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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. 


