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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
Vragen en interpellaties

Interpellaties
IR 3 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: ontmoetingscentra en 
buurthuizen - aanschrijven nieuwe inwoners voor kennismaking werking
IR 3 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: ontmoetingscentra en buurthuizen - aanschrijven nieuwe inwoners voor kennismaking werking

Indiener(s):
Deseyn Roel

Toelichting:
Geachte leden van het College,

 

"Kortrijk heeft, als enige centrumstad in het Vlaamse culturele landschap, een zeer gediversifieerde 
en geografisch verspreide accommodatie die ter beschikking staat van het socio-culturele leven. 
 Investeren in een degelijke infrastructuur, ook in de randgemeenten, is een bewuste beleidskeuze 
van de stad.  Het resultaat is niet min.  Vijf ontmoetingscentra en drie buurthuizen, met heel wat 
mogelijkheden voor diverse organisatoren: van concerten en fuiven, over kaart-namiddagen en 
tentoonstellingen, tot voordrachten en vergaderingen. ...", valt te lezen op de website van de stad als 
het stadsbestuur haar ambities in de verf zet om via de ontmoetingscentra en buurthuizen het lokale 
sociaal weefsel te versterken.

 

En dat is meer dan terecht!  Het doet echter vreemd aan als we daarnaast de notulen van de 
Collegezitting van 8/06/2015 leggen.  Hierin wordt de aanvraag behandeld van het OC De Wervel in 
Bellegem om te kunnen beschikken over de personenlijst van nieuwe inwoners in de deelgemeente 
teneinde hen aan te schrijven en te laten kennismaken met het aanbod aan voorstellingen.  Deze 
gemeentelijke vzw heeft immers tot doel om gemeenschapsvorming, cultuurspreiding en 
cultuurparticipatie maximaal te faciliteren.

Het is dan ook bevreemdend dat het stadsbestuur -dat nochtans stelt het sociaal-culturele leven te 
ondersteunen- de werking van haar eigen kanalen ondermijnt door weigering van de aanvraag.  Het 
stadsbestuur haalt bovendien aan dat een toezegging de deur zou openzetten voor particuliere 
initiatieven die promotie willen maken voor de eigen activiteiten.

Vreemder wordt het nog als in het volgende punt uit de notulen (nr. 47, p.221) een soortgelijke 
aanvraag vanuit het OCMW voor het project "Buren voor buren" wel wordt gehonoreerd.  Dit project 
heeft tot doel om vereenzaming in de stad tegen te gaan door middel van huisbezoeken van 
vrijwilligers.  Dit initiatief kadert in het doelgroepenbeleid dat door de stad wordt gevoerd.  Hier 
blijkt het argument 'precedent scheppen voor particuliere initiatieven' niet te spelen.
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Na herhaaldelijk de motivatie bij beide agendapunten te hebben vergeleken, blijft de conclusie 
overeind: Als we de redenering rond het project "Buren voor buren" toepassen, blijft er geen enkele 
reden overeind om de Wervel niet in haar vraag te ondersteunen.

 

Vandaar mijn volgende vragen:

1. Waarom wenst het CBS de inspanning van de lokale gemeenschap niet te ondersteunen?

2. Waarin verschilt volgens het CBS de doelstelling van het initiatief van de Wervel met de 
doelstelling van "Buren voor buren"?

3. Welke implicaties heeft dit voor de ontmoetingscentra en buurthuizen in Kortrijk?  Zijn zij in 
de onmogelijkheid om doelgroepen aan te schrijven ter versterking van het sociaal-culturele 
leven? 

 

Ik dank het CBS voor haar antwoord.

 

Roel Deseyn

Gemeenteraadslid CD&V

23/06/2015

IR 4 Voorstel tot resolutie van raadslid Mattias Vandemaele: Resolutie 
m.b.t. de creatie van een projectsubsidie rond de vergroening van 
speelplaatsen en voor landbouwprojecten in de scholen.
IR 4 - Voorstel tot resolutie van raadslid Mattias Vandemaele: Resolutie m.b.t. de creatie van een projectsubsidie rond de vergroening van speelplaatsen en voor landbouwprojecten in de scholen.

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Omdat:

-          Kortrijk actief werk wil maken van duurzaamheid.

-          Onderzoek aantoont dat een groenere speelplaats minder aanleiding geeft tot pesten.

-          Onderzoek aantoont dat de leerprestaties van leerlingen positief beïnvloed worden door een 
groenere schoolomgeving.

-          De speelkwaliteit van een speelplaats met groene elementen hoger ligt dan die van een 
betonvlakte.

-          Eerlijke en duurzame voeding belangrijk is.
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-          Er een educatieve meerwaarde is wanneer de scholen beschikken over een school(moes)tuin.

-          De gemeenteraad tot morgenochtend zou duren als ik echt alle voordelen zou willen 
opsommen, stop ik hier.

 

Vraagt de Gemeenteraad aan de schepenen van Jeugd en klimaat en zijn collega van onderwijs om 
een subsidiereglement uit te werken dat inzet op:

1. De vergroening van speelplaatsen.

2. Het opzetten van een schoolmoestuin.

De Gemeenteraad vraagt om een reglement uit te werken dat eenvoudig is, weinig (geen) 
administratieve last geeft aan de indieners en dat de scholen een stimulans geeft om actief werk te 
maken van voornoemde doelstellingen. De financiële steun die de scholen krijgen in het kader van 
deze projecten moet voornamelijk ingezet kunnen worden voor fysieke veranderingsprocessen in de 
scholen zelf.

De gemeenteraad stelt voor om de subsidie in de loop van het jaar 2016 te laten starten.

Om de scholen optimaal te ondersteunen zal de stad ook workshops en vorming aanbieden voor de 
scholen die willen starten / gestart zijn om de kwaliteit van deze projecten te vergroten. 

IR 5 Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: pleidooi om de panden  
RIJSELSESTRAAT 2-4-6 te behouden en te beschermen van afbraak.
IR 5 - Interpellatie van raadslid Catherine Matthieu: pleidooi om de panden  RIJSELSESTRAAT 2-4-6 te behouden en te beschermen van afbraak.

Indiener(s):
Matthieu Catherine

Toelichting:
Er is een vraag tot slopen ingediend voor het pand gelegen Rijselstraat 6.

De huizen nummer 2 en 4 zijn wel opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de 
Vlaamse Overheid, maar bij huis nummer 6 is dit niet het geval.

De panden 6 - 4 en 2 kunnen als een geheel beschouwd worden omwille van de gelijkheid in de 
gevels. Het zijn 16de-17de eeuwse panden en de gevels dateren van de 19de eeuw.

Huis De Croone, pand waarvoor sloping aangevraagd werd, is een typisch "diephuis" van de 16de-
17de eeuw. Het is het oudste pand van de drie.

Wij vragen om  dit pand niet te laten slopen.

Het historisch erfgoed is beperkt in Kortrijk, deels omwille van de oorlogen, deels omwille van een te 
beperkte lijst van beschermd erfgoed. Wij willen nu het nog kan dit erfgoed van de sloop vrijwaren.

Verdere toelichting wordt gebracht in de gemeenteraad.


