief te werk 
te gaan en een strategie te kiezen voor 
een verdere versterking van de stad.

Aansluitend hierop werkten op vraag 
van het SOK de studenten van de KU 
Leuven, afdeling ‘master of urbanism 
and strategic planning/European 
master of urbanism’ o.l.v. professor 
Bruno Demeulder gedurende 2009 en 
2010 specifiek op deze thematiek.  Dit 
leidde tot diverse mogelijke 
groeiscenario’s voor de Stad onder de 
werknaam ‘Re-imagining the center’.
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WOONPROJECTEN



ALGEMEEN

SWOK

Het SOK zal de Stad ondersteunen om de beleidsdoelstellingen rond wonen en 
in het bijzonder betaalbaar wonen en budgetwoningen, zoals goedgekeurd 
door de gemeenteraad in zitting van 14 september 2009 te realiseren.  Er 
wordt zoveel mogelijk prioriteit gegeven aan grondgebonden woningen voor 
jonge gezinnen met kinderen en het SOK zal zich hierbij toespitsen op de 
marktconforme sector.

Algemeen

Cfr. de beheersovereenkomst Stad – SOK zal het SOK in de toekomst het 
ontwikkelingsgedeelte uitvoeren van het stedelijk 
woonontwikkelingsprogramma.  Bedoeling is in de periode 2011-2016 
substantieel het aanbod aan budgetwoningen in Kortrijk te verhogen, waardoor 
het mogelijk moet worden daadwerkelijk te wegen op de huur- en koopprijzen 
in het segment van de budgetwoningen.  
Ter voorbereiding van de oprichting ervan, zetelt het SOK in de stuurgroep & 
werkgroep.

Project Zwevegemsepoort

Het college van burgemeester en schepenen van de Stad Kortrijk besliste in 
zitting van 15 december 2010 dat het project Zwevegemsepoort effectief kon 
worden opgestart. Dit project kan gezien worden als een feitelijke opstart van 
de uitwerking van de SWOK-formule en de ‘SWOK in SOK’-samenwerking.
Onder het project “Zwevegemsepoort” wordt de momenteel als parkeerterrein 
gebruikte hoek Sint-Denijsestraat/Zwevegemsestraat bedoeld, evenals de 
huizen in de Zwevegemsestraat tussen de nummers 72 en 82 
(stadseigendom).  Mogelijke uitbreidingszone is het aanliggende perceel van 
de Zuid-Westvlaamse sociale bouwmaatschappij en de Sint-Denijsestraat nrs. 
7-19 (private eigendommen).
Indicatief werd door het CBS onderstaand voorstel van bouwprogramma op 
deze site (excl. de uitbreidingszone) geformuleerd :

gelijkvloers : buurtwinkel of kleine supermarkt, evtl. tweede 
buurtgerichte winkel of          kantoor of ruimte vrije beroepen, 
servicepunt : kinderdagverblijf - Makkie (20 m²), kortparkeerplaatsen, 
kiss&ride-zone (totale oppervlakte 1.130 m²)
niveau +1 : kinderdagverblijf (350 m²) met eigen buitenruimte (170 
m²), evtl. delen budgetwoningen of residentiële buitenruimte 
(afhankelijk van ontwerp)
niveau +2 : budgetwoningen (3 SLK-eengezinswoningen, max. 120 
m²/unit, bij voorkeur 15 units, max. 3 niveaus) met residentiële
buitenruimte op verhoogd maaiveld (20 m² per unit)

De samenwerking tussen de Stad Kortrijk en het SOK wordt  verder
gedetailleerd in  een samenwerkingsovereenkomst, waarna het SOK de 
projectontwikkeling zou voorbereiden.  In de loop van 2010 werd door het SOK 
een eerste ruwe haalbaarheidsstudie m.b.t. dit project opgemaakt.21



KAVELPROJECT 
PLUIMSTRAAT & 

OMGEVING

Algemeen – krachtlijnen bouwblokrenovatie

De oude Sint-Janswijk wordt getypeerd door kleine huisjes met weinig comfort 
en zonder tuin. De bewoners hebben een beduidend lager inkomen dan het 
gemiddelde inkomen in Kortrijk- centrum en er is ook een grotere concentratie 
allochtonen. Wat zich hier afspeelt is een schoolvoorbeeld van zovele 
vooroorlogse wijken: de particuliere woningvoorraad vertoont tekenen van 
slijtage en verval. Mensen met midden en hogere inkomens vertrekken. De 
mensen die achterblijven hebben te weinig financiële armslag om te investeren 
in hun woning. Tegelijk neemt de noodzaak daarvan echter toe. 

SOK, Stad, OCMW, De Poort en andere partners ambiëren in de buurt dan ook 
een alomvattend project van bouwblokrenovatie.  Het project poogt door een 
integrale aanpak de woonkwaliteit (woonomgeving en wooncomfort) en 
aantrekkelijkheid van het projectgebied grondig te verbeteren. 

Kavelproject SOK

Het SOK kocht gedurende de afgelopen jaren in deze omgeving een 20-tal 
panden.

De site Pluimstraat 5-7 werd in 2009 verkocht aan de Unie der Zorgelozen, die 
hier haar nieuwe theaterthuisbasis zal realiseren.  Ook het beluikhuisje Sint-
Janshof 25, grenzend aan deze panden, zal hierin op termijn wellicht worden 
geïntegreerd.   Eén van de beluikhuisjes in het Groeningebeluik zal op termijn 
fungeren als doorsteek naar het nieuw te creëren openbaar domein (zie 
Zwevegemsestraat).  Het magazijn in de Pluimstraat nr. 96, waartoe in de loop 
van 2010 de nodige onderhandelingen werden gevoerd, wordt met name 
gereserveerd voor buurtparkeren.

De resterende 10 huizen in Pluimstraat/Slachthuisstraat en 3 beluikhuisjes 
vormen de basis voor het kavelproject van het SOK. Dit project wil een 
antwoord op de vraag van jonge gedreven mensen, die in het hart van de stad 
ruimte zoeken om eigentijdse betaalbare stadswoningen te realiseren.  Het 
project ‘stedelijke woonkavels’ in Gent diende als inspiratiebron.

Het SOK verkoopt haar panden tegen financieel interessante voorwaarden.  De 
kopers moeten zich evenwel engageren om het pand te slopen en op deze 
nieuw gecreëerde bouwkavel een aantrekkelijke gezinswoning te bouwen, die 
ze finaal ook zullen bewonen.  Daarnaast verkoopt het SOK 3 beluikhuisjes, 
deze niet voor sloop doch voor grondige renovatie.  De nieuwe 
woongelegenheden zorgen op hun beurt mee voor een verdere versterking van 
de buurt.  
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Voor het ontwerp kunnen gezinnen een 
beroep doen op de architecten die het 
SOK selecteerde: Ampe.Trybou-
Architecten, Arch-ID, ADVK-architecten 
in samenwerking met architect Frederik 
Tomme en Pascal Schneider 
Architectuur. Het SOK koos hen voor 
hun vernieuwende visie, esthetiek, 
architecturale kwaliteit, duurzaamheid, 
functionaliteit en flexibiliteit inzake de 
‘nieuwe stadswoning’.

De gemiddelde kostprijs van een 
nieuwe woning (all in) bedraagt 
ongeveer 175.000 euro.  De kopers 
kunnen genieten van de nu nog 
interessante btw-tarieven i.k.v. sloop en 
nieuwbouw, er kan evtl. worden 
bespaard door gemeenschappelijke 
aankopen, …  Eenmaal de verkoop 
rond, is het aan de kopers om in 
overleg met hun architect contact op te 
nemen met aannemers en de werken 
uit te voeren. Het SOK volgt de 
werkzaamheden op afstand en 
bewaakt via een 
begeleidingscommissie de planfase, de 
kwaliteit en uitstraling van het initiatief.

Het resultaat zal bestaan uit 13 nieuw 
gerealiseerde rijwoningen. Leuk daarbij 
is dat het niet gaat om 
geprefabriceerde woningen, maar om 
huizen waar de gezinnen zelf in overleg 
met de architect hun ziel en creativiteit 
in kwijt kunnen om er een eigen stads-
‘thuis’ van te maken. 

In de loop van 2010 werd het 
kavelproject verder matuur gemaakt 
met het oog op het lanceren van het 
project in het voorjaar 2011.
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STADS 
VERKAVELINGEN

Het SOK staat in voor het beheer over de nog resterende stadsverkavelingen 
van de Stad Kortrijk.  Eerder al werden 6 percelen ontwikkeld in de 
Greenvillelaan.  Op dit ogenblik moeten de terreinen aan de Ambassadeur 
Baertlaan en de Sint-Denijseweg (3,4 ha) (verkaveling Bouvekerke) en in de 
Morinnestraat (1,3 ha) nog ontwikkeld worden.

Verkaveling Bouvekerke

Het terrein werd in 2006 in kader van de afbakening van het stedelijk gebied 
definitief omgevormd van woonuitbreidingsgebied tot woongebied.

Het verkavelingsontwerp 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 Belgium met 
Denis Dujardin als landschapsarchitect voor de uitwerking van de omgeving en 
openbaar domein.  Gelet op de bouw op één van de aangrenzende percelen 
van een crematorium werden de plannen aangepast in overleg met de 
ontwerper van dit crematorium (architecten Souto Maura Arquitectos/SUM 
Project).

De verkavelingsvergunning werd verleend in 2010.  Aansluitend werd door het 
SOK de aanvraag voor in de infrastructuur ingediend, de vergunning werd 
evenwel geweigerd.  
In het kader van de aanleg van een landschappelijke vijver ten zuiden van het 
crematorium werden in de loop van 2010 diverse gesprekken gevoerd met de 
Stad Kortrijk, de nv Psilon en het SOK.  Op basis hiervan zal het SOK optreden 
als opdrachtgever voor de realisatie van deze vijver, de aangepaste plannen 
worden mee geïntegreerd in de nieuwe aanvraag voor de infrastructuur, 
dewelke begin 2011 opnieuw worden ingediend.

Voorbereidend aan de eigenlijke verkaveling lanceerde het SOK in 2010 een 
procedure voor de selectie van een bureau die kon instaan voor het uitvoeren 
van het verplichte archeologisch onderzoek.  De opdracht werd gegund aan 
GATE-archeologen, die eind 2010 startte met de studies en de voorbereiding 
van de eigenlijke archeologische werken op de site.

Morinnestraat

Het perceel van 1,3 ha in de Morinnestraat maakt deel uit van het ruimere 
gebied Langwater.  
In samenwerking met de twee andere grotere eigenaren van dit gebied, in casu 
Vlerick vastgoed en Koramic, werd er eind 2010 een charrette georganiseerd.  
Streefdoel was te komen tot de contouren van een ontwikkeling.  Het SOK 
werkte mee aan deze charrette.
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BIJZONDERE OPDRACHTEN



ALGEMEEN

SOK ALS BOUWHEER 
POLITIEKANTOOR

Het SOK heeft een specifieke taak in het adviseren, begeleiden, genereren, 
informeren en faciliteren m.b.t. met name immobiliaire projecten.  In die zin 
kunnen de Stad of derden beroep doen op de expertise binnen het SOK.
In de loop van 2010 werden diverse projecten in deze zin door het SOK 
aangestuurd.

Het politiekantoor voor lokale en federale politie zal fungeren als één van de 
peilers van de nieuwe ontwikkeling op Weide.   In februari 2007 werd hiertoe 
een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen alle betrokken partijen 
(Stad, Politiezone Vlas, Regie der Gebouwen, federale politie), waarbij werd 
gestipuleerd dat het SOK zal optreden als bouwheer.

De architectuuropdracht voor het politiekantoor werd op basis van een 
architectuurwedstrijd begin 2008 toegewezen aan Xaveer De Geyter
Architecten, deze stond tot op heden in voor de opmaak van een 
schetsontwerp.  Afhankelijk van de timing van het verdere verloop m.b.t. de 
verwerving van de gronden en de finalisatie van het RUP, zal het SOK samen 
met het bouwteam oordelen wanneer de opdracht zal worden verder gezet.
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SOK ALS BOUWHEER 
OPVOEDINGSWINKEL

Het SOK treedt i.k.v. een 
samenwerkingsovereenkomst met de 
Stad op als bouwheer voor de bouw van 
de opvoedingswinkel.  In eerste instantie 
zou deze gerealiseerd worden op de site 
Pluimstraat 5-7, gelet op de beslissing om 
deze panden evenwel te verkopen aan de 
vzw Unie der Zorgelozen, moest eind 
2008/begin 2009 een andere locatie voor 
de opvoedingswinkel worden gezocht.  
Het SOK maakte een korte nota op met 
diverse voorstellen voor de herlocatie van 
de opvoedingswinkel.  De keuze viel op 
de site Sint-Janslaan 1+3, eigendom van 
het SOK.  Opnieuw werd een beperkte 
offerte-aanvraag georganiseerd voor de 
selectie van de architect.  De Tijdelijke 
Vereniging 1+1 Architecten (Filip 
Cnockaert – Thomas Nachtergaele) werd 
geselecteerd.  
In de loop van 2010 coördineerde het 
SOK de bouwwerken (aanneming 
Coudron), het gelijkvloers van het 
gebouw opende in november 2010 zijn 
deuren.  De rest van het gebouw wordt 
opgeleverd in april 2011, op dit moment 
zal tussen het SOK en de Stad Kortrijk 
een erfpachtovereenkomst worden 
afgesloten.
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In de loop van 2010 informeerde het SOK tal van investeerders/retailers over 
het vastgoedaanbod in de Stad.  Dit gebeurt aan de hand van mailings, 
persoonlijke contacten en de aanwezigheid op vastgoedbeurzen (Mipim, 
Mapic, Realty, …).  Wat het commerciële vastgoed betreft, beschikt het SOK 
over de digitale inventarisatie van het winkelvastgoed en de passantentellingen 
in het kernwinkelgebied.  Deze gegevens worden in opdracht van het SOK 
verzameld door het  studiebureau Locatus.
Voorbeelden van nieuwe vestigingen in de stad met de tussenkomst van het 
SOK zijn voor 2010 o.m. de vestiging van de winkel Dille en Kamille in de Korte 
Sint-Jansstraat, de komst van Park-Office in de Doorniksestraat, brouwerij 
Bockor in het nieuwbouwproject op de Vlasmarkt, de bloemenwinkel City-
Bloem in de Sionstraat, schoenenwinkel ‘Mijnheer Nilson’ op het Jozef 
Vandaeleplein.

Op vraag van het OCMW Kortrijk onderzocht het SOK in de loop van
2009/2010 de haalbaarheid van de realisatie van een uitbreiding of nieuwbouw 
administratief centrum voor het OCMW op het Buda-eiland.  Zo werd 
onderzocht in hoeverre het mogelijk was op het Buda-eiland één 
administratieve basis uit te bouwen voor circa 200 personen.

Het SOK formuleerde een aantal scenario’s rekening houdende met tal van 
randvoorwaarden (klooster als monument, …) en vragen wat betreft de 
ontwikkeling van deze kop van het eiland (studie Leieboorden, komst 
Reepbrug, toekomst ziekenhuis, …).  Hiertoe gebeurde een bevraging bij tal 
van belangrijke actoren (AZ Groeninge, Stad Kortrijk, H. Hart, nv Waterwegen 
en Zeekanaal, een forum van projectontwikkelaren, …). 
De studie werd in februari 2010 overhandigd aan het OCMW en verder 
toegelicht aan de bestuursorganen binnen het OCMW.  Daarnaast werd 
teruggekoppeld met de Stad Kortrijk op de Forum-werkgroep.

INFO 
VASTGOEDAANBOD

STUDIE 
CENTRALISATIE 

ADMINISTRATIEVE 
DIENSTEN OCMW

29



30



Het KTA in Heule is gelegen binnen het stedelijk woongebied Haantjeshoek.  
De Stad Kortrijk wenst deze buurt aan te pakken o.a. via een nieuwe 
verbindingsweg en enkele woonuitbreidingsgebieden.  Tussen de kernen van 
Heule, Bissegem en Overleie komt ruimte voor ongeveer 700 nieuwe
woningen.  Van belang hierbij is de N328 als “navelstreng” voor dit nieuwe 
woongebied.

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) beschikt over tal van gronden in deze 
omgeving en is daarmee één van de belangrijke spelers in het verhaal.  Vrij 
recent werden de gronden van het GO! bestemd als woongebied wat het 
bouwen van woningen mogelijk maakt.  Daarnaast beschikt de school om op 
basis van de DBFM-procedure een nieuwbouwproject op de site te realiseren. 
De inplanting hiervan is belangrijk bij een optimalisatie van de gronden in de 
toekomst en om geen hypotheek te leggen op mogelijke toekomstige
ontwikkelingen.  

De ontwikkeling van een visie omtrent kwalitatief wonen gecombineerd met een 
optimaal DBFM-verhaal voor de school, gebeurt dan ook bij voorkeur in overleg 
tussen partijen.  Het GO! contacteerde dan ook het SOK om gezamenlijk een 
visie voor deze site uit te werken.  Aandachtspunten hierbij waren vooreerst het 
behoeftenprogramma van de school doch anderzijds ook aspecten als de 
evolutie van de N328, de piste ‘brede school’, de nood aan betaalbare 
woongelegenheden en uiteraard de link met de bestaande omgeving.

Het studiebureau Abscis Architecten werd door beide partners geselecteerd en 
werkte een aantal scenario’s uit.  Deze gingen van een maximum scenario van 
schoolontwikkeling op de site zelf (uitbreiding site met middenschool, 
basisonderwijs, kinderopvang) tot de volledige verhuis van de school en de 
uitbouw van een volwaardige technische campus op de site Drie Hofsteden in 
het centrum van Kortrijk.  In de loop van 2010 werden deze pistes verder 
uitgewerkt.

STUDIE KTA HEULE
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VASTGOED



De term vastgoedtransacties impliceert vooralsnog de verwervingen en 
vervreemdingen voor eigen rekening.  De diverse transacties zijn gekoppeld aan 
vastgoedprojecten van het SOK. 

Verwervingen in functie van projecten en valorisatie van het SOK – 2010

Vervreemdingen in functie van projecten en valorisatie van het SOK – 2010

In de toekomst kan het SOK op vraag van de Stad ook optreden voor 
vastgoedtransacties voor eigendommen van de Stad Kortrijk.  Zo staat het SOK o.m. in 
voor de praktische afhandeling van de verwerving van de terreinen op Kortrijk Weide 
(zie hiervoor).

VASTGOED 
TRANSACTIES

€ 2.550.000,0029 juni 2010Sint-Vincentius
rusthuis Sint-

Vincentius

€ 1.275.000,0026 juni 2010Sint-Vincentius
klooster Zusters 
van het Geloof

€ 4.288.433,55totaal

€ 405.943,554 februari 2010Vetexperceel Veldstraat

€ 57.500,0012 juli 2010kavelprojectPluimstraat 85

prijsaktebestemmingomschrijving goed

€ 180.000,008 juli 2010nieuwbouwprojectVlasmarkt 17

€ 12.705,00
30 december 

2010
tuinperceelVeldstraat 71

€ 1.705.080,00totaal

€ 12.705,00
30 december 

2010
tuinperceelVeldstraat 71

€ 1.500.000,0015 april 2010nieuwbouwprojectParking Palace

prijsaktebestemmingomschrijving goed
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Op 31 december 2010 had het SOK voor 8.973.218 euro (excl. XOM) aan onroerende 
goederen in voorraad op haar jaarrekening.  Dit gaat over circa 57 eigendommen, allen 
gerelateerd aan de projectwerking van het SOK.

Belangrijkste vastgoedclusters zijn :
site Vetex
site Sint-Vincentius
Doorniksewijk
Kavelproject
Panden masterplan Spoorweglaan
Zwevegemsestraat 13-15
projectsite Vlasmarkt.

Het SOK diende in de loop van 2010 in te staan voor het onderhoud en het beheer van 
het patrimonium dat zich bevindt in de tijdelijke exploitatiefase van de projectwerking.

Waar mogelijk werden de panden verhuurd.  
Zo verkreeg het SOK in 2010 voor 26.222,37 euro aan huurinkomsten (woningen, 
transitwoningen, verhuur aan socio-culturele instellingen, …) en 6.656,68 euro aan 
huurinkomsten door de verhuur van garages/parkeerplaatsen.

Daarnaast stond het SOK in voor het onderhoud van die sites die eerder werden 
gesloopt.  De site Spoorweglaan nrs. 3 en 4 werd gebruikt in kader van initiatief Secret 
Gardens.  Ook het voorlopige kleine parkje in de Doorniksestraat, eerder aangepakt 
door een internationale vereniging van landschapsarchitecten, werd verder 
onderhouden.

Voor het onderhoud hiervan evenals de kleine herstellingswerken van de andere 
panden wordt beroep gedaan op sociaal-economiebedrijven.

VASTGOED     
BEHEER
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FILIALEN SOK



Het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf heeft 3 filialen, waarmee ook tal van 
projecten worden gerealiseerd.  Twee hiervan zijn echte PPS-filialen i.k.v. 
stadsvernieuwingsprojecten, een derde filiaal is de nv XOM, bestaande uit 
publieke partners, voor de uitbreiding van Kortrijk Xpo.

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 nv Tsyon stond in voor de realisatie van 
een winkel- en wooncomplex in de Wijngaardstraat-Vlamingenstraat.  In 
concreto gaat dit over 180 m² winkelruimte en 10 woongelegenheden in een 
architectuur van Buro II.  Kostprijs van de werken bedroeg 1.500.000 euro.
Het project werd opgeleverd in mei 2007.  Eind 2010 waren 8 van de 10 
woongelegenheden en de winkelruimte verkocht. 

Op vraag van de nv Tsyon stond architect M.J. Van Hee in voor de opmaak 
van een plan voor de bouw van 15 woongelegenheden met buitenruimtes 
(tuinen, terrassen) op de site Nieuwstraat/Tuinstraat. .  De bouwvergunning 
werd verleend in april 2007.  
Gelet op de kostprijs van het project en het hoge risico door o.m. de crisis op 
de vastgoedmarkt, oordeelde de raad van bestuur van de nv Tsyon dit project 
vooralsnog niet zelf te realiseren.  De nv Tsyon beraadt zich momenteel hoe 
deze site verder aan te pakken.

NV TSYON
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De nv pandenfonds werd opgericht op 28 april 2008.  Deze oprichting kadert 
binnen het Charter gesloten tussen Foruminvest, Stad Kortrijk en SOK i.k.v. het 
project ‘K in Kortrijk’.
Foruminvest participeert in deze vennootschap met een bijdrage van 2 miljoen 
euro, het Stadsontwikkelingsbedrijf met 1 miljoen euro, de werking is evenwel 
gebaseerd op gelijkwaardig stemrecht.

Het werkingsgebied van deze nv is de omgeving in een straal van 300 meter 
rond het project ‘K in Kortrijk’.  In concreto is dit de zone Wijngaardstraat, 
Kleine Sint-Jansstraat, Sionstraat, Steenpoort, Twaalfapostelenstraat, 
Veemarkt, Zwevegemsestraat, Vlasmarkt, Voorstraat, Sint-Janslaan, Grote 
Kring, Overbekeplein.
Het pandenfonds zal gedurende een periode van minimum 10 jaar instaan voor 
de herwaardering van dit 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.

In de loop van 2010 werden de eerste vastgoedaankopen verricht. De eerste 
projecten zijn de omvorming van een gelijkvloers appartement tot winkelpand 
(incl. de gevelrenovatie van het totale gebouw) in de Sionstraat, evenals de 
omvorming van de voormalige Kristalijn-speelgoedwinkel in de Sint-Janslaan.  
Andere aandachtsgebieden zijn de Wijngaardstraat, Steenpoort en omgeving 
Vlasmarkt.

NV PANDENFONDS
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Het ontstaan van de nv XOM situeert zich binnen de vraag naar toenemende 
capaciteit voor de Expohallen van Kortrijk.  Door een call inzake een Europees 
dossier (EFRO – programma)  ontstonden er evenwel financiële 
opportuniteiten.  In de zitting van de gemeenteraad van 10 maart 2008 van de 
stad Kortrijk werd principieel ingestemd met het masterplan voor de uitbouw 
van Kortrijk XPO, alsook met de uitwerking van het materieel (oprichting nv 
XOM) en immaterieel luik (oprichting vzw) voor het doelstelling2programma van 
Vlaanderen. 

De eerste noodzakelijke stappen in dit kader waren de opmaak van een 
masterplan voor de ontwikkeling van de site en de creatie van een nieuw 
vehikel om deze ontwikkeling te realiseren.  Architecten hiertoe waren 
oorspronkelijk Goddeeris, versterkt door Kersten Geers, David van Severen.
Na onderzoek bleek dat de enige samenwerkingsvorm tussen de diverse 
publieke actoren met als oog de realisatie van dit project een filiaal van een 
AGB was, vandaar de keuze om binnen het SOK een dochter op te richten, de 
nv XOM.  De oprichting van deze nv dateert van april 2008.

In kader van kapitaalsverhogingen werd deze nv in 2009 verder aangepast :
Partners in de nv zijn finaal :

SOK
Provincie West-Vlaanderen
Intercommunale Leiedal.

De nv wordt voorgezeten door Stefaan De Clerck, voorzitter SOK.

Door het sluiten van een erfpachtovereenkomst m.b.t. Kortrijk Xpo tussen de 
Stad Kortrijk en het SOK, en de inbreng van deze erfpachtrechten door het 
SOK aan de nv XOM, werd het SOK genoodzaakt gelet op de 
kapitaalsverhoging genoodzaakt haar statuten in 2009 aan te passen.

Het bouwproject zelf koste 11,5 miljoen euro (excl. btw, erelonen) en werd 
inmiddels gerealiseerd.

NV XOM
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HET BEDRIJF



Raad van bestuur

De samenstelling van de raad van bestuur onderging 1 wijziging in 2010 :
bij gemeenteraadsbesluit van 18 november 2010 werd Pia Inghelbeen als 
bestuurder vervangen door Maigret Janssen.

De raad van bestuur had op 31 december 2010 volgende samenstelling :

Gemeenteraadsleden :
dhr. S. De Clerck
mevr. C. Depuydt
mevr. M. Vandenbussche
dhr. W. Maddens
dhr. K. Byttebier
dhr. P. De Coene
dhr. J. Deweer

Externe deskundigen :
dhr. F. Destoop
dhr. K. Gheysen
mevr. L. Boudry
dhr. M. Lemaître (raadslid)
mevr. M. Janssen

Voorzitter : dhr. S. De Clerck (aangeduid door de raad van bestuur in zitting 
van 13/03/07)
Gedelegeerd bestuurder : dhr. W. Maddens (idem)

De raad van bestuur hield in 2010 8 zittingen : nl. op 25 januari, 22 maart, 26 
april, 28 juni, 13 juli, 20 september, 18 oktober en 14 december.

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 :

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

BESTUUR
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Het SOK kan rekenen op een gemotiveerd team van personeelsleden, dat 
“mans” genoeg is om de opdrachten van het bedrijf in concrete resultaten om 
te zetten.

Het personeelsbestand van het SOK bestond in 2010 uit vier personen :
1 directeur
1 coördinator vastgoed (op zelfstandige basis)
1 medewerker communicatie / retail
1 administratief medewerker (evenwel sedert medio 2008 in 
ziekteverlof).

De Stad Kortrijk/personeelsdienst fungeert daarnaast als sociaal bureau, de 
Dienst Financiën staat in voor de boekhouding en de dienst ICT voor de IT-
ondersteuning.

PERSONEEL
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De missie en voornaamste taken van het SOK kunnen grosso modo als volgt 
worden samengevat: 

het voeren van een actief grond- en pandenbeleid vooral in het kader 
van de residentiële en de economische ontwikkeling van de Stad 
Kortrijk enerzijds en het ontwikkelen van stadsprojecten anderzijds. 
Dit impliceert o.m. het verwerven van onroerende goederen, de 
bouw, renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur 
van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, 
de financieringshuur of andere juridische handelingen ter realisatie 
van het statutaire doel.  Daarnaast besliste het stadsbestuur recent 
om naast het realiseren van strategische stadsprojecten prioritair en 
voluit in te zetten op het verhogen van het aanbod betaalbare 
woningen. 

Het SOK beschikt hierbij over de operationele autonomie om bedrijfsmatig te 
werk te gaan. Daarnaast kan het SOK ook belast worden met bijzondere 
opdrachten.

Tot op heden waren er m.b.t. de concrete opdracht van het SOK, de middelen 
die de Stad hiertoe ter beschikking stelt en de rechten en verplichtingen van 
partijen, vooralsnog geen structurele afspraken gemaakt.  Dit komt o.m. tot 
uiting in de opeenstapeling van het overgedragen verlies in de jaarrekening.  

In de loop van 2010 werd evenwel werk gemaakt van de opmaak van een 
beheersovereenkomst, dit zowel op politiek als op ambtelijk niveau.  Deze 
beheersovereenkomst regelt de financiële verhoudingen tussen de Stad en het 
SOK, de afstemming van het beleid van het SOK op dat van de Stad en de 
nadere omschrijving en afbakening van de opdrachten en 
verantwoordelijkheden tussen het SOK en de Stad. Een nieuw gecreëerd 
overlegcomité met vertegenwoordigers van de Stad en het SOK zal er 
bijvoorbeeld toe zorgen dat de diverse projecten in nauw overleg tussen 
partijen worden uitgevoerd.  Naast deze beheersovereenkomst zullen ook 
afzonderlijke samenwerkingsovereenkomsten per project worden opgemaakt.

Het is de bedoeling deze beheersovereenkomst op korte termijn af te sluiten.

BEHEERS 
OVEREENKOMST
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ACTIVA - VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa :
De immateriële vaste activa omvatte softwarelicenties en ontwikkelingen.  Voor 
2009 waren dit evenwel ook nog de toekomstige zakelijke rechten op een deel 
van de site Kortrijk Xpo ikv de nv XOM, terwijl deze in 2010 overgeboekt 
werden naar de post ‘verbonden ondernemingen’ .

Materiëel vaste activa :
De materiële vaste activa zijn de eigendommen, materiëel en uitrustingen die 
voor langere termijn binnen de onderneming worden aangewend voor de 
bedrijfsvoering.  De terreinen en gebouwen op deze post omvatten de percelen 
waarop de opvoedingswinkel wordt gerealiseerd.  De activa in aanbouw en 
vooruitbetalingen omvatten hier de investeringskost (bouw incl. erelonen) voor 
de realisatie van de opvoedingswinkel.

Financiële vaste activa :
De verbonden ondernemingen nemen hier het grootste deel voor hun rekening.  
Belangrijke deelneming is deze van 9.612.633 euro in de nv XOM. Daarnaast 
is er een deelneming van 1.000.000 euro in de nv pandenfonds en één van 
30.380 euro in de nv Tsyon.

ACTIVA - VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden : 
De voorraad heeft een inventariswaarde van 8.973.218 euro.  Dit is de prijs van 
de initiële aankoop en de kost van de reeds uitgevoerde werken. Op deze 
voorraad werd vooralsnog geen waardevermindering geboekt.

Vorderingen op ten hoogste één jaar :
Een deel van de handelsvorderingen houdt verband met nog openstaande 
facturen voor de projectopvolging binnen de nv tsyon.  Wat betreft de overige 
vorderingen bestaat het bedrag van  83.649 uit kosten reeds gemaakt voor de 
verkaveling Bouvekerke.

TOELICHTING 
BALANS
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PASSIVA - EIGEN VERMOGEN

Het geplaatst kapitaal bedraagt 16.751.100,36 euro.  Dit bleef ongewijzigd 
t.o.v. 2009, jaar waarin een kapitaalsverhoging noodzakelijk was i.k.v. de 
deelneming in de nv XOM. 
Het overgedragen verlies loopt op tot 2.466.780 euro.
De kapitaalsubsidies zijn deze van de Stad voor de nv Vetex (619.733 euro), 
een nog openstaand saldo m.b.t. de Mercuriussubsidies (58.875 euro) en deze 
voor de bouw van de opvoedingswinkel.

PASSIVA - SCHULDEN

Schulden op meer dan één jaar :
Dit zijn de bedragen voor de nog openstaande saldi i.k.v. de verwerving van 
het rusthuis en klooster op de Sint-Vincentiussite.  De aankoop ervan gebeurt 
immers in schijven.
Schulden op ten hoogste één jaar.
Op 31/12/2010 had het SOK een overbruggingskrediet bij de Stad Kortrijk voor 
de waarde van 1.200.000 euro.  De overige schuld heeft betrekking op de te 
betalen schijf op korte termijn voor de site Sint-Vincentius voor een bedrag van 
480.000 euro, evenals de onroerende voorheffing voor de site Kortrijk Xpo.
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BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Omzet :
De omzet voor het SOK bedroeg in 2010 1.752.224 euro.  Hiervan is 1.705.080 
euro afkomstig uit de verkoop van onroerende goederen (verkoop Parking 
Palace, Vlasmarkt 17, tuinpercelen Vetex) en circa 33.000 euro uit onroerende 
verhuur.  Het restant is afkomstig vanuit andere dienstverlening SOK 
(studiewerk).

BEDRIJFSKOSTEN

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen :
In het kader van haar projectwerking registreerde het SOK in 2010 voor 
4.288.443 euro aankopen, met als voornaamste de verwerving van het rusthuis 
en klooster Sint-Vincentius.  

Wijzigingen in de voorraad :
De voorraad verminderde anderzijds met 2.447.183 euro, o.m. de 
voorraadwaarde van de verkochte goederen.

Diensten en diverse goederen :
Deze kosten hebben betrekking op de algemene werking van het SOK.  Zij 
omvatten o.a. de huur en de onderhoudskosten van de kantoren, onroerende 
eigendommen algemeen, nutsvoorzieningen,  erelonen van externe 
consultants, architecten, verzekeringskosten, … 

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ;
Dit is de personeelskost voor de contractuele personeelsleden van het SOK.

Andere bedrijfskosten : 
Deze post omvat met name de onroerende voorheffing : 33.604 euro.

FINANCIEEL RESULTAAT

De financiële opbrengsten zijn intresten uit termijnbeleggingen, bankintresten 
op R/C en de opbrengsten uit vlottende activa (waaronder de korting voor 
contante betaling bij aannemers).

NETTO RESULTAAT

Het te bestemmen verlies van het boekjaar bedraagt 522.981,34 euro.
Het over te dragen verlies over de afgelopen 11 boekjaren bedraagt in totaliteit 
2.466.780 euro (of gemiddeld 224.252 euro op jaarbasis).

TOELICHTING 
RESULTATEN 

REKENING
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