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VOORWOORD 

 
Hierbij vindt u het jaarverslag van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) voor de periode van 1 januari 

2012 tot 31 december 2012. 

 

In dit rapport brengen wij u een verslag van onze realisaties en opdrachten als autonoom gemeentebedrijf 

voor vastgoed en stadsprojecten in de stad Kortrijk. 

 

Kapstok van het jaarverslag is de beheersovereenkomst, die duidelijk weergeeft wat het takenpakket is van het 

SOK.  Grote onderdelen zijn de stadsprojecten, woonprojecten, bijzondere opdrachten en het aspect vastgoed.  

Deze items worden hierna verder gedetailleerd.  

 

Na de realisatie van het  winkelcentrum K in Kortrijk op de site van de voormalige middelbare school Bijstand, 

wordt de aandacht gevestigd op de andere grote te herbestemmen sites (ziekenhuizen, scholen, rusthuizen …)  

in de Stad.  Het SOK stond in voor de opmaak van de macro-studie met een inventarisatie van deze sites en 

initieerde een overleg hieromtrent met eigenaren, stadsdiensten, …  In opdracht van het SOK startte professor 

Châtel aan een studie voor de herbestemming van de rusthuissite St. Vincentius.  AWG architecten finaliseerde 

haar studie voor de herbestemming van de Belgacomsite. 

 

Het woonverhaal wordt binnen het SOK steeds belangrijker. Het succesvolle kavelproject Pluimstraat werd 

verder opgevolgd, de krachtlijnen voor een woonprogramma op de Vetex-site voorbereid en de 

infrastructuurwerken ter realisatie van de verkaveling Bouvekerke opgestart.  Het SOK volgde samen met de 

Stad de onteigeningsprocedure voor de herontwikkeling van de Zwevegemsestraat en gaf opdracht tot de 

opmaak van de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van deze omgeving, met 

een belangrijke klemtoon op wonen en publieke ruimte. 

 

Het SOK bevindt zich aan de basis van tal van grotere PPS-dossiers.  Zo kon de Stad met advies van het SOK in 

januari 2012 finaal het terrein Weide verwerven.  Als bouwheer van het politiegebouw op Weide stond Xaveer 

De Geyter Architecten in voor het voorontwerp.  In opdracht van het OCMW en het stadsbestuur werden 

diverse andere verkoopsdossiers voorbereid, zoals de omgeving Havenkaai en het politiegebouw St. Amands.  

Daarnaast verdient ook het winkelwandelgebied de nodige aandacht.  In opdracht van de nv pandenfonds, 

dochtervennootschap SOK, werd een studie opgestart met als doel na te gaan hoe het kernwinkelgebied van de 

stad te versterken en de leegstand aan te pakken. 

 



Vele van de vermelde projecten kaderen in een breder tijdsperspectief.  Vastgoedprojecten en met name dan 

stadsprojecten zijn immers veelal complexe projecten die een relatief lange doorlooptijd vergen vooraleer de 

concrete realisaties tot uiting komen.  Bovendien is men afhankelijk van tal van externe factoren (sanering, 

politiek …), wat nieuwe wendingen en afwijkende timing met zich kan meebrengen.  

 

In het jaarverslag zal u merken dat de hoeveelheid en diversiteit aan taken en projecten SOK sterk is 

toegenomen.  Het SOK wenst zich de komende jaren zo uit te bouwen dat ze de diverse strategisch dossiers 

verder kan aanpakken om Kortrijk als centrumstad te versterken. 

 

 

 

W. Maddens T. Tydgat 

Voorzitter Directeur 
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STADSPROJECTEN 
 

 

 

 



1. 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. 
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2. STADSVERNIEUWINGSPROJECT BIJSTANDSITE 
 

2.1. Winkelcentrum ‘K in Kortrijk’ 

 

Op 10 maart 2010 opende het 

winkelcentrum ‘K in Kortrijk’ (25.000 

m² netto winkeloppervlakte , 41 

woongelegenheden, 1.100 parkeer-

plaatsen) zijn deuren. 

Het SOK stond mee aan de basis van 

deze realisatie en duwde sedert 2002 

onafgebroken mee aan de voor-

uitgang van dit project, dat Kortrijk als 

winkelstad opnieuw op de kaart heeft 

geplaatst.    

Het SOK overtuigde de eigenaren mee 

te werken aan een herbestemmings-

project en werkte de diverse 

samenwerkingsovereenkomsten tus-

sen 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 

panden-fonds (zie ‘Filialen’). 

 

Door de opening van het dit complex, 

nam de rol van het SOK in dit dossier 

af.  In 2012 ging het met name nog om 

het aansturen van de stuurgroep, de 

opvolging van de enga-gementen ikv 

het charter en het dagelijks bestuur 

binnen de dochtervennootschap nv 

pandenfonds (zie filialen). 



2.2. 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 kernwinkelgebied.  De straat 

wordt momenteel gekenmerkt door nachtwinkels, telefoonwinkels, etc. en zou dan ook een positieve input 

kunnen gebruiken. 

 

 
 

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 
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beschikt het SOK over een overeenkomst met de brouwerij Haacht, eigenaar van het pand Zwevegemsestraat 

31 - beter gekend als de café Mercurius.   

 

 
 

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 werk 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 aanbrengen van doorsteken naar de diverse omliggende beluiken 

en de omvorming van een groot deel van de Zwevegemsestraat van commerciële naar woonomgeving.  Het 

studiebureau Nero kreeg in 2012 de opdracht om de basisstudie verder te verfijnen, een volumestudie op te 

maken en de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor een verdere ontwikkeling op te lijsten. 

 

Met het oog op de realisatie van het grotere stadsontwikkelingsverhaal voerde het SOK in de loop van 2012 

samen met de Stad overleg met diverse betrokken eigenaren, huurders en gebruikers van de panden in de 

context van het onteigeningsdossier.  In kader van deze onderhandeling kocht het SOK in 2012 ook het pand 

Zwevegemsestraat 9 in der minne aan. 

 



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 sloot het SOK 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.   

 

Daarnaast kocht ontwikkelaar Batisco door toedoen van het SOK nog een extra winkelpand aan in de 

Lekkerbeetstraat dat in het project wordt geïntegreerd.  De werken zijn in volle gang en het bouwproject zal 

medio 2013 worden opgeleverd.  De verkoop is inmiddels opgestart.  Het SOK verkocht in 2012 dan ook diverse 

grondaandelen aan de particuliere kopers. 

 

I.k.v. de studie van de Belgacomsite werd een beeldkwaliteitsplan voor de overzijde Vlasmarkt opgemaakt.  

Hierbij aansluitend werd in overleg met één van de eigenaren van een aantal te koop staande panden een 

projectvoorstel uitgewerkt ter herontwikkeling van zijn handelspanden, dat in deze studie werd geïntegreerd. 

 

Het SOK kwam tussen in een privaat ontwikkelingsproject op de hoek Wijngaardstraat / Vlasmarkt / 

Lekkerbeet-straat.  Een private investeerder realiseert er nu een nieuwbouw handelspanden met bovenop 

handelsruimte in samenwerking met het architectenbureau 3Architecten, dat eerder i.o.v. het SOK een 

voorstel voor deze hoek uitwerkte. 

 

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. 

 

De panden Spoorweglaan 17, Spoorweglaan 27/28, bouwblok Spoorweglaan/Keer der Vlamingenstraat, en het 

project Tsyon in de Wijngaardstraat zijn reeds gerealiseerd.   

 

Daarnaast staat ook de verdere ontwikkeling van het terrein Nieuwstraat/Tuinstraat als residentieel project op 

de agenda.  Dit terrein wordt tijdelijk verhuurd als parking.   
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3. 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. 

 

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.  Zo werd in 2011 

nog een groot deel van het terrein gelegen tussen de Veldstraat en het centraal gebouw afgegraven.  Deze 

werken werden in 2011 verder opgevolgd.  De monitoring van deze zone is nog gaande en verwacht wordt dat 

OVAM in het voorjaar van 2013 het eindrapport zal kunnen goedkeuren en de gronden vrijgeven voor 

ontwikkeling. 

 

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 woningen werden in 2011 opgeleverd.   

In de loop van 2012 werden deze woningen verkocht aan 

particulieren.  Het SOK komt via het recht van opstal 

rechtstreeks tussen bij de verkopen. 
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Directeurswoningen 

 

Het SOK verkocht in 2011 de drie directeurswoningen Veldstraat nrs. 71-73-75 aan particuliere kopers.  De 

verkoop was gebaseerd op een dossier met voorwaarden waarbij de kopers zich o.m. engageren de 

erfgoedwaarde van deze panden ten volle te respecteren bij de renovatie van de panden en dit alles binnen 

een strikte timing.  De grondige renovatiewerken zijn inmiddels volop aan de gang. 

 

 
 

Centraal gebouw/binnengebied 

 

In 2010 werd door het SOK een verkoopsprocedure opgestart voor het centraal gebouw.  Geen enkele offerte 

voldeed evenwel aan de verwachtingen. 

Met het oog op de finalisatie van de sanering werden de onderhandelingen heraangevat met Matexi-Thiers 

voor de opmaak van een masterplan voor de ontwikkeling van het binnengebied.  Het centraal gebouw wordt 

hierin geïntegreerd.   

In de loop van 2012 vonden diverse workshops met betrokkenen (Matexi/Thiers, stadsdiensten, SOK, 

Freinetschool, Korenbloem, buurtwerking, …) plaats o.l.v. van een extern procesbegeleider, 

stedenbouwkundige Marc Martens.  Deze workshops leidden eind 2012 tot een nieuw voorstel van masterplan 

voor de ontwikkeling van het binnengebied.   
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4. MASTERPLAN BOUWBLOK BELGACOMSITE 
 

Connectimmo (vastgoeddochter Belgacom) beschikt in Kortrijk over een beeldbepalende site gelegen aan de 

Tuinstraat/Spoorweglaan/Doorniksestraat/Vlasmarkt.   

Dit gebouw zal eind 2017 vrij komen in kader van structurele en technologische ontwikkelingen bij Belgacom.  

Direct aansluitend bij deze site heeft het SOK enkele eigendommen die mee kunnen geïntegreerd worden in 

een nieuwe ontwikkeling.   

 

Connectimmo en het SOK 

selecteerden het bureau AWG 

Architecten om een masterplan 

voor de ontwikkeling van deze 

site op te maken.   Deze studie 

werd in 2011 opgestart.   

Het architectenbureau AGW 

Architecten baseert zijn voorstel 

op 5 uitgangspunten : 

- het creëren van een 

stadstuin/stadsbaken 

- het belang van 

verbindingen 

- het hergebruik van 

bestaande gebouwen 

- samengestelde rand : 

aandacht voor de diversiteit 

in uiterlijk als in fasering 

van de randen van het 

bouwblok 

- geen plan maar een flexible 

programma. 

In de loop van 2012 werd de 

studie verder verfijnd en voor 

90% gefinaliseerd, hierbij werd 

de nodige aandacht besteed aan 

de zijde Vlasmarkt (site 

Parmentier). 

 

 



5. SITE SINT-VINCENTIUS 
 

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 kwam als eerste 

vrij (april 2010). 

 

 
 

In samenwerking met de Stad Kortrijk, AZ Groeninge, de vzw St. Vincentius, de Zusters van het Geloof en het 

SOK werd volgend scenario voor herontwikkeling uitgewerkt.  Het rusthuis St. 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 St. Niklaascampus.  De ziekenhuiscampus werd in die zin medio 2010 

aangekocht door de vzw St. Vincentius.  Tegelijkertijd kocht het SOK de rusthuissite van de vzw St. Vincentius  

evenals de kloostergebouwen over met een tweeledig doel : enerzijds de realisatie van een residentieel project 

op deze unieke lokatie (timing +/- 2016) en anderzijds de opwaardering van deze historische omgeving in en 

om het Begijnhofpark.   
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Aansluitend bij bovenstaande site kocht het SOK in 2012 het pand Lange Brugstraat nrs. 1-3, een strategisch 

gelegen pand als verbinding tussen het Begijnhofpark en het kernwinkelgebied.  De garages en bijhorende 

woning worden in afwachting van de eigenlijke projectontwikkeling tijdelijk verhuurd. 

 

Het SOK gaf in 2012 opdracht aan prof. Châtel, universiteit Gent, opdracht om een masterplan voor de site uit 

te werken, waarbij in eerste instantie moest nagegaan worden in hoeverre er moest samengewerkt worden 

met het Guldensporencollege.  Deze laatste verkoopt immers haar schoolcampus Broeltorens aan de overzijde 

van de St. Vincentiussite. 

 



6. KORTRIJK WEIDE 
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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.  Dit gebied was voorheen gebied voor stedelijke ontwikkeling doch komt via 

een RUP, gebaseerd op het masterplan van SBA, in aanmerking voor herontwikkeling. Het terrein was 

voorheen grotendeels eigendom NMBS, later overgebracht naar het Fonds voor Spoorweginfrastructuur.  

 

De Stad Kortrijk onderhandelde reeds enkele jaren met de betrokken eigenaar met het oog op de verwerving 

van de terrein Weide. Naast de wijzigende eigendomsstructuur was met name de bodemverontreiniging hierbij 

problematisch.  De Stad Kortrijk gaf het SOK in september 2010 de opdracht de akte aankoop voor te bereiden 

gelet op de problematiek van de bodemsanering.  In de loop van 2011 vonden dan ook diverse vergaderingen 

plaats i.k.v. de versnelde overdrachtsprocedure met Deloitte (voor FSI), NMBS, OVAM, bevoegde notarissen en 

de bodemdeskundigen.  De akte aankoop door de Stad Kortrijk werd verleden in januari 2012. 

 

Afsluiten 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.  In 2010 

lanceerde ze dan ook 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 op. 

 

Het Brownfieldconvenant werd op 30 november 2012 gesloten tussen de Vlaamse Regering en anderzijds de 

betrokken actoren en regisseurs (SOK). 

 

Opmaak bodemsaneringsproject 

 

Het SOK zal instaan voor de opmaak van het bodemsaneringsproject voor Weide.  Hieromtrent vonden enkele 

voorbereidende vergaderingen plaats.  Daarnaast was het SOK betrokken voor wat betreft het onderdeel 

bodemsanering in het project van de Centra voor Volwassenenonderwijs op Weide. 

 

 

 



7. ROLLEND FONDS - HEFBOOMLOCATIES 
 

Het SOK beschikt over de mogelijkheid om op strategische of leegstaande en omgevingsstorende panden te 

verwerven en te renoveren of te vervangen door nieuwbouw.  Dergelijke projecten waren o.m. de 

parkeergarage Parking Palace, de hoek Vlasmarkt en eigenlijk ook de panden Pluimstraat 5/7 die een nieuwe 

toekomst als theater ‘Scala’ tegemoet gaan.  Het SOK verkocht eind 2012 het pand St. Janslaan 25, ter 

uitbreiding van dit Scala-project. 

 

 
 

Met het oog op de ontwikkeling van dergelijke locaties, werkte het SOK enkele jaren geleden voor enkele sites 

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.  In de loop van 2012 werden diverse gesprekken gevoerd met de eigenaren teneinde deze panden 

te verwerven. 
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8. KORTRIJK MACRO 
 

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 belgacom-site, de politiekantoren, gerechtsgebouw, eandis, …  SOK startte in 

2011 in overleg met de dienst stadsplanning haar macro-studie op.  De diverse sites werden uitgebreid 

geïnventariseerd en eigenaren werden bevraagd. 

 

Ambitie is hier in overleg met de Stad en uiteraard de eigenaren van deze sites, de diverse locaties samen te 

bekijken en na te gaan welke 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, … zijn.   Zo kan het bv. opportuun zijn om voor één site resoluut te kiezen 

voor een meer groene ontwikkeling, terwijl een andere site dan misschien kan worden gedensifieerd voor 

bewoning, …  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, uitdaging is de diverse 

programmaties en timings op elkaar af te stemmen en tegelijkertijd een boeiend macro-verhaal voor de 

verdere versterking van de stad uit te werken.  In de loop van 2012 vond hieromtrent verder overleg plaats met 

de eigenaren, stadsdiensten en andere betrokkenen.  De studie werd op 21 november 2012 bekend gemaakt 

t.a.v. een breed vastgoedpubliek op de vastgoeddag SOK “ReSOKling” in de Buda-fabriek te Kortrijk. 

 

 



Vastgoeddag SOK 21 november 2012 
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WOONPROJECTEN 
 



1. ALGEMEEN 
 
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. 

 

 

 

2. SWOK 
 

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 praktische uitvoering van het SWOK-programma werd er vanuit het SOK 

geparticipeerd aan de SWOK/LOWOB-werkgroep binnen de Stad.   

Daarnaast besliste het CBS in zitting van 14 maart 2012 om aan het SOK de opdracht te geven om de idee of 

het instrument LOWOB (lokaal woonontwikkelingsbedrijf) voor te bereiden naar operationalisering toe.   

 

In 2012 werd in die zin in opdracht van het SOK door GD+A advocaten onderzocht in hoeverre er in de praktijk 

kan worden gewerkt met een systeem van uitgestelde betaling voor grondoverdracht. 

 

 

 



 

28 

3. KAVELPROJECT PLUIMSTRAAT EN 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.  Het SOK zetelde in 2012 in de 

stuurgroep bouwblokrenovatie. 

 

Kavelproject SOK 

 

Het SOK kocht gedurende de afgelopen jaren in deze omgeving diverse panden. Tien huizen in de 

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.  In 2011 werd het project gelanceerd. 

 

Het SOK verkocht hierbij haar panden tegen financieel interessante voorwaarden.  De kopers moesten 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 verkocht het SOK 3 beluikhuisjes, deze 

niet voor sloop doch voor grondige renovatie.  De nieuwe woongelegenheden zullen op hun beurt  zorgen voor 

een verdere versterking van de buurt.   

 

Voor het ontwerp konden de geïnteresseerde kopers 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 of mits voorwaarden op een eigen architect naar keuze.  Uitgangspunten zijn 

:vernieuwende visie, esthetiek, architecturale kwaliteit, duurzaamheid, functionaliteit en flexibiliteit inzake de 

‘nieuwe stadswoning’.  

 

In 2012 werden in functie van dit project 7 panden verkocht. 



Het resultaat zal bestaan 

uit 13 nieuw gereali-

seerde rijwoningen. 

Leuk daarbij is dat het 

niet gaat om geprefabri-

ceerde 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.  
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4. STADSVERKAVELINGEN 
 

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 St. 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.  In 2011 werd de vergunning verleend voor de 

infrastructuurwerken incl. de realisatie van de buffervijver, die in samenwerking met de Stad Kortrijk en de nv 

Psilon zal worden uitgevoerd. 

 

Voorafgaand aan de infrastructuurwerken werden in 2011 door GATE-archeologen de archeologische werken 

op de site uitgevoerd.   

Begin 2012 vond de aanbesteding plaats voor de infrastructuur- en omgevingswerken, de werken werden 

gegund aan nv Devagro.  De werken zijn momenteel in uitvoering. 

 

Naast de werken op zich staat het SOK in voor de voorbereiding van de verkoop.  Het SOK moest hierbij 

rekening houden met de 25 % sociale last op publieke gronden.  Het college van burgemeester en schepenen 

besliste in zitting van 12 september 2012 dat dit in concreto gaat over 14 sociale rijwoningen.  Er werd een 

procedure opgestart waarbij de diverse sociale bouwmaatschappijen uit de regio werden aangeschreven om de 

grond hiertoe o.b.v. de schattingswaarde van de Registratie te verwerven. 

 

 

 

5. ANDERE 
 

In de loop van 2012 participeerde het SOK in overleg met Stadsplanning ook aan bijeenkomsten ikv andere 

mogelijke woonprojecten evtl. op termijn mee te realiseren door het SOK.  Voorbeeld hiervan is de 

ontwikkeling van de omgeving Stijn Streuvelslaan. 

 

Daarnaast kreeg het SOK medio 2012 van de Stad Kortrijk het mandaat om de ontwikkeling van het 

woongebied Peperstraat op zich te nemen.  De Stad Kortrijk is naast de Intercommunale Leiedal eigenaar van 

de terreinen waarop de verkaveling Peperstraat zal gerealiseerd worden.  Het SOK heeft tot taak het verder 

verfijnen van de verdeling van de lusten en lasten met Leiedal, de prijszetting in functie een globaal 

woonbeleid, het praktisch benaderen van het aspect betaalbare wooneenheden, … en dient hiertoe een 

concrete samenwerkingsovereenkomst met de Stad voor te bereiden.  In de loop van 2012 vonden hiertoe 

diverse voorbereidende vergadering plaats met de Stad en met de Intercommunale Leiedal. 
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BIJZONDERE 

OPDRACHTEN 
 

 



1. ALGEMEEN 
 

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 2012 werden diverse projecten in deze zin door het SOK aangestuurd. 
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2. SOK ALS BOUWHEER POLITIEKANTOOR 
 

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, die reeds instond voor de opmaak van het schetsontwerp. 

 

Gelet op de onduidelijkheid m.b.t. de verwerving van de bouwgrond, de problematiek van de 

bodemverontreining werd het project politiegebouw een tijdje geblokkeerd.  Sedert het najaar 2011 werd het 

dossier weer hernomen.  In de loop van 2012 vonden diverse vergaderingen met de stuurgroep plaats.  Er vond 

een actualisatie plaats van het juridisch-fiscale kader.  Daarnaast werd een nieuw behoeftenprogramma 

opgemaakt.  Diverse wijzigingen waren immers nodig gezien o.m. de Salduz-regelgeving, nieuwe 

oppervlaktenormen voor de federale politie, toegankelijkheidsnormen, de mogelijke participatie van Fluvia, …  

Vanuit de stuurgroep politiegebouw en het SOK werd opdracht gegeven aan het architectenbureau Xaveer De 

Geyter Architecten om het voorontwerp op te maken.  Hierbij werd nog meer dan voorheen gefocust op het 

aspect duurzaamheid, zodat ook de energy saving company Fedesco in het verhaal werd betrokken. 

Het SOK stuurde het ganse traject aan en stond in voor de organisatie en opvolging van stuurgroepen, 

bouwteams, … 

 

 

 

3. SOK ALS BOUWHEER OPVOEDINGSWINKEL 
 

Het SOK fungeerde i.k.v. een samenwerkingsovereenkomst met de Stad op als bouwheer voor de bouw van de 

opvoedingswinkel. 

Er werd samen gewerkt met de Tijdelijke Vereniging 1+1 Architecten (Filip Cnockaert – Thomas Nachtergaele) 

en aanneming Coudron. 

 

Het gebouw werd in het voorjaar van 2011 opgeleverd.  De Stad Kortrijk heeft dit gebouw in erfpacht voor een 

periode van 27 jaar. 

 

 



4. INFO VASTGOEDAANBOD 
 

 
 

In de loop van 2012 informeerde het SOK tal van investeerders/retailers over het vastgoedaanbod in de Stad.  

Het SOK participeerde op de Mipimbeurs aan de conferentie ‘L’histoire d’eau’.  Het SOK organiseerde op 21 

november 2012 een vastgoeddag in de Buda-fabriek te Kortrijk.  Deze vastgoeddag stond in het thema van de 

herbestemming. 

 

Daarnaast vonden op het kantoor SOK tal van ontmoetingen plaats met mogelijke investeerders en werden op 

vastgoed- en andere fora toelichtingen gehouden over het SOK en Kortrijk als investeringslocatie : national 

PPP-day, Atrium Brussel, ….   

Naast de meer professionele vastgoedspelers zat het SOK op geregelde basis ook samen met diverse lokale 

actoren op zoek naar ruimte of locaties om te investeren. 

 

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 
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SOK verzameld door het studiebureau Locatus.   Het SOK kocht de gegevens in 2012 niet zelf aan maar 

adviseerde de Provincie bij de aankoop van deze inventarisaties voor de diverse gemeenten.  De beschikbare 

gegevens worden binnen het SOK verder geüpdate door regelmatige controle in de handelssstraten.  Het SOK 

adviseert in die zin ook regelmatig eigenaren of retailers met hun vragen omtrent huur of verhuur, koop of 

verkoop. 

In de loop van 2012 was het SOK betrokken bij de opmaak van het Groenboek, een nota die werd opgemaakt 

vanuit de Cel economie van de Stad Kortrijk. 

 

 

 

5. STUDIE KTA HEULE 
 

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! i.p.v. ingekleurd als 

woonuitbreidingsgebied, ‘rood’ ingekleurd 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.  De diverse scenario’s werden in de loop van 2011 verder uitgewerkt en besproken met de betrokken 

actoren (DBFM, …).  In de loop van 2012 nam GO! opnieuw contact op met het SOK om deze studie verder te 

verfijnen. 

 



6. VERKOOPSDOSSIER OCMW, … 
 

 
 

Op vraag van het OCMW Kortrijk werkt het SOK een voorstel van verkoopsdossier uit voor de omgeving 

Havenkaai te Kortrijk.  Meer bepaald gaat het om de gerevindiceerde gronden door het OCMW van de nv 

Waterwegen en Zeekanaal, de Citroëngarage en de gronden van de bvba Carlier. 
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Doel is één samenhangend verkoopsdossier met randvoorwaarden voor deze site uit te werken.  

Aandachtspunten zijn evenwel de bodemverontreining, het juridisch statuut van de gronden, etc.  Het SOK 

werkte dit dossier in de loop van 2012 verder uit. 

 

Daarnaast is er de vraag van het OCMW om een gelijkaardig dossier op te maken voor haar panden in de 

Overleiestraat te Kortrijk.  Ook dit dossier werd door het SOK in samenwerking met de stadsdiensten verder 

uitgewerkt. 

 

 

 

7. ANDERE 
 

Vanuit het SOK wordt ook geparticipeerd aan of occasioneel advies verleend aan andere 

instanties/organisaties.  Voor 2012 was dit o.m. : 

 

- het overleg van de AGB’s Stadsontwikkeling 

- het overleg van de AGB’s binnen het VVSG 

- bijdrage aan de opleiding gebiedsontwikkeling/vastgoed in de praktijk van de KULAK/KU-Leuven. 

 



VASTGOED 
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1. VASTGOEDTRANSACTIES 
 

De term vastgoedtransacties impliceert vooralsnog de verwervingen en vervreemdingen voor eigen rekening.   

De diverse transacties zijn gekoppeld aan vastgoedprojecten van het SOK. 

 

De aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop in 2012 behelsden o.m. de aankoop van het 

pand Zwevegemsestraat 9, de panden Lange Brugstraat 1 en 3. 

 

De verkopen waren o.m. de grondaandelen van de site Vetex, het resterend grondaandeel ikv de ontwikkeling 

op de Vlasmarkt, het pand Pluimstraat 164 (kavelproject), St. Janshof 25 (project Unie der Zorgelozen). 

 

Daarnaast stond het SOK in voor de praktische afhandeling van de verwerving van de terreinen op Kortrijk 

Weide voor de Stad(zie hiervoor), waarvan de akte in januari 2012 werd verleden. 

 

 

 

2. VASTGOEDBEHEER 
 

Op 31 december 2012 had het SOK voor 8.762.691,66 euro (excl. XOM) aan onroerende goederen in voorraad 

op haar jaarrekening.  Dit gaat over diverse vastgoedclusters, allen gerelateerd aan de projectwerking van het 

SOK : o.m. 

 

- site Vetex 

- site St. Vincentius + Lange Brugstraat 

- Doorniksewijk 

- Kavelproject 

- Panden masterplan Spoorweglaan (o.m. Tuinstraat - Nieuwstraat) 

- Zwevegemsestraat 13-15. 

 

Het SOK diende in de loop van 2012 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 2012 voor 20.974,91 euro aan huurinkomsten (woningen, transitwoningen, verhuur aan 

socio-culturele instellingen, …) en 6.913,49 euro aan huurinkomsten door de verhuur van garages /parkeer-

plaatsen. 

Daarnaast stond het SOK in voor het onderhoud van die sites die eerder werden gesloopt.   

Voor het onderhoud hiervan evenals de kleine herstellingswerken van de andere panden wordt beroep gedaan 

op sociaal-economiebedrijven. 



3. PATRIMONIUM STAD KORTRIJK 
 

Het SOK werkte in 2012 in opdracht van de Stad Kortrijk aan de voorbereiding van het verkoopsdossier voor 

het politiegebouw St. Amands. 
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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. 

 

 

 

1. NV 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 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.  In 2012 werden de laatste 2 appartementen verkocht. 

 

Op vraag van de nv Tsyon stond architecte 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.   
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2. NV PANDENFONDS 
 

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 St. Jansstraat, Sionstraat, Steenpoort, Twaalfapostelenstraat, 

Veemarkt, Zwevegemsestraat, Vlasmarkt, Voorstraat, Sint-Janslaan, Grote Kring, Overbekeplein. 

 

Doel van de nv pandenfonds is om gedurende een periode van minimum 10 jaar in te staan 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.   

 

In de loop van 2010 werden de eerste vastgoedaankopen verricht.  Het SOK stond in 2012 oor het dagelijks 

bestuur, m.a.w. volledige administratieve opvolging en de aansturing van de werkzaamheden, zoeken 

huurders, ….  Het pand Sionstraat 8, renovatieproject nv pandenfonds, werd verder verhuurd aan een 

bloemenzaak.  Ander project is  de omvorming van de voormalige Kristalijn-speelgoedwinkel in de St. Janslaan.  

Het architectenbureau 3Architecten werkte in 2012 met het SOK een voorstel uit tot herbestemming ervan.  

Diverse gesprekken werden gevoerd met mogelijke mede-investeerders. 

 

Andere aandachtsgebieden zijn de Wijngaardstraat, Steenpoort, Grijze Zusterstraat/Overbekeplein.  De 

studiebureaus WES/MOP werkten in de loop van 2012 een strategisch commercieel plan uit voor de 

binnenstad. 

Vanuit de nv pandenfonds werd een statutenwijziging met het oog op een vlottere werking en een mogelijke 

inbreng in natura door de nv St. Janstoren van de panden Veemarkttoren voorbereid.   

 

 

 



3. NV XOM 
 

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.  

 

Partners binnen de nv XOM zijn :  

- SOK 

- Provincie West-Vlaanderen 

- Intercommunale Leiedal. 

De nv wordt voorgezeten door 

Stefaan De Clerck, voorzitter SOK. 

 

De uitbreiding Kortrijk Xpo 

(architecten Goddeeris, Kersten 

Geers, David van Severen) werden 

inmiddels gerealiseerd en koste 

11,5 miljoen euro (excl. btw, 

erelonen).   
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HET BEDRIJF 
 



1. BESTUUR 
 

Raad van bestuur 

 

De raad van bestuur had op 31/12/2012 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 dhr. J. Deweer 

- Externe deskundigen : 

o dhr. F. Destoop 

o dhr. K. Gheysen 

o mevr. L. Boudry 

o dhr. M. Lemaître (raadslid) 

o 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 2012 5 zittingen : nl. op 20 februari, 21 mei, 18 juli, 24 september en 29 

november.  

 

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) 
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2. PERSONEEL 
 

Het SOK kan rekenen op een gemotiveerd team van personeelsleden, die de opdrachten van het bedrijf 

omzetten in concrete resultaten. 

 

Het SOK bestaat uit drie personen : 

- 1 directeur : Trui Tydgat 

- 1 coördinator vastgoed (op zelfstandige basis): Pascale Denys 

- 1 adviseur communicatie/retail : Ruth Vandenberghe 

 

De Stad Kortrijk/personeelsdienst fungeert daarnaast als sociaal bureau, de Dienst Financiën staat in voor de 

boekhouding. 

 



JAARREKENING 2012 
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