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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
IR 1 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: De verbinding centrum-zuid 
met een drieledige bus
IR 1 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: De verbinding centrum-zuid met een drieledige bus

Indiener(s):
Leleu Carol

Toelichting:
Dat Kortrijk, met zijn openbaar vervoer en dan voornamelijk "De Lijn" , niet de beste van de klas is 
binnen de centrumsteden, is een open deur intrappen.

In Kortrijk hebben de inwoners niet direct de mentaliteit om gebruik te maken van het aanbod van 
De Lijn.

De laatste jaren is er zelfs een teruggang waar te nemen.

Kortrijk is een echte middenstand stad en de wagen heeft daar een rol in te spelen, wat niet wil 
zeggen dat we er niet moeten naar streven om het openbaar vervoer te promoten en op die manier 
onze stad leefbaarder te maken. Moeilijk gaat ook.

In het verleden werden ook al grote inspanningen geleverd om economie en mobiliteit goed op 
elkaar af te stemmen. In tijden, waarin de economie het minder goed doet en onze handelaars wat 
ademruimte nodig hebben, is dit geen overbodige luxe. Een voorbeeld hiervan zijn onze 
parkeertarieven, die we steeds laag hebben gehouden.

Over de bereikbaarheid van het centrum vanuit de rand is wel iets meer te zeggen. De tevredenheid 
over die bereikbaarheid van het centrum zegt iets over de transportverbindingen tussen het centrum 
en bijvoorbeeld het zuiden. Deze norm lag in 2011 nog op 92 % , wat voor een stad als Kortrijk 
behoorlijk veel is. We zien nu echter  in de periode 2013-2014 een daling naar 89 %. We moeten hier 
oog voor hebben en die dalende lijn proberen te stoppen.

 

In de vorige legislatuur werden de eerste plannen gesmeed om een directe verbinding tussen het 
centrum en het zuiden te creëren. Een vlugge, maar ook een comfortabele verbinding bleek bij 
navraag een heel belangrijke reden te zijn om ten minste deze verplaatsing met de Lijn te 
optimaliseren. Studenten en andere gebruikers vinden het niet plezant om als haringen in een mand 
vervoerd te worden. En straks met de opening van het grote AZ zal dit in de spits nog erger worden. 
Voor consultaties en opnames verwacht men iedere dag enkele duizenden bezoekers. Het openbaar 
vervoer is hier zeker een must.

Er werden allerhande mogelijkheden bekeken zoals tram of  light rail, maar dergelijk transport bleek 
op korte termijn niet haalbaar. Daarom werd gedacht aan een direct transport van het station naar 
het zuiden door middel van een grote bus. Deze zou dan via de Condédreef op een afzonderlijke 
busbaan, en via het "EI" het zuiden bereiken om daar dan het AZ groeninge en de diverse scholen te 
bereiken. Een test in 2012 leerde ons dat we die afstand , zonder afzonderlijke busbaan of 
lichtenregeling , in 7 minuten konden afleggen.
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We waren blij dat het nieuwe stadsbestuur dit idee verder genegen was, maar tot op heden is er , om 
het in voetbaltermen te zeggen , nog geen enkele voorzet gebeurd , laat staan dat er op dat 
probleem gescoord werd.

Straks in oktober, gaat opnieuw de grote beurs "Busworld" door in Xpo. De nieuwste bussen worden 
er tentoongesteld en we zullen er kunnen kennis maken met de nieuwste ecologische snufjes. In 
2013 werden er voor de opening enkele bussen uit Frankrijk naar hier overgebracht ,die een veel 
hogere capaciteit hebben dan de gewone bussen van de Lijn. Die bussen zijn drieledig en zijn, 
ondanks hun 25 meterlengte, toch tamelijk gemakkelijk manoeuvreerbaar.

Dit zou DE oplossing zijn op korte termijn om de verbinding centrum- zuid Kortrijk te maken. Zelfs 
werd toen op vraag van de burgemeester, een dergelijke bus op de Grote Markt tentoongesteld. Dit 
zou de oplossing worden !

En misschien zijn er nog andere mogelijkheden, die op dit moment bekeken worden.

Nu zijn we 2 jaar verder en we vragen ons af wat nu de resultaten zijn.

1)    Werden er hierover gesprekken gevoerd met De Lijn ?

2)    Zijn er onderhandelingen gevoerd met de fabrikant van deze bussen ?

3)    Zijn er middelen voorzien ?

 

Als we dit probleem zouden kunnen oplossen, zou dit al een eerste stap in de goede richting zijn. En 
wie weet zou de park en ride zone dan toch de beoogde resultaten kunnen leveren.

Graag willen we dan ook weten of de stad dit project verder zal uitwerken en tegen wanneer we een 
oplossing kunnen krijgen.

Carol Leleu.

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Het wagenpark van de 
stad 'delen' met de inwoners
IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Het wagenpark van de stad 'delen' met de inwoners

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Zoals elke stad heeft ook de stad Kortrijk een wagenpark dat de werknemers van de stad gebruiken 
om hun taak uit te oefenen. Dat wagenpark staat ’s avonds en in het weekend vaak stil. Heel wat 
inwoners van de (binnen)stad ervaren het hebben van een auto eerder als een last dan als een lust. 
Toch hebben de meeste een auto om naar de supermarkt te gaan, familie te bezoeken,… Heel wat 
verplaatsingen kunnen ze doen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer maar niet allemaal. Met 
het systeem van cambio kan hierop een antwoord gegeven worden.

Aanvullend op Cambio zou ook een deel van het wagenpark van de stad ingezet kunnen worden om 
aan de behoeftes van de bewoners te voldoen zonder dat ze daarvoor zelf een wagen moeten 
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aankopen en opnieuw publieke ruimte innemen. In sommige gemeenten wordt dit systeem al 
(beperkt) toegepast. We zouden kunnen op verschillende plaatsen een deel van het wagenpark van 
de stad beschikbaar stellen: het stadhuis, het nieuw depot in de Moorseelsestraat en eventueel ook 
bij enkele van de OC’s. In het weekend en ’s avonds kunnen die auto’s dan ook gebruikt worden door 
de inwoners van de stad.

Door dit aanbod kunnen alweer enkele private auto’s van bewoners van de stad ingeruild worden 
voor gedeeld gebruik. Minder auto’s die minder plaats innemen in de binnenstad daar kan niemand 
tegen zijn. Ook mensen met een beperkt budget (een eigen auto is te duur) kunnen op die manier 
een deel van de voor hen noodzakelijke verplaatsingen met de auto maken. Als de auto’s van de stad 
meer gebruikt worden kunnen ze sneller vervangen worden door nieuwere milieuvriendelijkere 
wagens, dus ook hier winst. Met een minimale administratieve last kan dit systeem snel ingevoerd 
worden. Autopia vzw kan de stad begeleiden om dit systeem in te voeren en heeft op alle praktische 
problemen (verzekeringen,kostenschema’s,…) antwoorden. Wie wil weten hoe het systeem praktisch 
werkt kan een kijkje nemen op: www.autodelen.net

Groen is alvast voorstander van het idee om ook het wagenpark van de stad te delen. Daarom 
volgende vragen:

- Is de stad het idee genegen om haar eigen wagenpark (gedeeltelijk) mee in te schakelen voor 
autodelen?

- Zo nee, wat zijn de argumenten om dat niet te doen?

- Zo ja, welke stappen zal de stad zetten om dit voorstel te realiseren?

http://www.autodelen.net/

