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Voorwoord

Beleidsbrief
2017

Beste lezer,

Het bestuursakkoord 2013-2018 - het Plan Nieuw Kortrijk - gaat in 2017  
z’n vijfde en voorlaatste jaar in van de zogenaamde beleidsperiode.

De Kortrijkzanen konden begin 2013 via een grootscheepse bevraging aangeven 
wat het stadsbestuur prioritair moest aanpakken.  
Op basis van de antwoorden van meer dan 4.000 Kortrijkse gezinnen en burgers 
hebben we toen het Plan Nieuw Kortrijk geschreven.  

Alle acties uit dit plan werden gegroepeerd onder 10 engagementen.
De meeste zijn intussen opgestart of komen op volle kracht.

In deze ‘Beleidsbrief 2017’ bundelt de stadscoalitie deze acties in een eenvoudig, 
overzichtelijk en toegankelijk document. U vindt er telkens een korte en bondige 
duiding van de accenten die in 2017 worden gelegd.

Veel leesgenot.

College van Burgemeester en Schepenen
De stadscoalitie
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Beleidsbrief 2017

Bewoners inspraak geven  en betrekken bij het beleid. Dat is de rode draad door het Plan Nieuw Kortrijk. 
Participatie  als prioritaire focus, elk actiejaar opnieuw.

Kortrijk Spreekt ondersteunt en zet participatietrajecten op bij tal van acties en projecten in Kortrijk.
In 2017 wordt nadrukkelijk gekozen voor participatie bij senioren. Senioren worden bevraagd over de toe-
komst van hun stad via Zilveren Kortrijk Spreekt.

Er komt ook een Kortrijk Spreekt voor handelaars. Daarnaast organiseren we een tweede editie van  
Kortrijk Spreekt op toer bij studenten. Daarbij worden de 11.000 studenten opnieuw bevraagd bij de start 
van het academiejaar.  

Er wordt verder stevig ingezet op het informeren bij de zogenaamde grote werken: Werfcafé Campus Kortrijk 
Weide, Nieuwsbrief Verlagen Leieboorden,… Daarnaast krijgen Kortrijkzanen een stem bij kleine en grote 
projecten zoals de heraanleg van Heuleplaats, Ghellinckpark, Torkonjestraat,…   

Kortrijk Spreekt én doet mee wil interessante initiatieven voor co-creatie ondersteunen. Mensen met leuke 
suggesties of creatieve ideeën dienen hun voorstel via www.kortrijkdoetmee.be
Daarnaast krijgt elke inwoner vanaf 16 jaar terug de kans om via een spreekrechtronde een vraag te stellen 
aan het stadsbestuur net voor de maandelijkse gemeenteraden.

Die gemeenteraad gaat trouwens verder on-the-move doorheen Kortrijk. De huidige stem- en geluids installatie 
in de gemeenteraadszaal is aan vernieuwing toe en vervangen we door een nieuw, modern systeem.

1 Een stad die luistert
en dialogeert

SPREEKTKORTRIJK
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De verjongingskuur van Kortrijk gaat verder met de realisatie van een middelgrote fuifzaal voor 1.500 feest-
vierders. Jongeren krijgen er de ruimte om terug grotere indoorfuiven te organiseren. Rond de fuifzaal en het 
jeugdcentrum Tranzit richten we een kind- en jongerenvriendelijke omgeving in. Zo kunnen zij zich onder 
meer uitleven in de nieuwe Urban Sportshal. In 2017 krijgt het jeugdlokaal van KSA Pius X een nieuw dak en 
stellen we het ontwerp van de nieuwe jeugdlokalen in Aalbeke voor.

We schakelen nog een versnelling hoger in de vergroening van de stad met de aanleg van het ecologisch 
stadspark Campus Kortrijk Weide en het Tinekesbos, de start van de heraanleg van Heulepark en de voor-
stelling van het ontwerp van Stadsgroen Ghellinck.

Met het Europees project  ‘VALYS’ werken we aan grensoverschrijdende groen- en landschapsontwikkeling 
in de Leievallei en dit meer specifiek bij het ontwerp voor het project Heerlijke Heulebeek. We bekijken de 
aanleg van nieuwe volkstuinen (Langwater, Van Raemdonck, Ghellinck). In samenwerking met het Agent-
schap Natuur en Bos en de stad Menen gaan we voor een verhoogde toegankelijkheid, betere bekendma-
king én verdere realisatie van het Preshoekbos.

Sensibilisering rond klimaat is een absolute prioriteit binnen het programma 
Kortrijk Klimaatstad. Er komt een brede communicatiecampagne waarbij 
we tonen wat we doen vanuit de klimaatcoalitie en hoe inwoners zelf kunnen 
bijdragen. Duurzaam omgaan met voedsel is één van onze speerpunten en 
wordt het centrale thema van de klimaatweek. Kortrijk wil ook een water-
bewuste gemeente worden. We blijven zelf als stad het goede voorbeeld 
geven. Via de Europese projecten SEEV4 City en HEATNET realiseren we een 
energie-efficiënt elektriciteitsnetwerk in Depot 102 en een warmtenet op 
Campus Kortrijk Weide. Daarnaast voeren we een ruime prospectie van moge-
lijke warmtenetten in de stad.

Het deeltijds kunstonderwijs gebruikt de krijtlijnen van het nieuwe DKO-decreet als inspiratie voor een 
betere samenwerking met het leerplichtonderwijs. Academie (Beeldende Kunst) en Conservatorium (Muziek-
Woord-Dans) zijn harmonieus samenwerkende partners en hebben grote ambities op het vlak van de verbre-
ding van het aanbod, het publieksbereik en de aansluiting met het hoger kunstonderwijs.

Kortrijk Studentenstad wordt een vzw. In het Hoger Onderwijs ondersteunen en stimuleren we (nieuwe) 
opleidingen en kennis- & expertisecentra die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de streek met onder 
andere SPEK (stimuleren student-ondernemer), jobhappening hogeschoolstudenten en De Loods.

Het Flankerend Onderwijsbeleid zet samen met de brugfiguren verder in op het organiseren van  
vorming voor leerkrachten met de nadruk op armoedebestrijding (thema’s taal, voeding en gezondheid).  
In 2017 gaan we voor kleuterparticipatie in het onderwijs. 

Vzw Ajko legt nieuwe accenten. Onder de noemer ‘Boothuis Muzikaal’ gaan jongeren onder begeleiding van 
drummer Bert Libeert op zoek naar hun muzikale interesses. Een traject met de Sportdienst voor meisjes en 
vrouwen met een diverse achtergrond, moet informatie opleveren om het aanbod voor deze doelgroep uit 
te breiden. Dankzij steun vanuit het Streekfonds kan Ajko met het JOEF-project een YouthBank opstarten 
waarbij een groep jongeren de verantwoordelijkheid krijgt om via kleine financiële bijdragen projecten van 
leeftijdsgenoten buiten het reguliere jeugdwerk te steunen.

2 Een stad die verjongt 
en vergroent
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Stad en OCMW voeren één lokaal sociaal beleid en bouwen samen verder aan het integraal armoedebeleid. Het 
armoedeplan wordt versterkt door het project Mission en dit met steun van de Europese Commissie. Er worden 5 
casemanagers ingezet in 250 kwetsbare gezinnen. Het effect van deze maatregel wordt wetenschappelijk geme-
ten. Hiervoor werken we samen met Universiteit Antwerpen, Kind en Gezin en de hogescholen Vives en Howest. 
In de nachtopvang voor daklozen komt nog meer begeleiding op maat. Samen met Howest zoeken we naar 
innovatieve oplossingen. De regionale samenwerking krijgt verder vorm binnen W13, onder meer met de start 
van een regionaal voedselproject.

Er komt een digitale rechtenverkenner voor kwetsbare gezinnen zodat mensen of hun begeleiders die rechten 
ook kunnen gebruiken en sterker zijn om uit armoede te geraken.

De bouwwerken op site Gheysens komen in 2017 op volle snelheid met de realisatie van een voorschoolse 
kinderopvang (met 29 plaatsen), een restaurant voor mensen die niet op restaurant kunnen gaan - met de uit-
breiding van een tewerkstellingsproject voor de horeca - en de start in 2017 van het Zorgbedrijf Kortrijk dat alle 
zorginitiatieven (ook nieuwe) van onze stad bundelt.

Vanuit het Noord-Zuidbeleid sensibiliseren we met diverse partners rond de Sustainable Development Goals 
van de Verenigde Naties en focussen we op mondiale uitdagingen met betrekking tot voeding en water. 
Met onze zusterstad Cebu zetten we een culturele uitwisseling op poten. 

Het Strategisch Commercieel Plan wordt uitgerold. Dit is een kernversterkend beleidsplan ten bate van de han-
del en horeca op maat van Kortrijk en haar deelgemeenten. Naast de verderzetting van het succesvolle Kortrijk 
Zaait brengt nu ook BizLocator vraag en aanbod samen. Daarnaast werken we aan een gelijkaardig project speci-
fiek voor ambachten, ateliers en kantoorbedrijvigheid buiten het centrum en op toegangs- en invalswegen. 

We leggen verder de focus op Kortrijk als centrum-winkelstad en ondersteunen het BID. Daarbij maken we 
werk van een degelijke citymarketingstrategie. We geven de koopzondagen in 2017 een boost met een 
vernieuwde, commerciële en bottom-up aanpak. Een nieuw, digitaal platform met apps en andere innovatieve 
toepassingen moet Kortrijk als winkelstad versterken, ook in de deelgemeenten. Dit platform - dat door de 
handelaren werd geselecteerd - rollen we nu samen met hen uit.
  
In de loods op Campus Kortrijk Weide wordt een incubator opgestart. Aan pre-starters, starters en groeiende 
ondernemingen wordt ondersteuning op maat geboden in co-creatie met een eco-systeem van partners: 
dienstverleners, bedrijven en kennisinstellingen. De focus van het incubatiecentrum ligt voornamelijk op digi-
tale technologie en haar brede toepassingen voor belangrijke sectoren uit de regio.

Met het Europees project SPEK zetten we in op een eco-systeem dat ervoor zorgt dat onderwijsinstellingen, 
studentenverenigingen, de stad, lokale bedrijven en organisaties nauwer samenwerken rond ondernemerschap 
en ondernemerszin. 

Op 16 maart 2017 organiseert de stad in samenwerking met de onderwijsinstellingen een jobhappening voor 
afstuderende bachelors en masters. Binnen het WOW- project organiseren we een Beroependorp en –rally voor 
alle leerlingen uit 5de en 6de leerjaar in de Kortrijkse basisscholen.

In het kader van creatieve maakeconomie wordt met het Europees Project ‘Cremabi’ gewerkt aan de verbetering 
van innovatieve bedrijfsmodellen. Ondernemers uit traditionele sectoren worden gekoppeld met ondernemers uit 
de creatieve en culturele sectoren.

We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ‘du-
aal leren Kortrijk – Een Brug Naar Werk’. Met het Europees project ‘twerkt werken we aan de tewerkstellingsgraad 
van de nieuwe Kortrijkzanen. We starten een proefproject voor het uitlenen van e-bikes aan mensen die anders 
moeilijk op hun werk geraken. Op 26 januari organiseren we een studiedag over ongekwalificeerde uitstroom. 

Met het Europees Project ‘Krak West’ bevorderen we een ondernemersvriendelijke klimaat bij lokale besturen en 
voeren we acties voor het ondernemen van de toekomst, het bestrijden van leegstand en digitale vernieuwing in 
de detailhandel. 

3 Een stad die 
onderneemt en deelt
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In 2017 gaan de werken van start voor het nieuwe politiecom-
missariaat Drie Hofsteden. Het wordt een nieuw, sober en functi-
oneel politiegebouw dat voor de politiezone een grote efficiëntie-
winst zal opleveren.

Het cameranetwerk wordt in 2017 gevoelig  uitgebreid met een 
cameraschild ter beveiliging van de stad en de deelgemeenten. 

We tellen ondertussen 10 SAVE-netwerken in Kortrijk. Tegen eind 
2017 moeten dat er minstens 15 zijn. Ook het SAVE-netwerk met 
de hondenbaasjes breiden we uit.

De gemeenschapswachten maken deel uit van de gebiedsgerichte werking, waar ze worden ingezet als ver-
trouwenspersoon. We willen dit jaar onder meer inzetten op detectie en preventie van intra-familiaal geweld 
in Kortrijk. We kijken hoe we – indien nodig – voor bemiddeling kunnen zorgen.

We lanceren een nieuwe aanpak in verband met drugspreventie. Zo bouwen we vroeg-detectie en vroeg-inter-
ventie uit voor drugsproblemen bij jongeren in het onderwijs. We doen dit samen met de scholen en de ouders.

We bouwen onze preventieve aanpak van radicalisering verder uit, in samenwerking met de politie en de 
diensten van het OCMW.

De acties rond pesten op school krijgen een nieuw jasje. Dit jaar gaat de aandacht in het bijzonder naar vor-
men van cyberpesten (onder andere via sociale media, sms…).

In 2017 worden diverse acties opgezet om onze begraafplaatsen beter te onderhouden.

We organiseren nieuwe controleacties met de gemeenschapswachten rond inname openbaar domein, zoals 
bij sampling zonder vergunning, containers zonder aanvraag en sluikstorten. We zetten GAS-boetes in om 
inbreuken strenger te bestraffen.

4 Een stad die 
veilig en proper is

We verlagen en handhaven de snelheidsnormen op basis van onderzoek, infrastructuurwerken en snelheid-
remmende maatregelen. We organiseren en ondersteunen verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveilige 
schoolomgevingen. Snelheidscontroles blijven een prioriteit in onze zone. Zeker in de buurt van scholen en 
woonwijken, en met bijzondere aandacht voor de zone 30. In 2017 komt vooral het stadscentrum aan bod.
Het wordt een belangrijk jaar wat de heraanleg van schoolomgevingen betreft, met naast de werken aan de 
Pottelberg ook de aanpassing van de schoolomgeving in de Kalvariestraat, Wielewaallaan en Vogelzanglaan.

De schoolstraat in de wijk Pius X werd goed onthaald. We maken een inventaris van alle schoolomgevingen in 
Kortrijk waar dit concept kan toegepast worden en bouwen het systeem verder uit.

De stad zet sterk in op het verminderen van de hinder op de openbare weg als gevolg van bouwwerven in de 
stad.  De opvolging van het werftransportcharter is hierbij cruciaal.
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In 2017 zetten we de verandering in Kortrijk verder met heel wat grote werven en ambitieuze projecten. Maar 
ook op kleinere schaal zien we veel verandering met renovaties en realisaties die de kwaliteit van het Kortrijks 
woonpatrimonium verhogen.

In 2017 jaar zullen een aantal belangrijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) in het kader van stadsvernieu-
wingsprojecten klaar zijn. Zo moet het RUP Blekerij – Doornstraat dat een nieuwe invulling geeft aan de Blekerij-
site afgerond worden. Aan de overkant van het water zal de herziening van het RUP Kortrijk Weide afgerond zijn.

Enkele RUP’s leggen de basis voor meer groen in onze stad. Dan gaat het onder meer over RUP Stadsgroen 
Ghellinck en omgeving, RUP Grote Wallebeek, RUP Herbestemming N50c en RUP Kruiskouter-Leiemeersen.
We plannen een aantal nieuwe RUP’s in 2017: voor de Mewaf-site aan de Brugsesteenweg, de campus AZ Groe-
ninge in de Loofstraat, de Van Marcke-site in de Weggevoerdenlaan, Lange Munte en Campus West.

Tevens wordt uitgekeken naar de vergunning van een aantal beeldbepalende projecten in 2017. We denken hierbij on-
der meer aan de nieuwe invulling van de site van het voormalig Broelhotel, de renovatie van de wijk Nieuw Kortrijk,…

Ook het AGB SOK blijft ambitieus. Het Marktverhuurkantoor zal de huurmarkt verruimen. 2017 is ook het jaar 
dat het SOK de exploitatie van een aantal cultuurgebouwen op zich neemt. 

Meerdere sites die het SOK te koop aanbiedt zullen een koper gevonden hebben en klaar zijn voor ontwikkeling:  
Amsterdams Poortje, het oud politiecommissariaat in de Sint-Amandslaan, 2 verkoopdossiers in de Zwevegemsestraat 
en het pand Overleiestraat 9. Het cohousing-project op de Kop van Prado wordt verder in goede banen geleid. Het 
pandenfonds wordt geactualiseerd en de fuifzaal op Campus Kortrijk Weide wordt opgeleverd. Voor Sint-Vincentius 
komt een voorstel van tijdelijke invulling. De plannen om het Overbekeplein opnieuw in te richten worden uitgevoerd 
en voor de voormalige brandweerkazerne in de Rijkswachtstraat wordt een verkoopdossier opgemaakt.

In 2016 startte het actieplan Kortrijk Renoveert. Om onze doelstellingen te halen, moeten ook in 2017 de 
renovatiebegeleiders 1.000 huisbezoeken doen. De renovatiepremies zijn populair en blijven een stimulans 
voor potentiële renoveerders. We promoten het Bijna-Energie-Neutraal (BEN) wonen met een pilootproject in 
samenwerking met vzw De Poort en rollen een steenwegenactieplan uit. 

In 2017 wordt een concreet stappenplan voorgesteld voor de fusie van de sociale huisvestingsmaatschappijen.  

Naast het opvolgen van het nieuw stadsvernieuwingsproject Campus Kortrijk Weide wordt  
het stadsvernieuwingsproject Overleie Morgen verder gezet met de heraanleg van het Sint-Amandsplein.

5 Een stad die 
betaalbaar is

Kortrijk
renoveert
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Nu Kortrijk officieel het label van ‘Kind- en Jongerenvriendelijke Stad’ behaalde, gaan we voor nog meer actie 
rond vier beleidsuitdagingen: kind- en jongerengerichte publieke ruimte, mobiliteit, inspraak en netwerken. We 
organiseren een 2e editie van Jong Kortrijk Spreekt (Budget Games) in de wijk Lange Munte. Er komen extra  
spelimpulsen in de binnenstad: Sint-Amandsplein, omgeving Muziekcentrum en Overbekeplein. 

2017 is eveneens het ontwerpjaar voor het nieuwbouwproject “polyvalente lokalen” op De Warande. Na een 
jaar van experiment gaan we een structurele samenwerking aan met Wildebras om het avontuurlijk (buiten)
spelen te stimuleren. De aanbevelingen uit het onderzoek rond ‘Kindvriendelijke binnenstad’ van Kind & Sa-
menleving worden opgenomen in de meerjarenplanning. 

Er wordt gewerkt, met financiële ondersteuning en begeleiding, aan 100 nieuwe plaatsen in de voorschoolse 
kinderopvang, met het accent op gebieden en deelgemeenten waar we de zogenaamde 50 procentsnorm (50 
plaatsen opvang per 100 geboortes) niet halen.

We lanceren de digitale kinderopvangzoeker.  Aan de hand van bepaalde criteria zullen (toekomstige) ouders 
onmiddellijk kunnen zien waar een plaats beschikbaar is die voldoet aan hun wensen, hoe de kinderopvang 
eruit ziet en wat de tarieven zijn. Ook voor de inschrijvingen voor buitenschoolse opvang maken we werk van 
een digitaal kanaal. 

Samen met een aantal sociale organisaties zal vanuit Welzijn een nieuw aanbod voor spelende kinderen wor-
den opgezet. Het moet leiden tot een betere integratie en samenzijn van kinderen van alle culturen.

Alle acties met betrekking tot senioren worden samengebracht in één actieplan. Mobiliteit is een belangrijk 
speerpunt, met onder meer de evaluatie van een proefproject rond taxicheques en de lancering van een fiets-
project met riksja’s voor senioren die zelf niet meer kunnen fietsen. 

In Bellegem wordt in 2017 met het Zomerplein in volle dorpscentrum hard gewerkt aan een nieuwe wijk voor 
alle generaties: met een woonzorgcentrum met 96 kamers, met 24 sociale flats, een buurthuis, een café en een 
groen speelplein.

We zetten binnen de wijkcentra in op nieuwe trends zoals dansnamiddagen. Via een stuurgroep werken we 
acties uit om een dementievriendelijke stad te worden. Dansen vormt hierbij de rode draad. Het openbaar 
domein organiseren we als beweegvriendelijke ruimte zowel voor jong als oud.

6 Een stad die houdt van de 
kinderen en alle opa’s en oma’s
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Met het actieplan Kortrijk Fietst als leidraad bouwen we de fietsinfrastructuur en 
-accomodatie verder uit. De verdere aanleg van afgescheiden fietspaden langs de 
N43 en de start van de werken aan de schoolomgeving Pottelberg en Felix 
de Bethunelaan vormen de grootste dossiers op vlak van fietsinfrastructuur. 
Uiteraard komt er opnieuw een jaarlijks onderhoudsprogramma om de be-
langrijkste knelpunten op fietspaden weg te werken. We breiden de fietsstraten 
verder uit met de Lode de Boningestraat.
 
Het deelfietssysteem Blue Bike krijgt uitbreiding met de installatie van een  
Blue Bike station op de Grote Markt. Op Campus Kortrijk Weide voorzien we  
comfortabele fietsenstallingen. We willen in 2017 starten met het inrichten  
van buurtfietsstallingen voor residentieel fietsparkeren.
 
2017 wordt een cruciaal jaar voor het openbaar domein in Kortrijk met de uitvoering van de werken voor de 
verlaagde Leieboorden, de start van de heraanleg van Heuleplaats en de realisatie van de eerste fase van het 
openbaar domein op Campus Kortrijk Weide (omgeving Belvedere, evenementenplein en parking, riolering). 
We pakken de gevaarlijke kruispunten aan langs de Hugo Verriestlaan en het kruispunt Groeningelaan –  Groe-
ningepoort – Leeuw van Vlaanderenlaan. De Vogelzanglaan krijgt nieuwe riolering en wordt ingericht als een 
typische woonstraat met brede voetpaden, groen en behoud van parkeerplaatsen.
 
We hopen de tijdelijke inrichtingswerken voor het Stationsproject Kortrijk te kunnen opstarten.

7 Een stad die beweegt, 
durft en verandert
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Met 1777 op wielen willen we nog sterker vraaggericht gaan werken en het klassieke loket openbreken. De 
activiteiten en dienstverlening van stad, het OCMW en haar dienstencentra en andere partners kunnen via 
deze weg nog beter aan de man worden gebracht.  Binnen het domein consumentenzaken gaan vrijwilligers 
burgers actief helpen besparen en verstandig consumeren. Op die manier versterken we de koopkracht van 
de Kortrijkzanen. Door de oprichting van een Deelfabriek willen we alle initiatieven rond consuminderen en 
deeleconomie bundelen en versterken. 

In zeer nauwe samenwerking met de toeleiders diversiteit (Agentschap Integratie) werken we aan de integratie 
van nieuwe Kortrijkzanen en strijden we actief tegen discriminatie op de arbeids- en huisvestingsmarkt. 
Om taalachterstanden in het basisonderwijs en secundair onderwijs weg te werken, wordt er huiswerkbege-
leiding, met vrijwilligers, aangeboden in de centrale bibliotheek en uitgebreid naar de buurtbibliotheken. De 
bibliotheek zet in op haar taalpunt en versterkt haar collectieaanbod ‘Nederlands voor anderstaligen’.  De 
buddywerking voor vluchtelingen wordt uitgebreid naar andere kwetsbare groepen.

Kortrijk wil het voortouw blijven nemen op vlak van toegankelijkheid en werkt samen met vijf pilootgemeen-
tes aan een referentiekader “toegankelijke gemeente” dat anderen moet inspireren. Externe organisatoren 
worden er toe aangezet om hun evenementen toegankelijk te maken. Zelf werken we verder aan de integrale 
toegankelijkheid publieke gebouwen, ruimtes en functies met bijzondere aandacht voor de grote werven:  
Campus Kortrijk Weide en het zwembad, de verlaagde Leieboorden en de stationsomgeving.

8 Een stad die
verenigt en verbindt

Duizend vragen, één adres
Bel 1777 (gratis) • Mail 1777@kortrijk.be • www.kortrijk.be/1777 • Gratis smartphone app 1777 • Aan de balie
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Het evenementenloket en verenigingenloket worden verder vereenvoudigd, geactualiseerd en geoptimaliseerd.  
De UiTPAS promoten we als voordelenpas voor Kortrijkse jongeren. 

In 2017 is kinderkunstenfestival Spinrag aan zijn 15e editie toe. Spelen, kijken, beleven en genieten.  Een 
combinatie van voorstellingen, expo’s, films, performances en installaties. We onderzoeken de integratie van de 
kinderkunstenwerkplaats in Kortrijk. 
            
Vzw Feest in Kortrijk organiseert jaarevenementen en zet hierbij in op participatie van lokale actoren: Zomer 
in Kortrijk met zomermarkten en -concerten, Sinksen17 vult opnieuw de straten en de pleinen  met “Kortrijk 
Werft!” in de ruimste zin van het woord. Inwoners worden aangespoord mee het feestbeeld te bepalen. Winter 
in Kortrijk brengt met een uitgebreid programma sfeer en animatie in de stad. We realiseren festivals en eve-
nementen met regionale tot internationale uitstraling met de Schouwburg, Muziekcentrum en tal van andere 
partners. Deze evenementen hebben een minimale ecologische voetafdruk via een Europees programma.

De gebouwen op het Buda-eiland worden voortaan door het SOK geëxploiteerd. De nieuwe  vzw Buda behar- 
tigt het inhoudelijke verhaal. Broel6 wordt gerenoveerd als uitvalsbasis voor alle Buda-spelers en als laagdrem-
pelige toegangspoort tot het eiland.

Het nieuwe stadsmuseum, met de werktitel Museum X, krijgt verder vorm, met de nodige middelen. We zetten 
verder in op de integratie van buurtbibliotheken en ontmoetings- en dienstencentra om volwaardige
gemeenschapscentra te kunnen aanbieden waar iedereen voor informatie en ontplooiing terecht kan.

Met de Letterzetter en het Collectief van Lettertypes wil de bibliotheek een eigentijds verhaal brengen van
een stedelijke stadsdichterschap. Hierbij wordt door middel van gerichte acties in de openbare ruimte of in het 
leven van de Kortrijkse inwoners ‘de woordkunst’ in het straatbeeld gebracht. Hierbij maken we de keuze om 
actief in te zetten op het ondersteunen van jong talent  en schrijverschap.

Het Conservatorium wordt de nieuwe muzieksite van de stad met het muziekterras als dynamische spil op de 
site. Het wordt dé ontmoetingsplek voor muzikanten, muziekliefhebbers, organisatoren in Kortrijk. 

9 Een stad met 
veel goesting en ambiance
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Daarnaast bouwen we het educatief aanbod verder uit met veel aandacht voor complementariteit en samen- 
werkingsverbanden tussen  de diverse partners. De groene ruimte rond het gebouw wordt creatief en functio- 
neel aangelegd en wordt bekeken samen met de heraanleg van de stationsomgeving.

We zetten Kortrijk muziekstad op de kaart met een strak inhoudelijk plan. Radio 2 West-Vlaanderen blijft in 
Kortrijk. Hierdoor versterken we én Kortrijk als muziekstad én de muzieksite als het epicentrum.

De webshop van sport, het digitaal portaal  van het vakantieaanbod, wordt uitgebreid naar andere stedelijke en 
private vrijetijdspartners.

Tijdens de werken voor het nieuwe zwembad op Campus Kortrijk Weide accentueren we het recreatieve karak- 
ter van het open  zwembad Abdijkaai door het organiseren van extra activiteiten. We onderzoeken de mogelijk- 
heid om het zwembad Mimosa te herbestemmen tot een andere sportieve functie, bijvoorbeeld gevechtssport, 
turnen of andere. Op de topsportcampus Lange Munte komen er nieuwe  buitenkleedkamers en een terrein 
voor wereldsporten. De renovatie van de sporthal Drie Hofsteden start in samenwerking met de scholengroep 
Mandel & Leiescholengroep 26.

In maart is er een tweedaags ISB-sportcongres in Kortrijk Xpo. Het project ‘Buiten bewegen’ zet aan tot een be- 
wegingsrijke levensstijl en streeft naar een beweegvriendelijke publieke ruimte. Het jaarlijkse sport- en bewe- 
gingsevent Sport@Kortrijk laat 2.000 kinderen kennis maken met verschillende sport- en bewegingsdisciplines.

We onderzoeken welke (deel)projecten van het Masterplan Voetbal haalbaar en realiseerbaar zijn en starten 
reeds met het structureel opwaarderen van het onderhoud van de huidige  voetbalvelden.

Het gesprek over Be-Part wordt gevoerd en afgerond.

De bouw van het erfgoeddepot is gestart en de verhuis van de integrale stedelijke museale collectie naar het erf-
goeddepot wordt voorbereid net als de eventuele komst en integratie van de erfgoedbibliotheek West-Flandrica.

Het historische Baggaertshof krijgt een nieuwe verrassende invulling.

We zetten Kortrijk als toeristische bestemming verder op de kaart. De website wordt vernieuwd, gemoderni-
seerd en geoptimaliseerd. We zetten nog meer in op sociale media en SEA, ook richting Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk. We brengen samen met Westtoer een nieuw magazine uit dat Kortrijk als ideale bestemming voor een 
mini-citybreak promoot. We vernieuwen onze beeldendatabank. We frissen de 10.000-stappenwandeling op. 
We trachten in samen- werking met andere diensten nog meer in te zetten op ‘meten is weten’.
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We werken verder aan een transparant financieel beleid met een maximale uitvoering van 
een ambitieus investeringsbudget, een financieel evenwicht én schuld op lange termijn 
onder controle.  De belastingen worden niet verhoogd.

We bouwen verder aan het succesvolle thuisloket en breiden de digitale handtekening en 
het digitaal afleveren van documenten uit.

We optimaliseren de communicatie vanuit het meldpunt 1777 met ontvangstmeldingen afgestemd op het 
type melding.

We bouwen verder aan elektronische dienstverlening met de kinderopvangzoeker en betere ondersteuning 
bij buiten- en voorschoolse kinderopvang. We zetten stappen om een nog ruimer vrijetijdsaanbod online te 
laten reserveren.
 
Verder bereiden we de digitalisering van de dossiers ‘andere nationaliteiten’ voor en onderzoeken we de mo-
gelijkheden tot ondersteunende programma’s. We houden de hardware op peil en hebben daarbij bijzondere 
aandacht voor de aankondigingsschermen en RFID in buurtbibliotheken.

Met @llemaal digitaal bereikten we al ongeveer 3.000 deelnemers. Aan de hand van de 
ervaringen van de voorbije jaren en de nieuwste wetenschappelijke inzichten sturen  we 
het aanbod verder bij. Meer dan ooit proberen we ook de moeilijker te bereiken doelgroe- 
pen aan te trekken.

Het Kerkenplan wordt verder uitgewerkt en uitgevoerd.

Met ‘Goesting in Kortrijk’ zetten we in op een stadsorganisatie waar elke medewerker zijn talenten optimaal 
gebruikt.

10 Een stadsbestuur dat 
transparant en sober is

@llemaal
digitaal
THUIS
LOKET
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