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Vraag nr. 29 van Mattias Vandemaele van 21 augustus 2014 
 

Evolutie parkeerplaatsen in de binnenstad 

1.Wat is de evolutie van het aantal parkeerplaatsen binnen de R36. Graag een vergelijking tussen nu 

(01/08/14) en einde vorige legislatuur. 

- aantal bovengrondse plaatsen. (opgesplitst tussen de verschillende straten en pleinen) 

- aantal ondergrondse plaatsen beheerd door Parko (opgesplitst per parking). 
- aantal bovengrondse parkeerplaatsen beheerd door Parko die op privéterrein liggen. 

- aantal ondergrondse plaatsen Q-park 
- aantal ondergrondse parkeerplaatsen vergund bij bouw nieuwe woningen/appartementen (sinds  

  begin legislatuur) en indien voorhanden ook aantal voor 31/12/12. 
- heeft de stad een zicht op het aantal plaatsen dat door het SOK gecreëerd is op hun terreinen in de  

  binnenstad? (hoeveel plaatsen op welke locaties).  

- heeft de stad zicht op een evolutie in het aantal parkeerplaatsen voorzien door bedrijven en  
  organisaties in de binnenstad en eventueel een evolutie daar in? Zo ja, graag cijfers.  

- hoeveel plaatsen zijn er op Kortrijk Weide?  

2. Wat is het totaal aantal voorziene plaatsen in volgende projecten: 

- Houtmarkt (+ hoeveel plaatsen zijn daar nu?) 

- Conservatoriumplein (+ hoeveel zijn er daar nu) 
- parking Buda (op de hoek aan de nieuwste brug) 

- parking station? 

- Kortrijk Weide 

3. Wat is de stand van zaken m.b.t. de creatie van een parking op de site De Kien? 

4. Vragen m.b.t. Shop&go: 

- Hoeveel laad- en loszones werden omgevormd tot shop&go plaats? 

- Hoeveel reguliere parkeerplekken werden omgevormd tot shop&go parking. 

  



Antwoord  
 

1. Evolutie aantal ppl : tussen 31/12/12 en  01/08/14 binnen R36 :   

   bovengronds : -25 (Grote Markt) 
   ondergronds : status quo 

   bovengronds privéterrein : + 35 (buurtparking P Kasteelstr) 
   ondergronds Q-Park : niet gekend 

   ondergronds nieuwbouw privé :  niet gekend 

   creatie SOK : ongekend bij Parko, vermoedelijk nihil 
   aantal ppl bedrijven privé : ongekend bij Parko 

   plaatsen Kortrijk Weide : 330 
 

2. Houtmarkt : nu 117 openbaar, straks 168  
   Conservatoriumplein : nu 170, straks : 0 

   P Budabrug :  240 

   P Station : 1200 
   P Kortrijk Weide : 340 

 
3. P De Kien : besprekingen zijn lopende  

 

4. Shop&Go :  
    bestaande laad-/loszones omgevormd tot S&G : 150 

    bestaande parkeerplaatsen omgevormd tot S&G : 50 

 
 

Vraag nr. 30 van Mattias Vandemaele van 26 augustus 2014 
 

Leegstand omgeving Spoorweglaan 

 
1. Kan ik een overzicht krijgen m.b.t. de ruimte tussen de Doorniksestraat – Spoorweglaan –  

St Janslaan – Wijngaardstraat van het aantal: 
o Leegstaande panden :  

o Panden die binnenkort leeg komen te staan waar de stad weet van heeft 

(en hoeveel m² oppervlakte + welke) 
 

2. Zijn er reeds concrete plannen voor een nieuwe invulling van de Belgacomsite? En zo ja, 
welke? ( stand van zaken)  

 

3. Zijn er reeds concrete plannen voor een nieuwe invulling van de CM-gebouwen aan de St-
Janslaan/Wijngaardstraat? En zo ja, welke? (+ stand van zaken 

 
4. Zijn er reeds concrete plannen m.b.t. de invulling van de gronden van het SOK in dat gebied, 

die nu als parking gebruikt worden (en eventuele andere). 
 

5. Wat is de globale ambitie van de stad m.b.t. dat gebied? 

 
 

  



Antwoord  
 

1. Kan ik een overzicht krijgen m.b.t. de ruimte tussen de Doorniksestraat – Spoorweglaan –  

St Janslaan – Wijngaardstraat van het aantal: 

 Leegstaande panden :  

o Doorniksestraat:   nrs 20-24-38-40-42-44 en nrs 27-41-55 
o Tuinstraat: nr 7 (woning) 

o Nieuwstraat : nr 16 (woning) 
o Vlamingenstraat: niks 

o Sint-Janslaan : niks 
o Wijngaardstraat: nrs 4-14-16 en nrs 1A-3-11 

o Spoorweglaan: nr 5 

o (Panden waarvan de winkels op het gelijkvloers leeg staan, slechts 1 
ingang hebben en waarvan de verdieping is bewoond, kunnen NIET 

opgenomen worden in het leegstandregister 
 

2. Zijn er reeds concrete plannen voor een nieuwe invulling van de Belgacomsite? En zo ja, welke?  

( + stand van zaken) 

De site Belgacom (Tuinstraat) werd door Connectimmo (vastgoedvennootschap van Belgacom) te 

koop aangeboden in 2013 (sale en lease-back tot 2017-2018). 

De onderhandelingen, voor de verkoop van de gehele site, met een private promotor zijn in 
laatste fase.  Bij deze onderhandelingen werd het masterplan van AWG architecten, destijds 

opgemaakt in opdracht van het SOK en in samenspraak met de stad Kortrijk en Erfgoed, als 
leidraad gebruikt. 

Dit masterplan en de plannen van de promotor omvatten niet alleen de site van Belgacom, maar 

ook de eigendom van SOK gesitueerd Spoorweglaan 1 (voormalig café) en de reeds gesloopte 
panden Spoorweglaan 3+4.  Ook met diverse private eigenaren palend aan de site zijn er 

onderhandelingen lopende (voormalig kantoor Hulpkas, Spoorweglaan 5 = De Tuin, ...). 
Het bouwprogramma omvat het behoud van het hoofdgebouw in de Tuinstraat (beeldbepalende 

architectuur) en is gericht op wonen, zowel aan de zijde Tuinstraat, Spoorweglaan als 
Doorniksestraat.  Het bestaande gabarittenplan wordt hierbij gehanteerd.  De reeds voorgestelde 

ontwerpschetsen werden telkens met de dienst BMW en de GSA besproken. 

Indien de overeenkomst tussen de private promotor en Connectimmo kan afgerond worden, zal 
voor eind 2014 de bouw starten van een technische ruimte (tbv Atroposgroep) aan de zijde 

Spoorweglaan, zodat Belgacom alle technische installaties tijdig kan verplaatsen en de 
herontwikkeling van deze site kan starten.  Vermoedelijk zal de herinvulling zijde Spoorweglaan 

eerst worden gerealiseerd. 

 
3. Zijn er reeds concrete plannen voor een nieuwe invulling van de CM-gebouwen aan de St-

Janslaan/Wijngaardstraat? En zo ja, welke? (+ stand van zaken) 

Voor de herinvulling van de CM site zijn nog geen concrete plannen.  CM verlaat de site najaar 
2014 en heeft als private partner gesprekken met verschillende promotoren. 

Gelet op de cruciale ligging van deze panden, zowel in de Sint-Janslaan als in de Wijngaardstraat 
en de Vlamingenstraat, werd vanuit het SOK beslist om een schattingsverslag voor de site te laten 

maken. 

Met schattingsverslag (vermoedelijke klaar tegen eind september 2014) kan er verder gesproken 
worden met CM. 

 
4. Zijn er reeds concrete plannen m.b.t. de invulling van de gronden van het SOK in dat gebied, die 

nu als parking gebruikt worden (en eventuele andere). 

Voor de gronden die momenteel als parking worden gebruikt (gelegen in de Tuinstraat-
Nieuwstraat) en ingericht zijn door Parko, was destijds een ontwerp gemaakt door MJ Van Hee 

voor de realisatie van 7 grondgebonden woningen en 8 appartementen.  Dit project werd niet 

gerealiseerd vanwege de kostprijs, maar de architectuur was wel toonaangevend. 



Deze site wordt momenteel voorgesteld aan diverse promotoren, o.a. ook de promotor die de site 
Belgacom zal verwerven. Gelet op het combineren en samenvoegen van de ondergrondse 

parkings is dit een heel mooi uitdaging. 

Een aantal voorstellen hieromtrent staan binnenkort op de agenda van het overleg tussen BMW - 
POD - SOK. 

Daarnaast is de mogelijke verkoop van het 8-urenhuis en de samenvoeging van de hoekpanden 
met de bestaande parking een opportuniteit.  Eind 2014 dient het ontwikkelingskader bekend te 

zijn zodat een verkoopsdossier met duidelijke randvoorwaarden kan opgemaakt worden. 

 
5. Wat is de globale ambitie van de stad m.b.t. dat gebied? 

Er werd een globaal masterplan voor het gehele gebied tussen Spoorweglaan en Wijngaardstraat 

uitgewerkt. Hiervan werd een deel uitgevoerd – Keer der Vlamingenstraat – en werd er een deel 
verworven – achter 8-uren-huis. 

Voor het deel 8-uren-huis werd een ontwerp opgemaakt als woonontwikkeling dat niet 
marktconform is en dat wordt opnieuw bekeken. 

Voor de Belgacom-site werd een masterplan opgemaakt. Connectimmo heeft dit perceel op de 

markt gebracht 
 

 

Vraag nr. 31 van Mattias Vandemaele van 26 augustus 2014 
 

Stand van zaken fietspaden 
 

1. Enkele maanden terug werd door onze fractie het idee van de fietsstraat besproken op de 

Gemeenteraad. Is er sindsdien iets gebeurd m.b.t. een eventuele invoering van een fietsstraat 

in Kortrijk? Zo ja wat? En m.b.t. welke straat? Staan er bepaalde acties op de planning m.b.t. 

fietsstraten? 

2. Hoeveel meter (en op welke plaatsen) fietspad is er sinds 1/1/2013 bijgekomen in onze stad 

door de stad? Graag een opsplitsing tussen fietspad afgescheiden, verhoogd, 

fietssuggestiestrook,…). 

3. Hoeveel meter zal er in 2014 nog gerealiseerd worden door de stad? In welke formule 

(afgescheiden, suggestiestrook, …) en op welke plaats? 

4. Graag een overzicht van de voorziene en gebruikte budgetten voor de aanleg en herstel 

(opgesplitst) van fietspaden door de stad voor de jaren 2013 en 2014. 

5. Is er zicht op welke inspanningen andere overheden gedaan hebben in 2013 en 2014 m.b.t. 

de aanleg van fietspaden in de stad Kortrijk. Graag plaats, soort, aantal meters en budget. 

6. Welke grote fietspad-projecten staan er op de planning in de komende 4 jaar? 

7. Hoe ver staat het met de plannen om een fietspad aan te leggen in/naast/tegen de 

Heulebeekvallei? 

 

Welk traject wil de huidige meerderheid realiseren in deze legislatuur? 
Wat is daarvan al gerealiseerd? (Gronden aangekocht,…) 

Wat is de reden van de traagheid in dit dossier? 
 

  



Antwoord 
1. Fietsstraat in Kortrijk 

Momenteel zijn er geen plannen voor fietsstraten in Kortrijk. Het onderzoek om er in te voeren 
is wel al gevoerd. De realisatie van een fietsstraat moet toch rekening houden met volgende 
aspecten (Vlaams Fietsvademecum, ea): 

 Is onderdeel van hoofdfietsas in verblijfsgebied. 

 Past binnen breder mobiliteitsplan; meer specifiek de verkeerscirculatie in de 

binnenstad 

 Belangrijk is dat het aantal fietsers groter is dan het aandeel gemotoriseerd 

verkeer; geen doorgaand verkeer via een fietsstraat (knip of BEV noodzakelijk); 

normering in NL: min 200 fietsers in piekuur; best 1-richtingsverkeer (inhalen auto’s 

voorkomen); combinatie bussen OK, niet fietsen, bussen én auto’s 

 Poorteffect aan te raden: plateau, vernauwing, of rijbaankussens + grondmarkering 

30km/u. 

 Maakt onderdeel van een bewegwijzerde fietsroute!! 

 Op de hoofdfietsas: geen voorrang van rechts (verkeersdrempels aan de 

dwarsstraten) 

 Comfortabel wegdek: brede middenstrook in asfalt of monolithisch beton, eventueel 

rode coating, zijkant ev in klinkers of afgeplatte kasseien (visuele vernauwing, kan 

ook met markering). Min. fietslogo’s op min 80cm vd rand van de straat 

 Niet te lang, niet te kort (tss 200 en 500m) 

 
Enkele onderzochte potentiële fietsstraten in Kortrijk, met bemerkingen: 

 Budastraat: heeft beperkt eenrichtingsverkeer (BEV), nadeel is dat fietsers er 

gemengd worden met bussen én wagens. Daarnaast zal met de opening van de 

Budabrug er toch meer doorgaand verkeer opzitten. Op de as Overleie-Budastraat is 

wel een hoog aandeel fietsers geteld (gemiddeld 1320 fietsers per dag, het hoogst op 

onze gemeentewegen). De vraag is of dit voldoende is in piekuur. Er zijn plannen om 

oa een N-Z fietsroute te bewegwijzeren, waaronder de as Budastraat-Overleiestraat. 

Met de realisatie van de N50c als fietsroute is 1 vd randvoorwaarden hier vervuld. De 

enige buslijn die er normaal rijdt is de lijn 4-6 (Kortrijk Heule).  

 Wandelingstraat tussen Veemarkt en verkeerslichten: zeer kort stuk , echter 2-

richtingsverkeer met hoge verkeersintensiteit. De combinatie met verkeerslichten 

maakt het er niet eenvoudiger op. Zowel autoverkeer (toegang Parking Veemarkt) als 

busverkeer. Maakt onderdeel uit van een te bewegwijzeren fietsroute die Lange 

Munte met de Leie verbindt. 

 Langemeersstraat, plein kant Houtmarkt en stukje Kleine Leie straat: zijn allemaal 

BEV, continuering van diezelfde fietsroute (tussen lange Munte en Sint-

Amandscollege). Er zijn nog geen verkeerstellingen uitgevoerd. De opdracht hiertoe is 

gegeven.  

 Grote Markt: zou symbolisch wel heel sterk overkomen. Momenteel is er echter nog 

teveel doorgaand verkeer tussen Doorniksepoort en poort Conciensestraat.  

 Idee ganse binnenstad fietsstraat. Zou symbolisch heel sterk zijn, zeker met een 

wijziging in verkeeerscirculatie. Echter, wettelijk niet mogelijk (‘fietsstraatzone’).  

 Vroegere missing links op het Guldenspoorpad zoals de Kongoweg en de Kleine 

Marktstraat waren hiervoor perfect. Maar er is een hoogwaardiger alternatief 

gerealiseerd (vrijliggend, fietssnelweg).  

2. Nieuwe fietspaden sinds 1/01/2013, opgesplitst volgens type en locatie 

3. Planning 2014 

4. Budgetten 2013/2014 

5. Andere overheden 

6. Geplande fietspadprojecten deze legislatuur 

 
Vragen 2 tem 6 zijn samengevat in tabel in bijlage.  



  



 
7. Plannen fietspad Heulebeekvallei (welk traject, realiseerd, traagheid) 

De trage verbinding langsheen de Heulebeek zal deze legislatuur vorm krijgen. In de 
meerjarenbegroting zijn volgende stukken voorzien: 

 Tussen Heule Watermolen en de Warandestraat 

 Tussen Heulepark en de Goethalslaan 

 De verbinding tussen de Goethalslaan en de Peperstraat wordt gerealiseerd in het 

kader van de lopende verkaveling daar.  

 

 

Vraag nr. 32 van Pieter Soens van 08 september 2014 
 

Indienen van bouwaanvragen op digitale wijze 
 

Sedert 1 juni 2014 kunnen bouwaanvragen digitaal aangevraagd worden in de gemeenten Antwerpen, 
Balen, Brasschaat, Dendermonde, Mechelen en Wetteren. Dit brengt niet alleen met zich mee dat alles 

veel sneller en praktischer kan gebeuren. 

Bovendien zorgt dit voor het verminderen van de papierberg en betekent dit een ernstige en niet te 
onderschatten besparing. Overweegt de stad Kortrijk het invoeren van deze werkwijze? Indien ja, wat 

is de timing hiervan en hoeveel bedraagt de te verwachten besparing? Zo nee, om welke redenen 
niet? 

 
Antwoord 
De stad Kortrijk wenst de digitale bouwaanvraag zo spoedig mogelijk in te voeren. De 

softwareleverancier (Cipal) heeft bij drie gemeentebesturen (Maasmechelen, Brasschaat en Balen) de 
digitale bouwaanvraag getest en geïnstalleerd. Na een toelichting en demo is intussen de analyse 

gestart van werkwijze, herziening processen en benodigde hard- en software. Er werd tevens een 
testomgeving geïnstalleerd. Ict werd hierin betrokken.  

In functie van alle bovenstaande factoren wordt momenteel onderzocht of de streefdatum die wij voor 

ogen hebben haalbaar is.  
 

De vooropgestelde besparingen zullen nog moeten blijken.  
Er is (nog) geen verplichting om alle dossiers digitaal in te dienen. Dit leidt tot twee processen 

(digitaal en analoog), wat het besparingsvoordeel kan teniet doen. Onze dienstverlening zowel 

analoog als digitaal moet ook gegarandeerd blijven. 
 

Er resten op heden nog heel wat vraagtekens. Wat met openbare onderzoeken, bezwaren, beroepen, 
controles ter plaatse.  

Het aangereikt digitaal platform is in eerste instantie bruikbaar voor professionelen (architecten) en 
weinig gebruiksvriendelijk voor de gewone burger die slechts sporadisch een bouwdossier zal 

indienen.  

Zo moet bijvoorbeeld bij onduidelijke plannen (moeten per aanzicht apart opgeladen worden), 
onvolledige dossiers, verkeerd opgeladen documenten, … de procedure volledig hernomen worden. 

 
 

Vraag nr. 33 van Francis Rodenbach van 10 september 2014 
 
Cebu – steun gemeenteraadsleden 

 
Mogen wij weten hoeveel er uiteindelijk door gemeenteraadsleden werd afgedragen voor Cebu? Geen 

namen natuurlijk. 

 
Antwoord 
 
Een bedrag van 1.385,34 € werd gestort op de rekening van het OCMW ingevolge afstand van de 

netto zitpenningen ten voordele van ‘noodhulp en heropbouw Filipijnen’. 

 
 



Vraag nr. 34 van Francis Rodenbach van 17 september 2014 
 
Kunst op zuiders gras 

 
Twee jaar terug organiseerde de gebiedswerking (Bellegem, Kooigem, Rollegem) Kunst op zuiders 

gras: http://www.kunstopzuidersgras.be/. 
Heel regelmatig vragen deelnemers of er een volgende editie komt. Wat is het standpunt van de stad 

hierin? 

Indien gewenst wil ik gerust weer helpen organiseren. Dit evenement trok duizenden bezoekers op 
één weekend. Een regionale uitstraling voor de stad met een minimum aan financiële inbreng. 

Antwoord 
 

De organisatiestructuur van de stad is intussen veranderd. Het team gebiedswerking staat niet langer 

in voor het reilen en zeilen van de ontmoetingscentra, evenementen worden ook niet langer door hen 
georganiseerd.  

Lokale betrokkenheid is cruciaal bij dergelijke evenementen. Het is daarom aangewezen om het 
initiatief te laten vertrekken van de geïnteresseerde kunstenaars, tuinliefhebbers, inwoners,… die dit 

project in hun buurt willen organiseren. Het succes van een vorige editie is alvast een goede 
vertrekbasis om mensen rond dit project samen te brengen. De stad juicht dergelijke initiatieven toe, 

en wil deze ook ondersteunen vanuit het Team Evenementen en Verenigingen. Het initiatief voor het 

project dient echter uit te gaan van de geïnteresseerde inwoners. De ontmoetingscentra en 
buurthuizen, met hun doelstelling om lokale cultuurmakers te versterken, zijn mogelijke partners van 

een dergelijk project die hierbij betrokken kunnen worden. Vanuit de stad kan verdere ondersteuning 
uitgewerkt worden via programmatieverantwoordelijke Nicolas Vanlerberghe. 

 

 

Vraag nr. 35 van Roel Deseyn van 26 september 2014 
 
Volksberg – hinder snelrijdend sluipverkeer 

 

Een probleem dat blijft terugkeren in Bellegem is de hinder die omwonenden ondervinden van 
snelrijdend sluipverkeer en zwaar verkeer in de Volksberg en Groenweg. Men ondervindt heel wat 

hinder van trillingen in de omliggende woningen en voor spelende kinderen vormt dit onbedoeld 
verkeer een ernstig veiligheidsrisico. De buurt wijst hierbij vooral met de vinger naar de moeilijke 

overgang tussen het oude en nieuwe gedeelte van de wijk en het negeren van de aanwezige 

snelheidsremmer door automobilisten. 

Anderzijds is het voor plaatselijk zwaar verkeer ook niet evident om te beschikken over haalbare 

alternatieven. 

Vandaar mijn volgende vragen: 

1. Hoe wil het college van Burgemeester en Schepenen de problemen in de Volksberg 

aanpakken? Welke maatregelen wil ze invoeren om sluipverkeer trager te doen rijden of 
desgevallend om te leiden via een ander en minder hinderlijk traject?  

2. Kunnen er alternatieven gecreëerd worden voor lokaal zwaar verkeer? Hoe kan het 
stadsbestuur lokale bedrijven hierin ondersteunen? Welke ambitie heeft het stadsbestuur op 

dit vlak?  

3. Welk budget wenst het CBS vrij te maken voor maatregelen die de hinder verminderen? Op 

welke termijn plant zij deze ingrepen te doen?  

4. Hoe past dit binnen de globale mobiliteitsvisie op Bellegem? Welke maatregelen acht het CBS 
nodig voor een betere verkeersdoorstroming in en rond Bellegem?  

  

http://www.kunstopzuidersgras.be/


Antwoord 
 

1. Enkele jaren geleden hebben we, in overleg met de bewoners, twee snelheidsremmers 

(wegversmallingen in combinatie met rijbaankussen) aangelegd in Volksberg en Groenweg. 
Deze ingreep wordt geëvalueerd door een nieuwe meting (voorzien in de week van 17/11). Na deze 

meting kunnen we de intensiteiten, aandeel zwaar verkeer en snelheden vergelijken met voorgaande 
metingen. In ieder geval vielen de gemeten dagintensiteiten (tss 621 en 816 voertuigen) in 2011 best 

mee. Ook werd de 5%-norm voor aandeel zwaar verkeer zeker niet overschreden.  

 
We merken nog op dat niet alle verkeer in een woonwijk sluipverkeer (= puur doorgaand verkeer) 

betreft. Ook weten wij uit ervaring dat het meestal de bewoners zelf zijn die in hun wijk te snel rijden. 
 

2. Lokaal zwaar verkeer dat zijn bestemming heeft in Volksberg of Groenweg moet altijd toegelaten 
zijn. Het overige zwaar verkeer hoort daar in principe niet thuis. Indien nodig kan dit ondersteund 

worden met verkeerssignalisatie.   

 
3. Een heraanleg van dit traject is voorlopig niet voorzien en lijkt ons ook niet prioritair. 

 
4. Dè verkeersas van Bellegem is de Bellegemsestraat (lokale verbindingsweg). Enkele jaren geleden 

werd bestudeerd of het parkeren kon herschikt worden en of er fietsvoorzieningen konden 

aangebracht worden. Dit bleek echter niet haalbaar zonder een heraanleg (met onder andere 
verbreding voetpaden).  

 
Die heraanleg kan, gezien de vele noden en prioriteiten, pas in de volgende bestuursperiode worden 

uitgevoerd. 
 

Vraag nr. 36 van Pieter Soens van 08 september 2014 
 
Raadskelder 

 

Wat zijn de eventuele plannen aangaande de invulling van de raadskelder? Graag met timing. 

Antwoord 
 
Voor het toekomstig gebruik van de raadskelder ligt er enerzijds reeds geruime tijd een plan klaar 

voor inrichting op basis van een aantal schetsen van noA.architecten.  Hierin wordt voorzien in het 
bruikbaar maken van de raadskelder en inzetbaar te maken om op de historische stadshuissite 

gelijktijdige meerdere ontvangsten mogelijk te maken.  Momenteel kan er naar aanleiding van 

huwelijken en jubilea enkel in de Beatrijszaal een drink aangeboden worden als er geen andere 
plechtigheden gepland zijn in de trouwzaal of in de oude Raadszaal. Dit belemmert soms de 

organisatie van deze evenementen. Om hieraan tegemoet te komen voorzien we in de aankleding van 
de raadskelder als tweede receptieruimte. Deze zal in verbinding staan via een trap met de 

Beatrijszaal maar kan ook autonoom vanuit de Rijselstraat en vanuit de Leiestraat ontsloten worden. 

Met de inrichting wordt voorzien in een bijkomend barmeubel en de mogelijkheid om een traiteur een 
kleine maaltijd of hapjes voor een receptie te laten opwarmen. Het plan voorziet ruimte voor zittend 

publiek en ruimte voor staand publiek. De nodige technieken voor verwarming en ventilatie zijn in het 
plan voorzien.  

Voor het verbouwen van de raadskelder is in het meerjarenplan een budget voorzien van  
300.000 €. 

 

Anderzijds onderzoeken we ook om de raadskelder na afloop van de concessie die nog tot 2016 duurt, 
te laten exploiteren door een private partner. 

 
 

 


