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Vraag nr. 35 van Pieter Soens van 20 september 2015 
 
Woningbrand te Aalbeke op 19.09.2015 

Zaterdagmorgen 19 september 2015 deed zich een woningbrand voor te Aalbeke waarbij één dode 
viel. Het doet de ronde dat heel wat tijd verloren ging doordat de noodoproep terecht kwam op een 

Waalse centrale alwaar zich een persoon bevond die de Nederlandse taal niet machtig was en dus niet 
begreep waarover het ging. 

Vandaar volgende vragen: 

1. Gelieve gedetailleerd te willen beschrijven hoe de noodprocedure is verlopen en dit vanaf het 
moment van de noodoproep; 

2. Is in dezen de snelst adequate hulp gegarandeerd kunnen worden? Klopt het dat heel wat kostbare 
tijd verloren is gegaan doordat de noodoproep is binnengekomen op een Waalse telefooncentrale 

alwaar men de Nederlandse taal niet machtig is? 

3. Wat heeft de burgemeester, als verantwoordelijke, reeds ondernomen om dit prangend en ernstig 

probleem, dewelke reeds twee jaar geleden door de CD&V-fractie in de gemeenteraad en op de 
gemeenteraad van 14 september jl. door een burger van de stad Kortrijk werd aangekaart, te 

vermijden? Heeft de burgemeester bijvoorbeeld als federaal parlementslid daarover reeds stappen 
ondernomen (zoals interpellatie van de bevoegde minister of indienen van een parlementaire vraag)? 

Antwoord  
 

1. Gelieve gedetailleerd te willen beschrijven hoe de noodprocedure is verlopen en 

dit vanaf het moment van de noodoproep 

 

Via het Track-&-Trace systeem waarmee de eerstelijnsvoertuigen uitgerust zijn, kan heel 

gedetailleerd de timing worden nagegaan.  

De noodoproep werd om 03:31:44 gemeld aan het HC112 Brugge dat vervolgens om 

03:32:51 een XML uitstuurde naar het FAST oproepsysteem. Om 03:33:03 werden de pagers 

van het opgeroepen personeel geactiveerd. Vervolgens vertrok de eerste brandweerwagen 

(autopomp A03) om 03:36:15 vanaf post KORTRIJK die om 03:43:08 ter plaatse was, zijnde 

11’24’’ vanaf de initiële melding. 

Voor alle verdere details verwijzen we naar interne nota’s (doc 1 en 2) en interventiedata (doc 

3) als bijlagen. 

  



 

2. Is in deze de snelste adequate hulp gegarandeerd kunnen worden?  

 

Onze brandweerdiensten bevestigen dat die werd gegarandeerd. We verwijzen hiervoor 

eveneens naar het antwoord op vraag 1 waaruit blijkt dat 11’24" vanaf de initiële melding een 

eerste brandweerwagen reeds ter plekke was.  

Zie ook interne nota (doc 1) als bijlage. 

 

Klopt het dat heel wat kostbare tijd verloren is gegaan doordat de noodoproep is 

binnengekomen op een Waalse telefooncentrale alwaar men de Nederlandse taal 

niet machtig is? 

 

De oproep waarvan sprake -die in Mons terechtkwam en naar Brugge werd doorgeschakeld- 

was niet bepalend voor het inschakelen van de hulpdiensten aangezien er reeds een eerdere 

oproep was binnengekomen bij de oproepcentrale in Brugge.  

Zie hiervoor de interne nota (doc 1) en toelichting vanuit HC door BiZa (doc 4). 

 

3. Wat heeft de burgemeester, als verantwoordelijke, reeds ondernomen om dit 

prangend en ernstig probleem, dewelke reeds twee jaar geleden door de CD&V-

fractie in de gemeenteraad en op de gemeenteraad van 14 september jl. door een 

burger van de stad Kortrijk werd aangekaart, te vermijden? Heeft de 

burgemeester bijvoorbeeld als federaal parlementslid daarover reeds stappen 

ondernomen (zoals interpellatie van de bevoegde minister of indienen van een 

parlementaire vraag). 

 

Op uw vraag mogen we volgens het reglement enkel als burgemeester antwoorden en niet in 

onze hoedanigheid als parlementslid.  

 

Omdat het echter om een problematiek gaat die reeds lang aansleept en waarvoor we reeds 

inspanningen leverden, willen we toch uitgebreider antwoorden dan strikt gezien nodig. 

 

Dit 'prangend en ernstig probleem' dateert van meer dan 13 jaar geleden. Het werd niet 

opgelost.  

 

We volgen het dossier van bij de start van de legislatuur op de voet.  

 

De laatste parlementaire vraag hierover dateert van maart 2015. 

 

Daarin werd de oplossing voor het probleem geschetst, onder meer: 

 Zo moet de minister van Binnenlandse Zaken werk maken van uitvoeringsbesluiten zodat 

de 100-centrales in de toekomst meertalig worden. Dit staat trouwens in het federaal 

regeerakkoord ingeschreven. 

 

We hebben hiervoor opvolgingsvragen ingediend waarop we eerstdaags een antwoord 

verwachten. 

 

Tenslotte hebben we niet langer geleden dan op zaterdag 17 oktober jl. de minister van 

Binnenlandse Zaken persoonlijk ontmoet in een besloten vergadering waar het probleem in 

detail werd besproken. Ook hier werd een oplossing beloofd. 

 



 

Vraag nr. 36 van Mattias Vandemaele van 02 september 2015 
 
Opvolging raadswerk 2014 

 

1. Zijn er al concrete stappen gezet in de realisatie van een waterspeelplaats (cfr Gemeenteraad 

juni 2014)? Zo ja, welke en welke locaties worden overwogen?  
2. Welke stappen werden (wanneer) ondernomen m.b.t. de naamgeving van de Leopold II 

straat (cfr belofte om adviescommissie te raadplegen op de GR van september 2014)?  
3. Wanneer wil de stad een nieuwe regeling voorleggen m.b.t. de inname openbaar domein voor 

verbouwingswerken (cfr Gr oktober 2014). Wat is de stand van zaken in dit dossier? Wat is 
het standpunt van de stadscoalitie in dit dossier?  

4. Zijn er stappen gezet in het dossier van de crowdfunding (cfr GR November 2014). Plant de 

stadscoalitie initiatieven rond crowdfunding 
5. Zijn er stappen gezet in het dossier van de fietsonvriendelijke toegangspoorten van bvb 

sportcentrum Wembley (zoals beloofd in de GR van december 2014). Hoe wil de stad dit 
probleem oplossen? 

 
Antwoord  
 
 

1. Zijn er al concrete stappen gezet in de realisatie van een waterspeelplaats (cfr 

Gemeenteraad juni 2014)? Zo ja, welke en welke locaties worden overwogen?  

Er werd een waterspeelplaats en een bespeelbare beek aangelegd bij de uitbreiding in de renovatie 

van De Warande. Recent werden nog een aantal aanpassingen in de beek uitgevoerd. De 

waterspeelplekken in de Warande worden veel gebruikt door grote en kleine kinderen. 

Net voor de zomer werd een tweede gerealiseerd in speelbos Sint-Anna (poel waar op water- en 

kriebeldiertjes kan worden gejaagd, waar kinderen van stronk naar stronk kunnen springen en waar 
ze met hun laarsjes kunnen doorwaden). 

In 2 projecten die op stapel staan, worden waterbeleving / waterspeelelementen geïntegreerd: 
Kortrijk Weide en verlaging van de Leieboorden. 

Deze ontwerpen worden momenteel afgewerkt in functie van opmaak bestek en uitvoeringsplannen. 

Verder zal  het onderzoek van een extern onderzoeksbureau naar de kansen voor een kindvriendelijke 
binnenstad zijn bevindingen formuleren over water als spelelement in de binnenstad. 

Tenslotte bekijken we de opportuniteiten binnen elk nieuw project, groot of klein. We denken hier 

heel concreet aan Ghellinckpark Bissegem en Kasteelpark Heule, maar andere kansen kunnen de kop 

opsteken... of kopje onder gaan. 
 

 

2. Welke stappen werden (wanneer) ondernomen m.b.t. de naamgeving van de 

Leopold II straat (cfr belofte om adviescommissie te raadplegen op de GR van 

september 2014)?  

Deze vraag werd voorgelegd aan de straatnaamcommissie van 19 december 2014.  
 

De commissie was, na bespreking, van oordeel dat dergelijke wijziging alleen verantwoord is omwille 
van zeer ernstige redenen. Het feit dat de persoon van de vroegere Belgische vorst niet altijd 

onbesproken was leek de commissie niet ernstig genoeg. De commissie adviseerde bijgevolg de 

bestaande naam te behouden. 



 
Omwille van  externe, onvoorziene omstandigheden werd het verslag toen niet meteen opgemaakt. 

Dit wordt zo spoedig mogelijk in orde gebracht. 

 

3. Wanneer wil de stad een nieuwe regeling voorleggen m.b.t. de inname openbaar 
domein voor verbouwingswerken (cfr Gr oktober 2014). Wat is de stand van zaken 

in dit dossier? Wat is het standpunt van de stadscoalitie in dit dossier?  

Het antwoord op deze vraag wordt nagestuurd. 

4. Zijn er stappen gezet in het dossier van de crowdfunding (cfr GR November 2014). 

Plant de stadscoalitie initiatieven rond crowdfunding 

De stad plant zelf geen initiatieven rond crowdfunding maar ondersteunt ze ten volle. De initiatieven 

dienen uit te gaan van het verenigingsleven zelf. 
 

5. Zijn er stappen gezet in het dossier van de fietsonvriendelijke toegangspoorten 
van bvb sportcentrum Wembley (zoals beloofd in de GR van december 2014). Hoe 

wil de stad dit probleem oplossen? 

We blijven zoeken naar een innovatieve oplossing die een vlotte doorgang voor fietsers garandeert 

maar ook bromfietsen kan weren. Op vandaag zijn er op de markt geen kant-en-klare oplossingen te 
vinden. Het weren van bromfietsen blijft een belangrijke bezorgdheid van onze sportdienst en 

sportclubs, gezien de situatie van 10 jaar geleden waar opgedreven scooters met grote snelheid over 
het sportcentrum scheerden. 

 
 


