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Rogier Therry 

Vraag 

Geachte 

Het betreft een vraag naar aanleiding van de heraanleg van de N8 in Bissegem. 

Volgens de ontwerpen – die  de mobiliteits- en verkeersstudie N8 Kortrijk en Wevelgem van Vectris 
aan het licht gebracht heeft – zal er in de Zone 2 van R8 tot Moraviëstraat maar langs één kant een 

parkeerstrook voorzien zijn, en wel aan de noordkant (richting Wevelgem). 

Op vandaag is er in feite ook maar langs één kant (zuidkant, richting Kortrijk) een parkeerstrook, 
maar er wordt ook aan de noordkant geparkeerd (rechterwielen op het voetpad) en dit wordt 

getolereerd. 

Na de heraanleg zal dit niet meer mogelijk zijn. De parkeermogelijkheden worden hierdoor gehalveerd 
– en dan heb ik het nog niet over plaatsverlies door aanplanting van bomen. Er zijn ook meer 

woningen zonder dan met een garage en voor de mensen die dan ook nog geen parkeerstrook aan 
hun kant hebben zal het niet fijn zijn om in en uit te laden (boodschappen, grof vuil, bagage…) 

wanneer de wagen een eind verder aan de overkant zal staan, niet voor de mobiele en al helemaal 

niet voor de minder mobiele mensen. 

Volgens het bijschrift van het wegprofiel (bijlage) onderzoekt het Agentschap Wegen en Verkeer of dit 
profiel nog kan aangepast worden in de omgeving… Graag! 

Antwoord 

De beschikbare breedte in de Meensesteenweg tussen de R8 en de Moraviëstraat is vrij beperkt 

(16,20m). Daardoor zijn keuzes nodig over welke ruimte aan welke behoefte gegeven wordt. Indien 
aan beide zijden een volwaardig voetpad en een volwaardig fietspad voorzien wordt die aan de 

normen voor comfort en veiligheid voldoen, dan rest er niet genoeg ruimte voor een  parkeerstrook 
aan beide zijden van de Meensesteenweg.  

Gelet op de hoge parkeerdruk en de laad- en losbehoefte, moet er hiervoor inderdaad nog een 

oplossing worden gevonden. De stad zal dit ook bepleiten bij het Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV). Dit zal deel uitmaken van het verdere ontwerpproces waarbij bewoners en handelaars zullen 

betrokken worden. Op vandaag is er enkel sprake van een voorontwerp in het kader van de 

“Mobiliteits- en Verkeersstudie N8” van het AWV. AWV heeft nog geen budget voorzien, ook een 
verdere timing is nog niet gekend. 

 

André Devos 

Vraag 

- Wanneer wordt de Meensesteenweg (vanaf slagerij Carlo tot het Sint-Janskerkhof of verder) 
vernieuwd? 

 Samen met rioolleidingen (om geen problemen meer te hebben zoals vermeld op uw 

antwoord van 19.11.2015 (initialen AG/ID en volgnummer 2015-III2) op vraag van 

bewoner Meensesteenweg 181 
 Samen met stoep (verhogen) en voetpaden aub herleggen en plat leggen. 

  



 

Antwoord 

Het gaat hier om een weg in beheer van het Vlaams Gewest. Er zijn momenteel geen middelen 

voorzien voor de heraanleg van dit deel van de Meensesteenweg, bij het Vlaams Gewest. De stad is 
ook vragende partij om met deze werken te starten. 

Het college engageert zich om te onderzoeken of lokaal herstel mogelijk is om het probleem van 

veiligheid van voetgangers en wateroverlast aan te pakken. 

 

Rudy Dewilde 

Vraag 

Dat Bissegem het zorgenkind is wat betreft mobiliteit en leefbaarheid is een alom gekend probleem. 

Daarenboven ligt het centrum van Bissegem in de aanvliegroute van het vliegveld wat aanleiding 
geeft tot lawaaioverlast, fijn stof en stankhinder voor de omwonenden. In januari en maart van dit 

jaar heeft de Milieu-inspectie van de Vlaamse Overheid verscheidene metingen uitgevoerd.  

 
De milieu-inspectie stelde onomstotelijk vast dat er belangrijke lawaaihinder is en formuleerde in een 

rapport een reeks aanbevelingen voor de Deputatie van West-Vlaanderen. 
 

Ze vroegen om de bestaande milieuvergunning op een aantal punten aan te passen, o.a. door het 
invoeren van quota per dag en per jaar voor trainings- en oefenvluchten, alsook het reduceren van de 

lawaaiproductie voor de oefenvliegtuigen en het geleidelijk afbouwen van het aantal oefenvluchten tot 

een aanvaardbaar niveau, naar analogie met andere regionale luchthavens. 
Daarop vroeg de Deputatie het advies van de stad Kortrijk en de gemeente Wevelgem. Zowel Kortrijk 

als Wevelgem formuleerden echter een heel zwak nietszeggend advies, zonder beperkingen, zonder 
ernstige aanpassingen. Het resultaat is nu al duidelijk. Er is niet de minste verbetering:  tijdens de 

voorbije zomer noteerden we zelfs 29% méér helikopterverkeer en 5% méér trainingsvluchten. 

Mijn vraag is eenvoudig:   
Waarom legt het Kortrijkse stadsbestuur de aanbevelingen van de Milieu-inspectie van de Vlaamse 

Overheid zo maar naast zich neer? De milieu-inspectie had nochtans na een grondige vergelijkende 

studie en een reeks waarnemingen een objectief en gefundeerd rapport opgesteld met de vraag aan 

de Deputatie om de lopende milieuvergunning voor het vliegveld aan te passen omwille van de 

vastgestelde lawaaioverlast 

Antwoord 

De luchthaven heeft op 5 februari 2004 een basis-milieuvergunning verkregen met tal van bijzondere 
voorwaarden om de hinder voor de omgeving tot een aanvaardbaar niveau te beperken. 

Hierbij werd gestreefd naar een evenwicht tussen de leefbaarheid voor de ruime omgeving en de 

economische belangen. 

In het recent advies van het college van burgemeester en schepenen inzake de vraag van de afdeling 
Milieu-inspectie van LNE, om de bijzondere voorwaarden te wijzigingen, werd opnieuw naar dit 

evenwicht gestreefd. 

Er zijn immers meer maatregelen om de hinder te beperken dan alleen het opleggen van quota. 

Er werden door het college van burgemeester en schepenen inderdaad geen quota voorgesteld, maar 
wel gevraagd om een actieplan met verdere maatregelen op te stellen om de overlast te reduceren.  

  



Dit actieplan moet resulteren in:  

 Een stelselmatige vermindering van de geluidshinder door oefen- en 

scholingsvluchten; 

 Een beperking van de hinderlijke scholingsvluchten tijdens het weekend 

Dit heeft geresulteerd in een beslissing van de Bestendige Deputatie waarbij de 
milieuvergunningsvoorwaarden voor een termijn van 2 jaar op proef werden uitgebreid. 

Binnen het jaar moet de luchthaven een aangepast geluidsactieplan voorleggen. 

De door de luchthaven geformuleerde maatregelen inzake geluidsbeheersing moeten opgenomen 

worden in de luchthavengids, Aeronautical Information Publication (AIP). 
Deze maatregelen hebben betrekking op: “gliding approach”, opstijgen vanaf het begin van de 

startbaan, “aborted take off”, nauwkeurig opvolgen van het vliegcircuit, normale opstijgbeweging, 
touch and go’s op zaterdag enkel door “home-based” operatoren. 

Verder moeten voor de touch and go- vluchten de vliegtuigen met een opstijgmassa van minder dan 2 

ton beschikken over een geluidscertificaat van minder dan- of gelijk aan 76 dB(A). 
Het aantal touch and go’s op zaterdag bedraagt op jaarbasis maximaal 20 % van het totaal aantal 

touch and go’s. 

Het aantal vliegtuigen dat gelijktijdig in circuit mag zijn voor lokale trainingen moet beperkt worden 
tot maximaal 3. 

In de proefperiode moet de exploitant jaarlijks de geluidscontouren laten berekenen. 
Er dient een communicatieplan/klachtenmeldpunt opgemaakt te worden in samenspraak met de 

milieudiensten van Kortrijk en Wevelgem. 

Deze maatregelen moeten onverkort en ten laatste binnen de 6 maanden opgenomen zijn in het AIP. 
Er moet een communicatieplan/klachtenmeldpunt opgemaakt worden. De geluidscontouren moeten 

jaarlijks berekend worden. Voorheen was dit tweejaarlijks. 


