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VOORWOORD Dit ondernemingsplan SOK licht de werking van het SOK toe voor het jaar 2012 en wil daarnaast ook de 
richting aangeven voor de activiteiten in het jaar 2013 en volgende.  Kapstok van dit alles 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. 
 
Het spreekt voor zich dat vele van de vermelde projecten kaderen in een breed tijdsperspectief.  
Vastgoedprojecten en met name dan stadsprojecten zijn immers veela complexe projecten die een relatief 
lange doorlooptijd vergen vooraleer de concrete realisaties tot uiting komen. 
 
In het ondernemingsplan 2012, zoals reeds samen met het budget 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitten van 12 maart 2012, worden de ambities en financiële repercussies voor deze periode weergegeven en 
nader toegelicht.  Dit ondernemingsplan werd dan ook niet herschreven en integraal overgenomen. 
 
Van belang is de visie SOK voor 2013 en volgende.   
Basis is dat het SOK zich de komende jaren wil versterken als een sterke daadkrachtige organisatie die in 
opdracht van de stad of misschien zelfs ruimer een nog belangrijker rol kan spelen als expert en ondernemer in 
vastgoed, bouw-, woon- en stadsprojecten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
S. De Clerck W. Maddens T. Tydgat 
Voorzitter Gedelegeerd bestuurder Directeur 
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STADSPROJECTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ALGEMEEN : PROJECTMANAGEMENT 
 
Als het om grote projecten gaat, is het niet eenvoudig om alle visies met elkaar te verzoenen.  Bovendien is 
met name de voorbereidingsfase cruciaal voor het welslagen of tot stand komen van een project.  Het SOK 
krijgt van de Stad de opdracht om vooruitgang te brengen in stadsprojecten, waarbij de rol van het SOK in de 
‘incubatie- tot conceptiefase’ wordt erkend.   
 
Voor de realisatie van de stadsprojecten en eigenlijk ook de woonprojecten (zie verder) gaat het SOK 
projectmatig te werk. 
 
Projectregie is daarbij haar kerntaak.  Dit betekent dat het SOK zelden zal optreden als enige initiatiefnemer 
van een project, maar dat het de rol op zich neemt om de meest geschikte partners te zoeken en het geheel te 
coördineren.  Op die manier kan met een minimale investering een maximaal resultaat worden geboekt. 
 
De projectwerking kan in verschillende fases worden onderverdeeld gaande van een louter voorbereidingsfase 
tot de commercialisatiefase.  Het is afhankelijk van project tot project welke taken het SOK opneemt.  Indien 
het SOK voor een project de integrale ontwikkeling op zich neemt, kunnen grosso modo de volgende fasen 
worden doorlopen (die elkaar over het algemeen gedeeltelijk overlappen in de tijd) : 
 
- Van incubatie tot conceptfase : signaleren of ontvangen van behoefte of opportuniteit, detecteren 

randvoorwaarden van ontwikkeling, neuzen in dezelfde richting krijgen,  stuurgroep, 
basisconcept/masterplan, eventuele eerste haalbaarheidsstudie, beslissing go/no go,  

- verwervingsfase : evaluatie van de eigendomsstructuur, aankopen, onteigenen, bodemonderzoeken, 
opzegging zakelijke en persoonlijke rechten 

- tijdelijke exploitatiefase : uitvoeren instandhoudingswerken, problematiek leegstand en verwaarlozing, 
beheer nutsvoorzieningen, verzekeringen, verhuren, precair gebruik 

- ontwerpfase : opmaken bestekken overheidsopdrachten, marktverkenning, metingen, studiekosten voor 
slopingen, architectuurontwerp 

- vergunning- en contractfase : aanvraag verkavelingsplan, aanvraag bouwvergunningen, gunning van de 
werken 

- uitvoeringsfase gronden en panden : slopen, saneren, groenvoorziening, grondwerken, aanleg 
infrastructuur, (ver-)bouwen 

- commercialisatie : publiciteit, uitgifteprocedure. 
 
Het SOK zal niet voor alle projecten de volledige stroom van deze fasen doorlopen.  De taken van het SOK 
kunnen zich dan ook, afhankelijk van de door de Stad gegeven opdracht, beperken tot uit de uitvoering van 
sommige aspecten. 
 
Met name de eerste fase is een cruciale fase in het totstandkomen van een project waarbij heel omzichtig moet 
worden te werk gegaan.  Hier staan of vallen de projecten. 
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2. CONCEPTNOTA 
 
Van elk nieuw project wordt er – conform de beheersovereenkomst (artikel 6) – een conceptnota opgesteld in 
functie van de besluitvorming.  Deze geeft een overzicht van alle noodzakelijke gegevens die voor de uitvoering 
van het project relevant zijn (geografische afbakening, doelstelling, omschrijving acties, beknopte 
haalbaarheidsstudie, …).  Deze conceptnota’s sluiten veelal de embryonale of incubatie-fase af. 
 

3. BIJZONDERE SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN 
 
Eveneens volgens de bepalingen van de beheersovereenkomst (artikel 6) kunnen er bijzondere 
samenwerkingsovereenkomsten aangegaan worden op maat van een project.  In deze overeenkomsten worden 
de doelstellingen en uitvoeringsmodaliteiten van de projecten duidelijk vastgelegd.  Dit impliceert ook een 
duidelijke taakverdeling tussen de stadsdiensten en het SOK, timing, financiële middelen, …  Bedoeling is van 
bij het begin duidelijke spelregels vast te leggen teneinde ontevredenheid en misverstanden te vermijden. 
 
Voor de lopende projecten dient niet noodzakelijk een samenwerkingsovereenkomst te worden opgesteld.  Stad 
en SOK zullen evenwel, voor de lopende projecten waartoe nog geen concrete afspraken met de Stad of derden 
werden gemaakt, gelijkaardige afspraken maken omtrent o.m. doelstellingen van een project, beoogde 
resultaten, kostenraming, … Deze afspraken zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de respectievelijke 
beslissingsorganen. 
 

4. LOPENDE STADSPROJECTEN 
 
Lopende stadsprojecten zijn : 
1. stadsvernieuwingsproject Bijstandssite 
2. Vetex 
3. Belgacom-site / Bouwblok Spoorweglaan, Doorniksestraat, Vlasmarkt, Tuinstraat 
4. St. Vincentius 
5. Strategische centrumlocaties/hefboompanden – werking rollend fonds. 
 
Deze aangevatte projecten krijgen de komende jaren verder hun beslag en dienen afhankelijk van dossier tot 
dossier nog één of meerdere ontwikkelingsfasen te doorlopen. 
 
Hierbij kort een overzicht van de voornaamste uit te voeren taken per project. 
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5. STADSVERNIEUWINGSPROJECT BIJSTANDSSITE 
 
Het stadsproject ‘stadsvernieuwingsproject Bijstandssite’ is eigenlijk een verzamelnaam van tal van projecten, 
al dan niet te realiseren door het SOK, die werden gebundeld i.k.v. het door de Vlaamse Regering 
goedgekeurde dossier voor het Stadsvernieuwingsfonds. 
 
Projecten van het SOK zijn hier voor de komende periode :  
 
a. Project ‘K in Kortrijk’ 
 
De herbestemming van de middelbare school Bijstand met het project ‘K in Kortrijk’ zorgde voor een 
herdynamisering van Kortrijk als winkelstad.  Het SOK stond mee aan de basis van dit project.  In de loop van 
2012 zal het SOK verder deel uitmaken van de stuurgroep en de Stad adviseren en begeleiding m.b.t. de 
opvolging van de PPS-overeenkomsten. 
 
Daarnaast zal het SOK instaan voor de werking van de nv pandenfonds, een dochtervennootschap van SOK en 
Foruminvest opgericht met als doel het realiseren van stadskernvernieuwingsprojecten in een straal van 300 
meter rond het project K in Kortrijk.  Projecten daar zijn o.m. het beheer/desgevallend verkoop van het reeds 
gerealiseerde project in de Sionstraat 8, de ontwikkeling van de panden St. Janslaan 11-13 (voormalige 
Kristalijn-winkel), de opmaak van een strategisch commercieel plan, etc. 
 
b. Masterplan Spoorweglaan 
 
In kader van het eerder door het ontwerpbureau Nero opgemaakte masterplan Spoorweglaan beschikt het SOK 
nog over enkele eigendommen in deze omgeving. 
 
In de Wijngaardstraat beschikt het SOK nog over een aantal grondaandelen in kader van het PPS-project van 
de nv Tsyon, dochtervennootschap SOK en de nv Van Roey.  Ambitie is daar de laatste 2 appartementen af te 
werken en te verkopen. 
 
Daarnaast is het SOK eigenaar van de panden Spoorweglaan 9/10, Nieuwstraat 37, gelegen op de hoek tussen 
Spoorweglaan, Nieuwstraat en Keer der Vlamingenstraat.  Het betreft een perceel van circa 100 m², waar 
eerder een ontwerp werd opgemaakt door architecte Tina Sanders i.k.v. de Meesterproef Vlaams Bouwmeester.  
Het SOK wenst ook deze hoek af te werken door een beeldbepalend doch betaalbaar project.  In die zin zal het 
dan ook verder op de markt worden gebracht. 
 
Daarnaast beschikt het SOK over een terrein van circa 1.200 m² in de Tuinstraat/Nieuwstraat.  Momenteel 
wordt het terrein tijdelijk verhuurd aan Parko/Park-office.  In opdracht van de nv Tsyon, dochtervennootschap 
van het SOK, werkte architecte M.J. Van Hee eerder een ontwerp uit voor deze site.  Het concept ging uit van 
15 woongelegenheden.  Gelet op de vastgoedcrisis en het te hoge risico voor de nv, werd beslist dit concept 
vooralsnog niet uit te voeren.  Het SOK wenst de komende jaren over te gaan tot de ontwikkeling van deze 
site. 
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Hierbij zal ook rekening worden gehouden met de contouren, zoals bv. de verdere evolutie van de naastgelegen 
Belgacomsite en het masterplan dat in opdracht van SOK/Connectimmo voor het naastgelegen bouwblok zal 
worden opgemaakt. 
 
Het SOK beschikt over de percelen Spoorweglaan nrs. 1,3 en 4.  De verdere ontwikkeling hiervan wordt gelinkt 
aan de ontwikkeling van de Belgacomsite. 
 
c. Aanpak Zwevegemsestraat 
 
Het ontwerpbureau Nero maakte i.o.v. het SOK een stedenbouwkundige studie omtrent de Zwevegemsestraat 
en omgeving.  Aanleiding hiertoe waren o.m. het gebrek aan groen in de ganse omgeving, criminaliteit, weinig 
wooncomfort, leegstand, … Een plan werd opgemaakt waarbij een nieuwe openbare groenzone wordt voorzien 
tussen Slachthuisstraat en Zwevegemsestraat, en waarbij de handelspanden in de Zwevegemsestraat worden 
omgevormd tot woongelegenheden.  De gemeenteraad hanteerde deze studie in december 2010 als basis voor 
haar onteigeningsbesluit voor diverse panden in de Zwevegemsestraat en achterliggende Slachthuisstraat.   
In overleg met de Stad voert het SOK de onderhandelingen voor de verwerving van de desbetreffende panden 
en volgt ze mee het onteigeningsdossier op.  Het SOK is bovendien eigenaar van de panden Zwevegemsestraat 
13-15 en sloot ze een overeenkomst af met de eigenaar m.b.t. het pand Zwevegemsestraat nr. 31.  In de loop 
van 2012 bereidt het SOK in overleg met de Stad de eigenlijke ontwikkeling van deze site voor. 
 
d. Pluimstraat en omgeving 
 
In kader van het project bouwblokrenovatie en meer bepaald het kavelproject (zie verder), kijkt het SOK in 
overleg met de Stad hoe er naast de nieuwbouwwoning zelf ook andere faciliteiten kunnen worden verleend 
teneinde de woonkwaliteit te verbeteren.  In die zin voert het SOK de onderhandelingen m.b.t. de verwerving 
van het magazijn in de Pluimstraat 96 en waar mogelijk ook het pand Pluimstraat 106.  De eigendommen zullen 
finaal worden verworven door de Stad.  Het SOK bereidt het ontwikkelingsdossier voor.  Doel is ruimte te 
voorzien voor buurtparkeren in het achtergebied met aandacht voor het wonen (kavelproject) aan de voorzijde. 
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6. VETEX 
 
Naast de realisatie van het poortgebouw door de Stad Kortrijk, de herwaardering van de directeurstuin, de 
realisatie van de nieuwe rijwoningen in de Veldstraat en de renovatie van de 3 directeurswoningen door 
particulieren, wacht er het SOK nog de belangrijke taak om ook het binnengebied van de Vetex-site een nieuwe 
toekomst te geven.  Dit impliceert enerzijds de ontwikkeling van het centraal gebouw Vetex als de ontwikkeling 
van het binnengebied.   
Met betrekking tot dit laatste zal het SOK zich in de eerste instantie baseren op de 
samenwerkingsovereenkomst met Matexi/Thiers, waarbij partijen zich engageren om gezamenlijk tot een goede 
ontwikkelingsvisie te komen.  Het SOK zou hierbij instaan voor de aanleg van het openbaar domein, terwijl 
Matexi/Thiers nieuwe woongelegenheden zou creëren. 
Voor het centraal gebouw lanceerde het SOK in 2010 een oproep voor ontwikkelaren, doch kwam hierbij niet 
tot het gewenste resultaat.  Het SOK gaat nu verder na hoe dit gebouw aan te pakken zodat ook dit kwalitatief 
kan worden ontwikkeld en voor de omgeving een meerwaarde kan betekenen. 
In overleg met een extern procesbegeleider en op basis van creatieve workshops wenst het SOK samen met 
Matexi/Thiers medio 2012 te komen tot een kwalitatief masterplan voor het binnengebied. Dit zal verder 
worden gefinaliseerd in deelopdrachten, waaronder bv. het plan voor de infrastructuur/openbaar domein. 
 
Wat de ontwikkeling van de Vetex betreft dient Hierbij dient rekening te worden gehouden met de sanering van 
de site zelf.  Zo is de sanering nog lopende op 1 perceel, waarna verdere monitoring zal moeten gebeuren. 
 

7. BELGACOM-SITE / BOUWBLOK SPOORWEGLAAN, DOORNIKSESTRAAT, 
VLASMARKT, TUINSTRAAT 

 
Het SOK lanceerde i.k.v. haar samenwerkingsovereenkomst met Connectimmo, de vastgoeddochter van 
Belgacom, medio 2010 een offerteaanvraag voor de opmaak van een masterplan.  Dit masterplan heeft als doel 
na te gaan hoe de omgeving van het bouwblok (Spoorweglaan, Doorniksestraat, Vlasmarkt en Tuinstraat) de 
komende jaren verder kan ontwikkelen.  Belangrijk element in dit bouwblok is het imposante Belgacomgebouw, 
dat door verdere herstructureringen en technologische vernieuwingen in de periode 2015/2016 zou vrij komen. 
 
AWG Architecten werd geselecteerd  voor de opmaak van een visie m.b.t. deze site.  Het concept van AWG 
Architecten voor deze site is “de kwaliteit van de onzekerheid”, waarbij het uitgangspunt is dat de site op dit 
moment nog niet rijp is voor een allesomvattend plan.  Er wordt gewerkt op basis van ontwerpend onderzoek, 
met input van tal van actoren via een workshop, om tot een masterplan te komen dat flexibel is in de tijd. 
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. 
 
Het masterplan wordt in de tweede helft van 2012 gefinaliseerd. 



 

 12 

8. ST. VINCENTIUS 
 
Medio 2010 kocht het SOK het rusthuis St. Vincentius evenals het naastgelegen klooster.  Dit kaderde in een 
cascadeverhaal waarbij de vzw St. Vincentius zal verhuizen naar Houtmarkt, op de site van het voormalige St. 
Niklaasziekenhuis. 
 
Verwacht wordt dat het rusthuis en het klooster eind 2015 vrij komen.  Gelet op de duurtijd van 
ontwikkelingsverhalen, zal het SOK op korte termijn de contouren van een herbestemmingsdossier opmaken en 
hiertoe een oproep voor ontwikkelaren lanceren.  In concreto gaat dit over de herbestemming van de 
herenhuizen in de Groeningestraat, de invulling van het klooster en wellicht sloop/nieuwbouw van de 
achtergelegen rusthuisgebouwen tot een nieuw residentieel complex.   
 
Hierbij dient omzichtig te worden omgegaan met de omgeving.  Het complex bevindt zich in de directe 
omgeving van O.L.V.-kerk, artillerietoren, begijnhof, begijnhofpark.  Het dossier zal dan ook worden 
aangegrepen om in overleg met de Stad deze historische omgeving te versterken.  Ook het aspect parkeren zal 
hier een belangrijk item zijn. 
 
Het SOK werkt in overleg met een extern studiebureau de randvoorwaarden voor ontwikkeling uit.  Hierbij 
wordt rekening gehouden met de omgeving (Leieboorden, Broelkant, historische context), het parkeerverhaal, 
aandacht voor fiets/voetgangerscircuits, erfgoed, … 
 

9. STRATEGISCHE CENTRUMLOCATIES/HEFBOOMPANDEN – WERKING ROLLEND 
FONDS. 

 
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. 
 
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.  Finaal zou hier dan een woonproject kunnen worden gerealiseerd (architect Mo Vandenberghe) 
evenals de aanleg van een klein publiek parkje.  De onderhandelingen met de aangelanden zijn lopende. 
 
Daarnaast kan het SOK de komende jaren ook instaan voor de aankoop van zgn. opportuniteiten.  Dit zijn 
aankopen die niet kaderen binnen een goedgekeurd project.  Dit kan gaan over aankopen i.f.v. de eigen 
ontwikkeling van het bedrijf maar ook over aankopen op vraag van de Stad in functie van andere 
ontwikkelingen.  Dit kan gaan over aankopen omwille van gebrek aan onmiddellijk beschikbare kredieten op de 
begroting van de Stad, waarna het SOK de panden op een later tijdstip aan de Stad kan doorverkopen wanneer 
er opnieuw middelen voorhanden zijn.  Sowieso gebeuren deze verwervingen in nauw overleg met de Stad. 
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10. NIEUW OP TE VOLGEN STADSPROJECTEN 
 
Conform de beheersovereenkomst zijn of worden ook volgende stadsprojecten geheel of deels onderdeel van 
het takenpakket SOK : 
- brownfield ‘Blekerij – Weide’ – link Stationsomgeving 
- Kop St. Denijsestraat – Zwevegemsepoort 
- Rollend fonds ‘Overleie’. 
 
Het SOK stond mee in voor de voorbereiding van de verwerving door de Stad Kortrijk van de terreinen Kortrijk 
Weide van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur.  Daarnaast is het SOK bouwheer van het nieuw 
politiekantoor op deze zone. 
Eenmaal de terreinen Kortrijk Weide verworven, dient te worden nagegaan hoe met name de door de Stad te 
realiseren sanering optimaal kan afgestemd worden op de ontwikkeling van bv. de infrastructuuraanleg, 
politiekantoor, … Daarnaast is het van belang de terreinen Weide op een goede manier te beheren (met het oog 
op het vermijden van sluiksstort, …) en vooral nu reeds te kijken hoe de gewenste ontwikkeling al dan niet met 
private partners kan worden gerealiseerd.  Hierbij dient rekening te worden gehouden met de marktpotentie 
van Kortrijk en de ontwikkelingen in de omgeving (vb. zone Blekerij).  In overleg met de Stad dient te worden 
nagegaan welke taken of fases van ontwikkeling het SOK in dit en andere dossiers op zich neemt.  Belangrijke 
onderdelen hierbij zijn het aspect van de bodemsanering, de aandacht voor de omwonenden 
(Magdalenastraat), de ontwikkelingsmogelijkheden, … 
Daarnaast finaliseert het SOK in de loop van 2011 verder het brownfieldconvenant met de Vlaamse overheid en 
volgt ze deze verder op. 
 
Het college van burgemeester en schepenen van de Stad Kortrijk besliste in zitting van 15 december 2010 dat 
het project Zwevegemsepoort effectief kon worden opgestart. Dit project kan gezien worden als een feitelijke 
opstart van de uitwerking van de SWOK-formule en de ‘SWOK in SOK’-samenwerking.  Indicatief werd daarbij 
een voorstel van bouwprogramma geformuleerd, waarbij de belangrijkste items de bouw een servicepunt 
(waaronder kinderopvang) en de bouw van budgetwoningen zijn.  Het SOK krijgt de opdracht om de 
projectontwikkeling van het project voor te bereiden en als gedelegeerd bouwheer op te treden voor de Stad, 
dit zal worden geconcretiseerd in de nog af te sluiten samenwerkingsovereenkomst. 
 
In het gebied Overleie is het SOK eigenaar van het pand Overleiestraat 9.  In de loop van 2010 werd gekeken 
in hoeverre dit pand mee kunnen worden geïntegreerd met een evtl. projectontwikkeling in het aangrenzende 
pand met als monument geklasseerde paardenstallingen, de voormalige Kubic.  Hiertoe werd beroep gedaan op 
het ontwerpbureau HUB, tevens de auteur van het masterplan dat in opdracht van de Stad Kortrijk wordt 
opgemaakt.  In de toekomst zal worden nagegaan welke andere relevante panden ikv dit masterplan Overleie 
moeten worden aangekocht en ontwikkeld. 
 
Het takenpakket kan de komende jaren in opdracht van de Stad en afhankelijk van de besluitvorming van het 
stadsbestuur verruimd worden met ook andere projecten.  Tal van projecten bevinden zich nog in de fase van 
de bijzondere opdrachten of studiefase.  Voorbeelden zijn de macro-studie voor de herbestemming van tal van 
grotere sites in het centrum.  Eenmaal deze meer matuur, kan het SOK hier haar projectregierol opnemen en 
deze verder geheel of gedeeltelijk aansturen om tot de gewenste ontwikkelingen te komen. 
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Ook wat betreft bv. de stationsomgeving zou het SOK een meer actieve rol kunnen opnemen en het project 
mee kunnen aansturen met het oog op de al dan niet private ontwikkelingszijde. 
 
Afhankelijk van de omvang van het takenpakket zal een verdere uitbouw binnen het SOK met één of meerder 
projectverantwoordelijken nodig zijn om deze projecten tegelijkertijd op een tijdsefficiënte en kwalitatieve wijze 
uit te voeren.  Dit wordt toegelicht in het personeelsbehoeftenplan. 
 

11. REALISATIEWIJZE PROJECTEN 
 
De realisatie van de projecten is gebaseerd op een aantal principes : 
 
Bedrijfseconomische verantwoorde principes 
 
Het SOK zal haar taken steeds uitvoeren volgens bedrijfseconomisch verantwoorde principes waaronder een 
maximale kostentransparantie en –responsabilisering en de beperking van het eigen financiële risico bij 
vastgoedoperaties.  Het SOK waakt er dan ook over dat deadlines en budgetten worden gerespecteerd bij de 
realisatie van projecten. 
 
Open uitgifte beleid 
 
De uit te geven gronden en panden worden op een volledig open wijze aangeboden op de markt.  Dit geldt 
zowel voor particulieren als voor ontwikkelaren.  Het SOK voert hiertoe publiciteit en plaatst gerichte 
advertenties. 
Om de toewijzingen op een transparante manier te laten gebeuren werkt het SOK toewijzingsreglementen en –
procedures uit en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad van bestuur. 
Bij toewijzing speelt niet alleen het financiële een rol, afhankelijk van de aard en ligging zullen ook criteria zoals 
gezinsssamenstelling, architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit, socio-economische meerwaarde, 
mobiliteitsprofiel, ruimtebezetting enz. een rol spelen. 
 
Open toewijzing opdrachten  
 
Het SOK is onderworpen aan de wet op overheidsopdrachten.  Voor de toewijzing van de studie- en 
werkenopdrachten zal rekening worden gehouden met de procedures hiertoe. 
 
Kwalitatieve uitvoering 
 
Het SOK heeft een voorbeeldfunctie te vervullen inzake kwalitatieve, hedendaagse, sterke architectuur en 
duurzaam bouwen, dit evenwel ook met de focus op de betaalbaarheid.  Het SOK heeft een brede waaier van 
opdrachten : gaande van kleine sloopopdrachten tot grootschalige bouwprojecten (vb. politiekantoor). 
Afhankelijk van de grootteorde en de locatie van de het project zal het ambitieniveau hoger worden gelegd.  
Daarnaast kunnen randvoorwaarden zoals korte realisatietermijnen, hoge bezettingsgraden, woonverplichting, 
…in de randvoorwaarden van verkoopsdossiers of bestekken worden voorzien. 
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Aandacht voor de eigenheid van de partner 
 
De projecten van het SOK zijn veelal in overleg met private eigenaren, projectontwikkelaren, …  In die zin is het 
van belang ook rekening te houden met de eigenheid van deze actoren en hun finaliteit.  Zo geeft het noch 
voor het SOK noch voor deze private actoren zin om projecten te lanceren, die geen commerciële slaagkans 
hebben.  In die zin wordt er steeds gepoogd op basis van correcte onderhandelingen een evenwicht te bereiken 
in de randvoorwaarden SOK (kwaliteit, architectuur, betaalbaarheid, …) en de marktgerichtheid van een 
project. 
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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. 
 
Daarnaast wenst het SOK de nodige aandacht te besteden en waar mogelijk ondersteuning te bieden m.b.t 
alternatieve woonvormen (cvba’s, collectief opdrachtgeverschap, cohousing, …). 
 

2. SWOK-LOWOB 
 
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. 
 
Het SOK maakt deel uit van de werkgroep en de stuurgroep om het SWOK-idee in de loop van 2012 verder 
matuur te maken. 
 

3. KAVELPROJECT PLUIMSTRAAT EN OMGEVING 
 
Het kavelproject van het SOK, kaderend binnen de algehele aanpak van bouwblokrenovatie, kan als volgt 
worden beschreven.  Het SOK verkoopt haar 10 panden in de Pluimstraat/Slachthuisstraat tegen financieel 
interessante voorwaarden.  De kopers moeten zich evenwel engageren om het pand te slopen en op deze nieuw 
gecreëerde bouwkavel een aantrekkelijke gezinswoning te bouwen, die ze finaal ook zullen bewonen.  
Daarnaast verkoopt het SOK 3 beluikhuisjes, deze niet voor sloop doch voor grondige renovatie.  De nieuwe 
woongelegenheden zorgen op hun beurt mee voor een verdere versterking van de buurt.   
 
Voor het ontwerp kunnen gezinnen een beroep doen op de architectenpool die het SOK selecteerde.  Het 
resultaat zal bestaan uit nieuw gerealiseerde rijwoningen. Leuk daarbij is dat het niet gaat om geprefabriceerde 
woningen, maar om huizen waar de gezinnen zelf in overleg met de architect hun ziel en creativiteit in kwijt 
kunnen om er een eigen stads-‘thuis’ van te maken.  
 
Het project werd gelanceerd in maart 2011.  Het merendeel van de panden werd verkocht.  In de loop van 
2012 volgt het SOK de diverse dossiers met particulieren verder op en verkoopt zij de nog resterende panden. 
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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. 
 
Alle vergunningen werden verleend, het archeologisch onderzoek uitgevoerd.  In 2012 volgt de aanbesteding en 
uitvoering van de eigenlijke infrastructuurwerken evenals de voorbereiding van en eigenlijk verkoop van de 
percelen. 
 
Afhankelijk van de visie en fasering vanuit de Stad zal er verder worden gewerkt op de site in de Morinnestraat.  
Van belang is daar in eerste instantie een ruimere visie op te maken en na te gaan welke percelen desgevallend 
extra moeten worden verworven.  Desgevallend worden hier in overleg met de Stad nog andere sites aan toe 
gevoegd (bv. Stijn Streuvelslaan). 
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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. 
 

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, deze stond tot op heden in voor de opmaak van een 
schetsontwerp.   
 
In de loop van 2012 wordt het project onder coördinatie van het SOK verder uitgewerkt en wordt het 
bouwdossier klaar gemaakt met het oog op het indienen ervan in het voorjaar 2013.  Daarnaast werkt het SOK 
al dan niet met extern advies de andere aspecten van de samenwerkingsovereenkomst (onderliggende 
documenten, constructies) verder uit. 
 

3. SOK ALS BOUWHEER EN FACILITATOR ANDERE 
 
In 2011 vond de oplevering plaats van de opvoedingswinkel te Kortrijk.  Het SOK trad hier  op als gedelegeerd 
bouwheer voor de Stad Kortrijk.  Daarnaast is het SOK een facilitator van projecten, te denken valt bv. aan de 
realisatie van de uitbreiding van Kortrijk Xpo via de dochtervennootschap XOM. 
 
Het kan ook in de toekomst uitzonderlijk voorkomen dat het SOK gevraagd wordt om een project te realiseren 
dat niet thuishoort onder de categorie stads- of woonprojecten.  Zo kan het een sociaal of cultureel project zijn 
of een project dat dermate gemengd is dat het niet in één van de groepen thuis te brengen is. 
 
Deze projecten starten meestal op verzoek van de Stad, maar het is mogelijk dat het SOK ook zelf projecten 
initieert. 
 

4. INFO VASTGOEDAANBOD EN VERDERE UITBOUW RETAILINFO 
 
Ook gedurende komende jaren zal het SOK verder instaan als infopunt voor investeerders/retailers over het 
vastgoedaanbod in de Stad.  Dit gebeurt aan de hand van mailings, persoonlijke contacten en de aanwezigheid 
op vastgoedbeurzen (Mipim, Mapic, Realty, …).   
Wat het commerciële vastgoed betreft, zal het SOK verder instaan voor de digitale inventarisatie van het 
winkelvastgoed en de passantentellingen in het kernwinkelgebied.  Op deze manier kan worden bijgehouden 
welke de impact is van de komst van ‘K in Kortrijk’ in de Stad en kunnen loopstromen, etc. worden opgevolgd. 
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Daarnaast informeert ze voortdurend investeerders, retailers, … op haar kantoor, is ze aanwezig op 
professionele vastgoedbeurzen en heeft ze actuele info beschikbaar op de website.   
 

5. 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 connectimmo-sites, de politiekantoren, gerechtsgebouw, eandis, …  Heel ruw 
samengeteld gaat dit over zowat 130.000 m² grondoppervlakte in het centrum van de stad, allen vrij komend 
in de periode 2014-2016.   
Daar bovenop komen nog de ruimtevragen in kader van nieuwe ontwikkelingen (Weide, stationsomgeving, …).  
Zo is het moeilijk in te schatten hoeveel bijkomende programmatie er bv. nodig is in de stationsomgeving, 
terwijl in de directe omgeving ervan de belgacomsite een nieuwe invulling vereist. 
 
Het SOK volgt bovenstaande ontwikkelingen op de voet en werkt een overzichtsnota uit m.b.t. de diverse sites. 
Op basis van overleg met de eigenaren, stadsdiensten, externe deskundigen wordt gepoogd om gelet op de 
hoeveelheid aan vrij komende sites en de mogelijkheid om hier in een vroeg stadium op te anticiperen een 
stedelijke visie en macro-verhaal op uit te werken. 
Aspecten hiervan zijn de groeimogelijkheden van de stad, de noden van de stad, marktpotentie en financieel-
economische haalbaarheid, de toestand van de gebouwen (al dan niet herbruikbaar, …), stedenbouwkundige 
mogelijkheden, ….  Zo kan het bv. opportuun zijn om voor één site resoluut te kiezen voor een meer groene 
ontwikkeling, terwijl op een andere site dan misschien kan worden gedensifieerd voor bewoning, …  Een 
dergelijke gezamenlijke studie kan uitgroeien tot een boeiend macro-verhaal dat voor alle betrokken partijen 
meerwaardes kan bieden.  
 
Bedoeling is deze visie naar voor te brengen op een vastgoeddag, bij voorkeur gekoppeld aan een 
tentoonstelling of publicatie omtrent de studentenworkshops o.l.v. prof. Bruno De Meulder die reeds 3 jaar op 
deze thematiek werkten i.s.m. het SOK. 
 

6. SOK ALS ADVISEUR VASTGOEDPROJECTEN OCMW 
 
Het SOK adviseert het OCMW Kortrijk bij een aantal van haar vastgoeddossiers.  Eerder werd al een studie 
opgemaakt rond de mogelijkheid voor de realisatie van een administratief centrum voor het OCMW op het 
Buda-eiland. 
 
In 2012 maakt het SOK in overleg met de stadsdiensten een verkoopsdossier op voor de terreinen Havenkaai.  
Daarnaast kreeg het SOK de vraag om de mogelijkheden te onderzoeken voor de herontwikkeling van een 
aantal OCMW-panden in de Overleiestraat. 
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VASTGOED 
 
 
 
 

1. VASTGOEDTRANSACTIES 
 
De term vastgoedtransacties impliceert vooralsnog de verwervingen en vervreemdingen voor eigen rekening.  
De diverse transacties zijn gekoppeld aan vastgoedprojecten van het SOK. 
 
Belangrijkste verwervingen voor 2012 zijn : 
 

- Overleie : evtl. strategische verwervingen i.k.v. het masterplan Overleie 
- Evtl. aankopen i.f.v. masterplan Belgacomsite vb. De Tuin 
- Rollend fonds : aankoop resterende percelen Ramen 

 
Belangrijkste vervreemdingen voor 2012 zijn : 
 

- Vetex : verkopen i.k.v. recht van opstal Veldstraat Matexi/Thiers 
- Vlasmarkt : verkopen grondaandelen i.f.v. recht van opstal Batisco 
- Tsyon : verkopen grondaandelen appartementen 
- Verkopen kavelproject omgeving Pluimstraat 
- Spoorweglaan nrs. 9/10-Nieuwstraat 37 
- Evtl. verkoop Tuinstraat-Nieuwstraat 

 
In de toekomst kan het SOK op vraag van de Stad ook optreden voor vastgoedtransacties voor eigendommen 
van de Stad Kortrijk.  Zo kan het SOK de Stad bijstaan voor de verkoop van haar commerciële 
gebouwen/gronden (vb. bouvekerke, politiekantoor, …) of instaan voor de praktische afhandeling van de 
aankoop van de door de Stad gewenste gronden/gebouwen (cfr. procedure Weide). 
 

2. VASTGOEDBEHEER 
 
Op 1 januari 2011 had het SOK voor 8.973.218 euro (excl. XOM) aan onroerende goederen in voorraad op haar 
jaarrekening.  Dit gaat over circa 57 eigendommen, allen gerelateerd aan de projectwerking van het SOK. 
 
Belangrijkste vastgoedclusters zijn : 

- site Vetex 
- site St. Vincentius 
- Doorniksewijk 
- Kavelproject 
- Panden masterplan Spoorweglaan 
- Zwevegemsestraat 13-15 
- projectsite vlasmarkt. 

 
Het tijdelijk en technisch beheer van de goederen in afwachting van de realisatie van projecten vormt voor het 
SOK een belangrijke activiteit.  Naast de juridische opvolging van handels- of andere huurcontracten en 
gebruiksovereenkomsten, zijn de opdrachten talrijk en van uiteenlopende aard.  Voorbeelden zijn kleine 
herstellingen, afsluiten nutsvoorzieningen, opruimen sluikstort, ... 
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Het personeelsbestand van het SOK heeft geen technische dienst en is derhalve aangewezen op outsourcing 
van een groot deel van de activiteiten.  Hiertoe wordt met name beroep gedaan op sociale-economie bedrijven.  
In kader van de beheersovereenkomst zal in de toekomst, indien de workload dit toelaat, ook op de 
stadsdiensten worden beroep gedaan voor die sites die later in het openbaar domein zullen worden 
geïntegreerd. 
 
Daarnaast worden de woningen, die nog aan de elementaire huisvestingsnormen beantwoorden, niet 
onmiddellijk gesloopt maar maximaal ter beschikking gesteld voor bewoning.  Hetzij om de verkopers/bewoners 
nog de mogelijkheid te laten de woning tot aan de realisatiefase van het project te betrekken, hetzij om de 
woning als tijdelijke huisvestingsopvang te gebruiken (vb. kavelproject – transitwoningen).  In die gevallen 
waar er niet kan worden gewoond, probeert het SOK haar eigendommen tijdelijk te verhuren of in gebruik te 
geven aan socio-culturele of andere instellingen.  De maximalisatie van het gebruik kadert niet alleen in een 
optimale benutting en exploitatie van het patrimonium maar ook in de preventie van het kraken. 
 
Ook de komende jaren zal dit vastgoedbeheer een belangrijk aspect van het takenpakket SOK uitmaken.  
Indien, op basis van een samenwerkingsovereenkomst de verdere projectonwikkeling voor Kortrijk Weide aan 
het SOK wordt toevertrouwd, zal het heel belangrijk zijn omzichtig om te gaan met deze site i.k.v. het 
vermijden van sluikstort, … 
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PERSONEEL, 

ORGANISATIE & 

INVESTERINGEN 
 
 
 
 

De doelstellingen van het SOK kunnen niet worden bereikt indien het bedrijf niet over de nodige 
werkingsmiddelen beschikt en constante bekommernis heeft over de efficiënte inzet ervan. 
 

1. PERSONEEL EN ORGANISATIE 
 
Het SOK kan rekenen op een gemotiveerd team van personeelsleden om de opdrachten van het bedrijf in 
concrete resultaten om te zetten. 
 
De operationele werking van het SOK gebeurt op dit ogenblik door drie personen : 
- 1 directeur  
- 1 coördinator vastgoed (op zelfstandige basis) 
- 1 retail adviseur. 
 
De Stad Kortrijk/personeelsdienst fungeert als sociaal bureau, de Dienst Financiën staat in voor de 
boekhouding, de dienst ICT staat in voor de IT-ondersteuning. 
 
Een continue voortgang van de voorgaande projecten is zeer belangrijk.  Bepaalde grotere dossiers zullen de 
komende jaren op kruissnelheid komen vb. Kortrijk Weide – politiekantoor, St. Vincentius, verkaveling 
Bouvekerke, ….  Dit heeft ook tot gevolg dat de afgeleide workload (vb. patrimoniumbeheer) in omvang zal 
toenemen. 
Dit brengt met zich mee dat een personeelsuitbreiding zal noodzakelijk zijn om de projecten op een efficiënte 
en effectieve manier te kunnen uitvoeren. 
 
Met het oog op deze personeelsuitbreiding is het de bedoeling het team van het SOK heel complementair uit te 
bouwen zodat alle voornaamste disciplines die vervat zitten binnen de projectontwikkeling ook in het team 
geïntegreerd zitten, met name : 
- stedenbouwkundig 
- bouwtechnisch 
- juridisch 
- financieel/fiscaal 
- communicatie. 
De diverse leden van het team moeten enerzijds zelfstandig kunnen instaan voor de projectregie van een 
project of hun takenpakket en dit aansturen, doch anderzijds wordt op basis van overleg teruggekoppeld op het 
multidisciplinaire team.   
 
In die zin is het aangewezen het SOK de komende jaren op deze manier verder uit te bouwen. 
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Er is dan ook voor de volgende jaren volgend kader nodig : 
- administratie : 1 FTE (vervanging  na overlijden mevr. Rosie Van Raemdonck) 
- stadsprojecten, woonprojecten, bijzondere opdrachten, vastgoed : 

o 1 FTE met stedenbouwkundige insteek (nieuw) 
o 1 FTE met bouwtechnische insteek (aanwezig) 
o 1 FTE met communicatie-insteek (aanwezig) 

- juridisch adviseur (algemeen en ikv projecten) : 1 FTE (nieuw) 
- financieel adviseur (algemeen en ikv projecten) : 1 FTE (nieuw) 
- directie : 1 FTE (aanwezig) 
- TOTAAL : kader van 7 FTE in 2013 
 
De aanwerving van 3 extra personeelsleden en de vervanging van de administratief bediende heeft zijn impact 
op de personeelskosten van het SOK.   
 
Bedoeling is het team gradueel verder uit te bouwen tot bovenstaande kader is bereikt.  De personeelskosten 
voor 2012 kunnen dan ook worden geraamd worden op circa 250.000 euro. 
 

2. INVESTERINGEN 
 
Bijkomend personeel geeft ook een impact op de investeringen : 
- aankoop bijkomend meubilair 
- aankoop IT-materiaal en vervangen van verouderde hardware 
- kantoormachines 
- rollend materiaal  
- gebouw. 
 
De kosten voor meubilair zijn voornamelijk het aanschaffen van bureaumeubilair, IT-materiaal nodig voor 
personeelsuitbreiding.  Voor kantoormachines worden er geen grote investeringen voorzien doch wordt een 
klein budget vooropgesteld.  Voor het rollend materieel wordt voorzien in de aankoop van enkele 
bedrijfsfietsen. 
In de mate dat het SOK groeit zal ook moeten worden gekeken naar een nieuwe bedrijfslocatie.  Desgevallend 
kan het SOK een specifiek gebouw laten optrekken of een deel inhuren van een al dan niet door haar 
gerealiseerd project.  Vooralsnog wordt een klein bedrag voorzien voor evtl. kleinere aanpassingen. 
 
Onderstaande tabel geeft u een overzicht van de gebudgetteerde algemene investeringen per soort. 
 
Investeringstabel : 
 
 meubilair IT kantoormachines Rollend mat. Gebouw 
      
2012 10.000 6.000 1.000 3.000 3.000 
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Voor deze investeringskosten worden tevens afschrijvingen geboekt. 
 
Naast bovenstaande investeringskosten zijn er uiteraard ook de projectgebonden investeringskosten 2012.  
Deze zijn terug te vinden in het budget 2012. 
 

3. EXPLOITATIE 
 
In het budget 2012 bevindt zich het onderdeel ‘Exploitatie’.  
 
Hierbij zijn er enerzijds de niet projectgebonden kosten. 
Dit zijn kosten die niet in het kader van de ontwikkeling van een project voorkomen en evenmin slaan op 
personeelskosten of investeringskosten.  Uitzondering wordt hier gemaakt voor de betaling van de erelonen van 
de architect, op zelfstandige basis werkzaam voor het SOK. 
Deze kosten werden geraamd op basis van een extrapolatie van de gegevens uit de boekhouding en rekeningen 
van de voorgaande jaren, maar rekening houdende met de uitbreiding van het personeel.  In deze berekening 
werd vooralsnog geen rekening gehouden met de betaling van de uurlonen van stadspersoneel i.k.v. door hen 
verstrekte diensten (vb. sociaal bureau, IT-ondersteuning, …). 
 
Naast deze niet projectgebonden kosten bevinden zich in de exploitatie ook een aantal meer 
projectgerelateerde kosten, met name indien dit gaat over een bundeling van diverse kleinere bedragen 
gerelateerd aan verschillende projecten of panden. 
Voorbeelden zijn : 
- onderhoud en herstellingen gebouwen 
- nutsvoorzieningen 
- advertenties en publiciteit 
- deelname beurzen 
- … 
Het grootste deel van dergelijke kosten (vb. studiebureau, architecten, juridisch advies …) werd evenwel 
geboekt onder de post van investeringen. 
 
Dit budget is opgemaakt zoals voor een private onderneming, waarbij de kosten zo realistisch mogelijk werden 
ingeschat, terwijl in een klassieke overheidsbegroting het eerder een maximumlimiet is die men in geen geval 
mag overschrijden.  Vandaar dat ook wordt voorgesteld het budget te aanvaarden, in die zin dat het onderlinge 
verschuivingen zonder overschrijding van het globaal bedrag aan algemene kosten tevens worden 
goedgekeurd. 
Elke andere wijziging van het budget is onderhevig aan een nieuwe goedkeuring van de raad van bestuur. 
 
Met het oog op de kostenbewaking zal er in samenspraak met de dienst financiën en de nieuw aan te duiden 
financieel verantwoordelijke een tool worden ontwikkeld om de werkings- en projectkosten duidelijk op te 
volgen en te bewaken.   
In die zin zal ook worden gekeken om o.b.v. de analytische boekhouding de kosten nog meer te linken aan de 
eigenlijke projecten, waartoe de bijzondere samenwerkingsovereenkomsten worden opgemaakt.  Op deze 
manier kunnen de globale werkingskosten in de verdere toekomst worden afgebouwd en projectmatig verwerkt. 
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EN VISIE 2013 … 
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Het jaar 2012 is een verkiezingsjaar wat het niet evident maakt, te formuleren welke beleidslijnen de Stad 
Kortrijk de komende jaren zal uitstippelen.  Vastgoedprojecten zijn aan de andere kant projecten die veelal 
legislatuuroverschrijdend zijn.  In die zin beschikt het SOK over een resem van boeiende projecten die de 
komende jaar verder matuur moeten worden gemaakt en gefinaliseerd. 
 
In juni 2011 werd de beheersovereenkomst tussen Stad en SOK afgesloten, het SOK wil de taken die in deze 
overeenkomst staan dan ook ten volle opnemen. 
 

STADSPROJECTEN 
 
Diverse grote stadsprojecten worden concreet. 
 
Het gaat hier over projecten van lange adem, waarin de stad of het SOK vastgoedposities heeft en waarbij 
samenwerkingsverbanden worden aangegaan met de privésector of met andere publieke overheden. 
 
Hierbij enkele voorbeelden :  
 

Mede door toedoen van het SOK is Kortrijk Weide verworven, het RUP zal in 2013 gefinaliseerd  zijn 
waardoor bouwprojecten, waaronder het politiekantoor met SOK als bouwheer, kunnen starten.  Het SOK 
wenst haar rol in dit dossier te activeren en de ontwikkeling van Weide in zijn totaliteit aan te sturen.  Dit 
impliceert de coördinatie en opvolging van de voortgang van diverse deelprojecten, waar het SOK ook zelf 
een aantal taken voor zijn rekening neemt (bodemsaneringsproject, realisatie politiegebouw, verkoop 
omgeving havenkaai, …). 
 
In de directe nabijheid ervan bevindt zich de stationsomgeving.  Indien hier richting private sector als 
mede-ontwikkelaar wordt gekeken, wenst het SOK ook in dit dossier haar rol op te nemen in de zoektocht 
naar de meest geschikte private speler hiertoe.  Hetzelfde geldt voor de omgeving Hoog Kortrijk,de PPS-
mogelijkheden bij een link hoogwaardig openbaar vervoer tussen deze omgeving en binnenstad, … 
 
Andere types van stadsprojecten zijn projecten als masterplan Overleie, de aanpak van de omgeving 
Zwevegemsestraat, masterplan Spoorweglaan.  Hier wordt als het ware chirurgisch in het stadsweefsel 
gesneden en worden de slechte weefsels vervangen door gezonde en levenskrachtige exemplaren.  Het 
SOK bereidt zich dan ook volop voor om hetzij zelf, hetzij via een dochtervennootschap of via PPS-
verbanden het stadskernvernieuwingsproject in de Zwevegemsestraat te realiseren.  Hetzelfde type van 
operatie kan gebeuren in de omgeving Overleie, op basis van de krachtlijnen van het masterplan.  Via 
een systeem van rollend fonds kunnen strategische panden worden verworven en herontwikkeld. 
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Voor nog (verder) te ontwikkelen eigen sites als bv. Vetex wordt gezocht naar nieuwe 
invullingsmogelijkheden en ingespeeld op trends en opportuniteiten.  In het kader van de macro-studie 
blijkt dat deze er volop zijn.  Het SOK beschikt over een inventarisatie van diverse grootschalige sites in 
de Stad die de komende jaren een gedaantewisseling zullen ondergaan.  Ook het SOK is zelf eigenaar van 
een dergelijke site (St. Vincentius) en daarnaast betrokken in de opmaak van studies inzake 
herontwikkeling (site Broeltorens, Belgacomsite, verkoopsdossiers AZ Groeninge, verkoop 
politiekantoor).  De komende jaren zal dan ook volop worden gewerkt aan de formulering van een visie 
inclusief het verder matuur maken en vermarkten van deze locaties, die de Stad een andere aanblik 
kunnen bieden.  Wat deze dossiers betreft, hoeft het SOK niet perse de eigendomspositie te verkrijgen, 
op basis van goede afspraken met de eigenaren (cfr. ook de realisatie van K in Kortrijk) kan het SOK toch 
een sturende rol in deze dossiers aannemen. 
 

Zoals bepaald in dze beheersovereenkomst is het SOK de preferentiële partner van de Stad voor de 
ontwikkeling van stadprojecten.  Het SOK wil deze rol volop opnemen, waardoor de uitvoering van de 
stadsprojecten van de Stad per definitie in het SOK terechtkomt en idealiter niet her en der over stadsdiensten 
blijft verspreid zitten.  Van belang bij stadsprojecten is immers een goede aansturing en integrale coördinatie 
over de diverse diensten heen. 
 

WOONPROJECTEN 
 
In de beheersovereenkomst Stad-SOK staat bepaald dat het SOK in de toekomst het ontwikkelingsgedeelte zal 
uitvoeren van het stedelijk woonontwikkelingsprogramma, met als ambitie o.m. de substantiële toename van 
het aanbod aan budgetwoningen in de stad.  Aansluitend hierop besliste het college van burgemeester en 
schepenen op 14 maart 2011 om het SOK te vragen het LOWOB (Lokaal WoonOntwikkelingsBedrijf of SWOK) 
verder voor te bereiden naar operationalisering toe. 
 
De lokale overheden zijn het best geplaatst om daadkrachtig te kunnen werken aan het aanbod van betaalbare 
wooneenheden.  De LOWOB-redenering gaat uit van een self-supporting systeem met achterliggend een zware 
kapitaalsintensieve structuur. Het SOK apprecieert de uitdaging die haar werd toegewezen door de Stad om 
deze LOWOB-structuur verder te bekijken en na te gaan hoe deze operationeel kan worden gemaakt.  Zo zal 
binnen het SOK aandacht worden besteed aan de uitwerking van werkbare constructies om de ambities te 
concretiseren (vb. financieringsmechanisme, toewijzingscriteria, opvolgingssystemen, actief aankoopbeleid). 
Naast het onderzoek hiernaar, wil het SOK de komende jaren ook bottom-up werken.  Hiervoor bundelt ze haar 
eigen ervaringen m.b.t. wonen (verkavelingen, kavelproject, actief grond- en pandenbeleid ...) en zoekt ze 
actief naar interessante werkmethodes op vlak van betaalbaar wonen bij andere steden en gemeenten of 
ervaringen vanuit het buitenland.  Top-down en bottom-up aanpak worden finaal samen gebald en dit vormt 
het ruimere kader waarbinnen acties kunnen gebeuren. 
 
Ook op korte termijn zal het SOK op basis van eigen of externe ervaringen experimenteren en pilootprojecten 
rond betaalbaar wonen opstarten. 
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In concreto kan dit op volgende sites : 
- verkaveling Bouvekerke 
- verkaveling Peperstraat 
- ontwikkeling Vetex 
- verkoopsdossiers Havenkaai (eigendommen OCMW). 
 
Evenwel ook in de andere grote ontwikkelingen (vb. sites Macro) van de Stad moet worden nagegaan welke de 
behoeften en typologieën kunnen zijn.  Het wonen in de stad moet een compleet aanbod omvatten, m.a.w. 
gezinswoningen, budgetwoningen, levenslang wonen, studentenwoningen, collectief wonen, starterswoningen, 
….   
 
Het SOK wenst waar mogelijk mee te sturen in de diverse woonrichtingen.  Zo pionierde ze zelf al met haar 
kavelproject, naar analogie van het AGB in Gent, met een aanpak die echte nieuwe stadsbewoners kan boeien.  
Deze aanpak sloeg aan en verdient dan ook voortzetting op deze of andere manieren.  Ideeën zijn bv. ook de 
aanpak van Tuinstraat/Nieuwstraat in een systeem van collectief opdrachtgeversschap waarbij het SOK het 
traject coördineert en bv. de architectuur kan aanbieden.   
 
Indien er wordt gewerkt op wonen, is het van groot belang niet enkel te focussen op de wooninfrastructuur zelf 
maar ook op de omgeving, m.a.w. het creëren van een aangenaam woonklimaat in een allesomvattend pakket.  
Voorbeelden zijn een aangepast voorzieningenniveau bij wonen voor ouderen, een kindvriendelijke omgeving 
bij wonen voor jonge gezinnen, …  Veel van de projecten van het SOK zijn dan ook ruimer dan louter de 
wooninfrastructuur.  Zo kan het binnengebied van de Vetex een heel aangenaam woongebied worden maar dan 
zal dit ook te maken hebben met het voorzien van voldoende groen, evtl. faciliteiten als kinderopvang in het 
centraal gebouw, …  Woon- en stadsprojecten kunnen dan ook moeilijk uit elkaar gehaald worden.  Het lijkt dan 
ook niet evident een SWOK/LOWOB-organisatie en het SOK van elkaar af te scheuren, doel is eerder te gaan 
voor een daadkrachtige organisatie die al deze elementen integreert en liever nog realiseert. 
 

BIJZONDERE OPDRACHTEN 
 
In een ideaal scenario wordt de vastgoedexpertise m.b.t. de meer complexe (verschillende partijen, fiscale 
optimalisering, ...) of eerder marktgebonden immobiliënprojecten van de Stad gebundeld in één organisatie.  
Dit gaat over beleidsvoorbereidende taken, het verlenen van advies m.b.t. vastgoed- of  strategische 
investeringsbeslissingen, een faciliterende rol bij de realisatie van vastgoedprojecten, informatieverstrekking 
aan vastgoedactoren, etc.  Ook derden, kunnen mits goedkeuring ervan door de Stad, beroep doen op het SOK 
bij dergelijke vragen. 
 
In een ideaal scenario wordt de vastgoedexpertise van de Stad gebundeld in één organisatie.  Ook in andere 
centrumsteden wordt vanuit de steden en aangelande organisaties steeds meer beroep gedaan op hun AGB’s 
stadsontwikkeling voor de realisatie van bouwprojecten, beheer van vastgoed (stad, ocmw, politie, …).  Zo 
beheert het AGSOB (Gent) het patrimonium van het OCMW Gent en is AG Vespa (Antwerpen) sinds 2010 
eigenaar geworden van het financieel patrimonium van de Stad Antwerpen.  Met ‘financieel patrimonium’ wordt 
het vastgoed bedoeld dat marktconforme inkomsten kan opleveren, o.a. door verhuring, verkoop en erfpacht.   
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Het SOK beheert momenteel haar eigen patrimonium ifv de stadsprojecten.  Op vraag van de Stad komt ze 
nu al tussen in aankoop (vb. Weide) of verkoop (vb. Bouvekerke, Politiegebouw St. Amands, Gillonlaan) van 
meer complexe of per definitie commercieel gerichte projecten.  Een dergelijke vraag is er momenteel ook van 
het OCMW voor wat betreft de verkoop van haar sites Havenkaai, Overleiestraat en eigenlijk ook van AZ 
Groeninge voor de verkoop van de ziekenhuissites.  Het SOK wil haar haar rol hierin vergroten en dit niet alleen 
voor de Stad maar ook voor OCMW/politie/aangelande organisaties en zelfs voor de regio.   
 
Voorbeeld hiervan zijn de bouwprojecten.  Zo stond het SOK, rechtstreeks of via speciaal hiertoe opgerichte 
constructies (SPV’s), reeds in voor de realisatie van de opvoedingswinkel voor de Stad, de uitbreiding van 
Kortrijk Xpo (via haar dochtervennootschap de nv XOM) en binnenkort ook voor de realisatie van het 
politiegebouw voor lokale en federale politie.  Het SOK wenst in de toekomst voor bovenstaande organisaties 
een grotere rol te spelen bij de totstandkoming van toonaangevende bouwprojecten, die een specifieke aanpak 
(fiscaliteit, gemeentegrensoverschrijdend, …) vergen.  Voorbeelden zijn bv. sportinfra, … 
 
Het SOK beschikt over een helikoptervisie van de diverse te ontwikkelen vastgoedprojecten in de Stad en wordt 
in die zin ook gecontacteerd door derden aan wie ze gerichte vastgoedinfo verstrekt..  Ook op commercieel 
niveau beschikt ze over de nodige kennis (o.m. inventarisaties, passantentellingen, contacten BID/K in Kortrijk, 
opmaak strategisch commercieel plan) en expertise om retailers of investeerders te helpen zoeken naar 
mogelijkheden in de Stad.  Deze infoverstrekking dient verder te worden uitgebouwd, gebundeld en 
geprofessionaliseerd.  Het SOK wenst zich zo te organiseren dat ze op commercieel vlak per definitie de partner 
wordt inzake  vastgoedkwesties : vb. de opvolging van de evoluties binnen de stad, de herinvulling van panden, 
het pro-actief contacteren van retailers, …  Probleem nu is dat veel van deze materie zit verspreid over diverse 
organisaties of stadsdiensten.  Deze piste wordt gesteund door de dienst economie en wordt geïntegreerd 
binnen het voorstel groenboek Nieuw handelsbeleid Kortrijk.  Interessant is daarnaast ook de uitbouw van één 
basis infopunt stadsontwikkeling waar de diverse stads- regioverhalen kunnen worden gepresenteerd en op een 
deskundige manier toegelicht, dit zowel voor particulieren als voor investeerders. 
 

UITDAGINGEN 
 
Kortrijk verandert, de maatschappij verandert, de stad blijft veranderen.  Er zijn de diverse sites die nieuwe 
opportuniteiten bieden, er is de vraag naar betaalbaar wonen, er zijn de algemene trends als vergrijzing, 
ontgroening, sharing, focus op duurzaamheid, kostenbewustzijn, kwaliteit.  Het SOK moet zich hiervan bewust 
zijn en bij haar projecten inspelen op actuele en toekomstige noden en trends.   
 
De ambities zijn groot, de middelen beperkt.  Lokale, Vlaamse, federale en Europese overheden investeren in 
stedenbeleid. Meer nog dan voorheen zal moeten worden afgestemd welke middelen naar welke projecten gaan 
en hoe kan worden geoptimaliseerd zonder op kwaliteit in te boeten.   
 
Thema’s als wonen, werken, strategische dossiers zijn geen louter lokale verhalen meer.  De regio neemt een 
steeds belangrijker rol in en bij voorkeur worden dergelijke projecten bekeken in een ruimer kader.  
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Het SOK wil zich de komende jaren versterken en verder professionaliseren, waarna ze kan buigen op een  
uitgebreid divers multidisciplinair team dat de diverse aspecten van het vastgoed omvat en beheerst.  Met deze 
sterke daadkrachtige organisatie wil ze in opdracht van de stad en bij voorkeur ook ruimer een nog belangrijker 
rol opnemen als expert en ondernemer in vastgoed, bouw-, woon- en stadsprojecten, waarbij wordt ingespeeld 
op de noden van een veranderende maatschappij. 
 


