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Katrien Sobry, voorzitster Pleintjesfeesten Kooigem vertegenwoordigd door: 

Ivan Vanparrys – bestuur ’t Pleintje Kooigem 

Sahib Defever – bestuur ’t Pleintje Kooigem 

Luc De Baets – bestuur Volksfeesten Kooigem 

Vraag 

Eerst en vooral willen wij u prettige feesten toewensen, alsook een voorspoedig en gelukkig 

Nieuwjaar! 

Via dit schrijven hadden wij graag uw aandacht willen vestigen op een oud maar ambetant zeer voor 

alle Kooigemse organisaties die op het pleintje achter de kerk of op de “dreupelhoek” iets willen 

organiseren: het gebrek aan een elektriciteitsvoorziening ter plaatse. 

Bij iedere festiviteit zijn wij als organisatie gedwongen om een dieselgroep in te huren gezien er 

nergens in de nabije omgeving de mogelijkheid is om elektriciteit af te takken. 

Er is wel een aftakkingspunt aan de voorzijde van de kerk maar de afstand (circa 200 m) is te groot 

om het pleintje op een veilige manier van elektriciteit te voorzien. 

De huur van een dieselgroep is jaarlijks een zeer grote hap uit onze beperkte werkingsmiddelen. 

Vroeger kon er gebruik gemaakt worden van een dieselgroep via de stadsdiensten van Kortrijk maar 

dit is blijkbaar verleden tijd geworden. 

Onze smeekbede voor een permanent elektriciteitsaansluitingspunt op het pleintje (zoals aanwezig op 

quasi alle belangrijke marktpleinen in de deelgemeentes van Kortrijk) is niet nieuw maar werd in de 

vorige Kortrijkse legislaturen altijd van tafel geveegd. 

Wij als organisatoren van de pleintjesfeesten ondernemen alle mogelijke pogingen om van het pleintje 

achter de kerk een ontmoetingsplaats te maken voor jong en oud. Zo hebben we in het recente 

verleden zelf geïnvesteerd in een klimrek, in een toren, in het onderhoud van het skatepark, .. 

Wij kunnen voor de organisatie van onze festiviteiten altijd beroep doen op subsidies, uitgereikt vanuit 

het stadsbestuur, maar die gaan spijtig genoeg compleet op in de huur van noodzakelijke modaliteiten 

zoals elektriciteit, water, toiletten. 

Beter zou zijn mochten we die subsidies kunnen aanwenden om verder te slagen in onze opzet en 

doelstellingen namelijk het promoten van het pleintje als centrale ontspannings- en 

ontmoetingsplaats. 

Wij zijn niet de enige vereniging die hiervan dankbaar gebruik zou kunnen maken, zo hebben andere 

verenigingen zoals “de Kooigemse Volksfeesten”, “de gezinsbond”, … te kampen met hetzelfde 

probleem. 

En hoogstwaarschijnlijk zijn er andere verenigingen of organisaties die afzien om iets te organiseren 

op het pleintje omdat die opzien tegen deze elementaire beperkingen. 

We weten uit goeie bronnen dat de investering voor een dergelijk aansluitingspunt eigenlijk beperkt 

is. Vandaar dat wij onze vraag opnieuw aan U voorleggen. 

Alvast bedankt om onze vraag in beraad te nemen, te overwegen en hopelijk positief te 

beantwoorden. 



Schepen Marc Lemaitre 

Antwoord 

Wij hebben in het college van burgemeester en schepenen uw vraag grondig bestudeerd en wij zijn 

tot de volgende conclusie gekomen. 

De bestaande kast aan de voorkant van  de kerk is er gekomen omdat er toen meer evenementen 

werden verwacht op dat plein. Maar intussen kunnen wij er niet naast kijken. De nieuwe generatie 

van Kooigem is heel actief en neemt tal van initiatieven. Ik ben zelf van de zomer nog naar de 

opening gekomen van de jop-toren naast het skatepark. Er zijn verschillende evenementen en die 

worden steevast georganiseerd op het pleintje en de groenzone aan de achterkant van de kerk.  

En wij stellen met u vast dat aan de achterkant van de kerk geen elektriciteit beschikbaar is. De huur 

van een dieselgroep is niet alleen slecht voor het milieu maar kost ook stukken van mensen. Het kan 

niet de bedoeling zijn dat de subsidies van de stad voor evenementen opgaan in de huur van 

dergelijke basisaccommodatie. Een verbinding van de bestaande kast met de achterkant van de kerk 

is ook geen valabele optie; een kabel van meer dan 200 is niet te doen. 

Er is eerst onderzocht om de bestaande kast te verhuizen. Maar dat kan niet. De bestaande kast geeft 

slechts 200V. Die netspanning verschilt met deze vereist op de nieuwe locatie. 

Wij hebben dan laten uitzoeken hoeveel een nieuwe kast zou kosten. Dat is hoop en al 3000 euro. Als 

je weet dat de huur van een stroomgenerator al zowat 650 euro kost, dan weet je dat de 

terugverdientijd erg kort is. 

Conclusie: het stadsbestuur gaat in op uw vraag. De bevoegde ambtenaar krijgt de opdracht daarvoor 

een beslissingsnota op te stellen.  

Ik hoop dat die kast mag dienen voor een verdere heropleving van het dorpsleven in Kooigem. 


