
STAD KORTRIJK 
------------------------ 

G E M E E N T E R A A D 
_______________________ 

 
 

Bulletin van Vragen en Antwoorden 

 
 
Jaargang 24 - nummer 8                                 september 2015 
 

Vraag nr. 24 van Mattias Vandemaele van 16 juni 2015 
 
Hoeve te Coucx 

1.  Wie staat in voor het dagdagelijkse beheer? Kan iedereen daar activiteiten opzetten? Hoeveel kost 
de huidige exploitatie aan de stad? 

2.  Wie staat in voor het genereren van aanbod? Indien de stad er zelf aanbod voorziet, welke 

budgetten worden hiervoor gebruikt? 

3.  Hoeveel activiteiten (indien mogelijk met aantal bezoekers) vonden er plaats in 2013 en 2014? 

4.  Heeft de stad plannen om de exploitatie bij te sturen? 

5.  Zijn er plannen om de gebouwen te renoveren? En zo ja, welke timing is voorzien? En zijn er 
budgetten voorzien? 

6.  Komt er afstemming met de activiteiten die zich zullen ontwikkelen in het 'Armengoed'? 

 

 

Antwoord  
 
Toelichting. 

1. Wie staat in voor het dagdagelijks beheer ? Kan iedereen daar activiteiten opzetten? Hoeveel 

kost de huidige exploitatie aan de stad ? 

Het dagdagelijks beheer gebeurt door het team Beheer Openbaar Domein, in samenwerking 

met Natuurpunt afdeling Kortrijk met wie de stad Kortrijk een samenwerkingsovereenkomst 

heeft. 
 

Het reglement voor het Natuureducatief Centrum De Steenoven is ook van toepassing voor het 
bezoekerscentrum Hof te Coucx. Het centrum is beschikbaar voor alle activiteiten in verband 

met natuur en milieu. Privé gebruik wordt nooit toegestaan. 
 

  



 

Exploitatiekost 2013 2014 

Onroerende voorheffing 93 94 

Verzekeringen 380 386 

Elektriciteit 626 618 

Water 163 86 

Pellets 2481 1072 

Onderhoud en herstellingen 416 7517 

Onderhoud HVAC 296 296 

Onderhoud beveiligingsinstallatie 90 90 

Meldkamer 125 125 

Telefonie en data 72 72 

  

  Totaal 4.744 10.356 

 

2. Wie staat er in voor het genereren van aanbod ? Indien de stad er zelf aanbod voorziet, welke 

budgetten worden hiervoor gebruikt ? 

Beide partners genereren het aanbod. Meestal gaat het over gratis tentoonstellingen rond de 

thema‟s natuur en milieu. Eventuele kleine kosten worden betaald uit het gewone 
werkingsbudget. 

Op zondagnamiddag wordt het Hof te Coucx bemand door vrijwilligers. 

 
3. Hoeveel activiteiten (indien mogelijk met aantal bezoekers) vonden er plaats in 2013 en 2014 ? 

 
2013 

- 30 activiteiten waaronder : 

   - Klimaattentoonstelling “Klimaatkanaries en Hittestress” (25/2-30/4) 
   - Eikelmuis-Symposium (14/9) 

   - vergaderingen van planten- en zoogdierenwerkgroep 
   - cursussen Ecotuinteam, Natuurfotografie, Natuuracademie, Plantengemeenschappen 

- natuureducatie met scholen 

- zondagse bezoekers : 441 
 

2014 
- 47 activiteiten waaronder :  

   - vergaderingen van plantenwerkgroep, transitiewerkgroep,  
   - cursussen Kijk Op Natuur, bouw insectenhotels, Natuuracademie, Bijen 

- natuureducatie met scholen 

- zondagse bezoekers : 273 (een daling veroorzaakt door onregelmatige problemen  
   met de verwarming tussen januari en april en met een onderbezetting van de pool 

   vrijwilligers. 
 

4. Heeft de stad plannen om de exploitatie bij te sturen ? 

De onderbezetting van de pool vrijwilligers zorgt voor problemen bij de wekelijkse permanentie 
op zondag. Andere vormen om vrijwilligers te recruteren worden onderzocht. 

 
5. Zijn er plannen om de gebouwen te renoveren ? En zo ja, welke timing is voorzien ? En zijn er 

budgetten voorzien ? 

Er werd geopteerd om eerst het landschapsplan Stadsgroen Marionetten uit te voeren en 
daartoe de nodige budgetten te voorzien. In afwachting worden verschillende pistes onderzocht 

om de diversificatie en de aantrekkelijkheid van de site te verhogen. Ook de keuze van het 

beheersplan impliceert een deel van de nabestemming van de gebouwen. 
 

  



 
6. Komt er afstemming met de activiteiten die zich zullen ontwikkelen in het Armengoed? 

Het lijkt evident dat tussen deze beide sites de afstemming gebeurt, dit is trouwens ook 

gebeurd met de afstemming tussen het NEC De Steenoven en het Hof te Coucx. 

 

Vraag nr. 25 van Mattias Vandemaele van 16 juni 2015 
 

Afvalbeleid 
 

1.  Wat is de evolutie in de hoeveelheid huishoudelijk en bedrijfsafval die opgehaald werd de 

afgelopen 5 jaar in Kortrijk? 

2.  Wat is de evolutie in de hoeveelheid sluikstort in onze stad (aantal opruimingen na klacht via 

meldpunt / aantal PV‟s / aantal GAS-vaststellingen en GAS-boetes) in de afgelopen 5 jaar? 

Graag ook aparte cijfers voor hondenpoep. 

3.  Hoeveel publieke vuilbakken zijn er op vandaag in Kortrijk (en de deelgemeenten). Hoe is de 

evolutie naar aantal de afgelopen 5 jaar? Hoeveel afval verzamelen we op die manier (liefst ook 

met evolutie over 5 jaar)? 

4.  Welke inspanningen leveren we als stad om het aandeel restafval te laten zakken? 

5.  Monitoren we op één of andere manier de hoeveelheid afval door de stad zelf geproduceerd? 

En zo ja wat is de evolutie hier in (5 jaar ver)? Leveren we inspanningen om het afval dat de 

stad zelf veroorzaakt te doen dalen? Zo ja, welke? 

6.  Wat is het standpunt van de meerderheid m.b.t het invoeren van statiegeld voor PMD?  

 
Antwoord  
 

1. Wat is de evolutie in de hoeveelheid huishoudelijk en bedrijfsafval die opgehaald werd de 
afgelopen 5 jaar in Kortrijk? 
 

Jaar Huisvuil (kg) Bedrijfsafval (kg) 

2010 9.181.200 3.057.090 

2011 9.231.790 3.091.440 

2012 9.348.070 3.008.500 

2013 9.431.330 2.842.570 

2014 9.418.640 2.831.980 

De stijging van het restafval in 2013 volgt de stijging die in heel Vlaanderen merkbaar was. 
 

2. Wat is de evolutie in de hoeveelheid sluikstort in onze stad (aantal opruimingen na klacht via 
Meldpunt / aantal PV‟s / Aantal GAS-vaststellingen en GAS-boetes) in de afgelopen 5 jaar? Graag 
ook aparte cijfers voor hondenpoep. 

 

Jaar Zwerfvuil via 
meldpunt 

Sluikstort via 
meldpunt 

GAS-vaststellingen Boetes Bemiddeling 

2010 284 845 190   

2011 318 710 84   

2012 212 893 71 42 4 

2013 149 941 172 75 13 

2014 153 1270 61 39 2 

 

  



 

Jaar GAS-vaststellingen 
hondenpoep 

Aantal 
boetes 

2010 0 0 

2011 2 0 

2012 0 0 

2013 28 19 

2014 * * 

* cijfers nog in verwerking 
 

De opvallende stijging van het aantal meldingen over sluikstort is een combinatie van een aantal 
faktoren zoals : 

- de stijgende bekendheid van het meldpunt 1777 

- de alertheid van burgers, de wijkwerking van de politiezone VLAS en de 
  gemeenschapswachten in het kader van de actie Kortrijk op zijn Properst 

 

3. Hoeveel publieke vuilbakken zijn er op vandaag in Kortrijk (en de deelgemeenten). Hoe is de 
evolutie naar aantal de afgelopen 5 jaar? Hoeveel afval verzamelen we op die manier (liefst ook 
met evolutie over 5 jaar). 

Er staan een 800-tal vuilnisbakjes opgesteld in de stad, deelgemeenten, parken en 

begraafplaatsen. 
De laatste 5 jaar is hier geen grote verandering in gekomen. Verdwenen en/of beschadigde 

vuilnisbakjes worden stelstelmatig vervangen. 

De ingezamelde hoeveelheden zwerfvuil worden mee opgehaald met het restafval van de stedelijke 

diensten. Exacte cijfers zijn niet bekend. 

 

4. Welke inspanningen leveren we als stad om het aandeel restafval te laten zakken? 

Via sensibilisering naar scholen, burgers en bedrijven om  
- zeer goed hun afval te sorteren; 

- afvalarm te winkelen; 

- voldoende mogelijkheden aan te bieden waar hun gesorteerd afval kan gebracht of 
  opgehaald worden (containerparken, groeninzamelpunten, ophaling groen-, PMD-, papier- en  

  karton afval,  kledijcontainers) 

5. Monitoren we op één of andere manier de hoeveelheid afval door de stad zelf geproduceerd? En zo 
ja wat is de evolutie hier in (5 jaar ver)? Leveren we inspanningen om het afval dat de stad zelf 
veroorzaakt te doen dalen? Zo ja, welke? 

Het geproduceerde afval door de stedelijke diensten wordt niet afzonderlijk bijgehouden door het 

ontbreken van weeginstallaties in de ophaalwagens. 
Wel worden inspanningen geleverd om het restafval zo laag mogelijk te houden door: 

- in alle bureaus papierkorven te plaatsen; 
- afvalbakken voor PMD te voorzien; 

- in de binnentuin van het stadhuis staat een compostvat voor groenten- en fruitafval. 

 
De Werkgroep Interne Milieuzorg ontwikkelt op regelmatige tijdstippen initiatieven rond het 

verminderen van de hoeveelheid intern geproduceerd restafval. 

6. Wat is het standpunt van de meerderheid m.b.t. het invoeren van statiegeld voor PMD? 

Vooraleer een standpunt in te nemen, volgt het stadsbestuur de evolutie van dit dossier en de 

daaraan gekoppelde discussies pro en contra nauwgezet op. Ook de afvalintercommunale IMOG sv 
is via het overleg tussen Interafval en de VVSG nauw bij het debat en de eventuele besluitvorming 

betrokken. 

 



Vraag nr. 26 van Hannelore Vanhoenacker van 15 juni 2015 
 
De Verlei(e)ding 

 

De Leie werd in het Sinksenweekend op een mooie manier in vuur en vlam gezet. Het einde van 

Leiewerken moet als een kers op de taart een feestjaar kennen. Het programma is goed gevuld, zeer 
divers en weet een groot deel van de bevolking te mobiliseren door het gevarieerde aanbod. 

Ook de regio heeft hier mee wind in de zeilen, fijn dus. 

Het financiële plaatje dat daaraan gekoppeld is, willen we graag kennen. Er zijn wellicht heel wat 
middelen uit subsidiedossiers en van externe partners. Vandaar de volgende vragen: 

1. Kunnen we een overzicht krijgen van de partners (publieke - private) die mee investeren in 

het project? 

2. Kunnen we een overzicht krijgen van het bedrag dat zij daarvoor op tafel leggen? 

3. Hoeveel is de reële bijdrage van de Stad in dit feest? 

4. Kunnen we de begroting van de Verlei(e)dinge krijgen, waarop we per deelproject de kostprijs 

kunnen zien? 

Antwoord  
 
De begroting van een evenement is een continu wijzigend gegeven. De Grote Verleieding loopt 

bovendien nog tot 27 september 2015. Onderstaand overzicht geeft de meest actuele situatie weer op 

1 juli 2015 en combineert (gedeeltelijke) afrekeningen met ramingen. We bezorgen graag een 
definitief overzicht na afwerking van het project. 

 
Raming uitgaven 1 juli 2015. 

 

Openingsspektakel 209.685 euro 

Metamorfosen 148.099 euro 

Belevenissen 103.000 euro 

Flux 316.953 euro 

WATER / WAR 31.000 euro 

Urban Waves 250.977 euro 

Communicatie 156.949 euro 

Overhead (coördinatie, fundraising, 
recepties) 

89.515 euro 

Totaal 1.306.178 euro 
 
Volgende elementen maken geen deel uit van de projectbegroting De Grote Verleieding maar dragen 

er wel toe bij: 
- Reguliere communicatiekanalen (Stadskrant, dienst toerisme,…) 

- Reguliere evenementen die gekaderd worden binnen DGV (Sinksen, Dag van het Park, 

sport@kortrijk, Autovrije zondag, rijwoningenwandeling, Open Monumentendag, 

Seizoenopening Schouwburg, …) 

- Uitgaven belevenissen gedragen door de partners / burgers / verenigingen 

  



 
Raming financiering 1 juli 2015 

Stad Kortrijk 
 

 
695.391 euro 
 

 
53,10 % 

 

Stedelijke vzw‟s  
163.000 euro 

 
12,45% 

Vzw Musea – vzw Toerisme – 
vzw Cultuurcentrum – vzw 
Feest in Kortrijk 

Subsidies / publieke 
sponsors 

 
173.750 euro 

 
13,27% 

Waaronder:  
- W&Z  
- Provincie  West-Vlaanderen  
- Kortrijk Leiedal  
- Kortrijk Studentenstad   
- Designregio  
- Vlaanderen departement 
Sport 

Private sponsors  
188.949 euro 

 
14,43% 

Waaronder:  
- Eandis  
- K in Kortrijk NV  
- TV Leie Doortocht Kortrijk 
- THV K-Tower 
- Ghelamco  Invest 
- Van Marcke NV 
- Vandecasteele Houtimport 
- Drukkerij Delabie  
- Roularta Media Group 
- Brouwerij Vander Ghinste  
- Allbox  
- Picstory 
- Red Bull 

Tickets & drank  
88.500 euro 

 
6,76% 

 

 
Totaal 

 
1.309.590 euro 

 
100% 

 

 
 

Vraag nr. 27 van Roel Deseyn van 23 juni 2015 
 
Werking gemeenteraad – gebrekkige voorlichting burgers 

 

Geachte leden van het College, 

Op 22 juni viel bij de raadsleden de uitnodiging in de bus voor een inderhaast samengeroepen 

gemeenteraad op 29 juni 2015 en raadscommissies op 23 juni. Dit blijkt ook de enige kennisgeving, 

gezien er nergens anders publieke berichtgeving is over deze zittingen. Dat het stadsbestuur haar 
communicatiekanalen niet aanwendt (voor iets dat nog altijd tot de fundamenten van haar werking 

behoort), doet vragen rijzen bij de zin in/voor democratische besluitvorming. Zo is er op de website 
geen enkel spoor terug te vinden over het feit dat de gemeenteraad vandaag (op moment van 

indiening van deze vraag) in zitting bijeen komt. Het zou daarom goed zijn om van het College te 
vernemen hoe zij haar gemeenteraad optimaal wil laten functioneren en de werking ervan optimaal 

toegankelijk wil maken. 

  



Vandaar mijn volgende vragen: 

1. Waarom krijgen de inwoners van Kortrijk geen up-to-date informatie? Wat ligt er aan de basis 

van dat er amper kennisgeving was over het uitzonderlijk bijeenroepen van de 

raadscommissies en de gemeenteraad? 

2. Welke diensten zijn verantwoordelijk voor het (publiek) kenbaar maken van de werking van 

de gemeenteraad? Wie wordt hierbij verondersteld om het initiatief te nemen? Wat is de 

reden dat zij voor deze zittingen geen initiatief genomen hebben? 

3. Hoe wil het stadsbestuur in de toekomst de publieke informatieverstrekking versterken en de 

betrouwbaarheid voor het publiek verhogen? 

4. Ook de berichtgeving op kortrijk.be is niet de meest transparante: 

 Waarom staan data en verslagen gescheiden? 

 Wanneer zullen beelden van de livestream in het verslag worden geïntegreerd? 

 Wat is de motivatie om de informatieverstrekking niet aan te bieden op de homepage? 

Antwoord  
 

1.Conform het gemeentedecreet en de bepalingen van het huishoudelijk reglement worden de 

inwoners van Kortrijk op de hoogte gesteld via het bericht aan de bevolking. In dit bericht zijn datum, 

uur, locatie en agenda opgenomen van de commissies en raadszitting. Dit bericht wordt gepubliceerd 

op de schermen van het stadhuis minstens 8 dagen voor de zitting van de gemeenteraad. 

Daarnaast wordt ditzelfde bericht ook bekendgemaakt via de website van de stad, samen met de 

ontwerpbesluitenbundel. 

Daarnaast is er het jaaroverzicht met de data. Daarin is uitdrukkelijk opgenomen dat wijzigingen 

gedurende het jaar mogelijk zijn. 

2.De informatie voor het publiek gebeurt vanuit Communicatie en Recht, die daartoe de nodige 

stappen heeft gezet. Het bericht aan de bevolking werd gepubliceerd op de schermen en op de 

website. 

Het jaaroverzicht met de data werd aangepast. 

3. Het feit dat de informatie wordt verspreid via de officiële en eigen kanalen van de stad bewijst de 

betrouwbaarheid van de informatie.  

4. De data en verslagen staan al altijd gescheiden. Het lijkt logisch dat een schema aanwezig is 

waarop de bezoeker kan zien wanneer de zittingen zijn van de gemeenteraad en de commissies. Het 

lijkt eveneens logisch dat als iemand zoekt op verslagen van de gemeenteraad hij/zij die vindt op een 

webpagina die deze verzamelt.  

Het is niet de bedoeling om de beelden van de Livestream in de verslagen van de gemeenteraad te 

integreren, wel de geluidsopnames. Dit is gepland in 2016. 

De website is toptakengericht. Dit betekent dat we de meest gezochte informatie het best in de kijker 

zetten. Het heeft te maken met het gebruiksgemak van de bezoeker. We weten dat 85% van de 

bezoekers via Google zoekt en op onze website komt. We moeten dus vooral zorgen dat de 

informatie, ook die van de gemeenteraad, goed vindbaar is via Google. Voor wie dan toch via de 

startpagina komt, is de informatie gemakkelijk vindbaar via het erg eenvoudig menu. Je klikt op 

„dienstverlening en bestuur‟ en gaat dan naar „bestuur‟. Uiteraard kom je er vlugger via het handige 

webadres www.kortrijk.be/gemeenteraad.  

 

http://www.kortrijk.be/gemeenteraad


Vraag nr. 28 van Catherine Matthieu van 07 juni 2015 
 
@llemaal digitaal 

1) Wat is de visie van de stad op het gebruik van open-bron-software? Is de stad concreet van plan 
om dit soort software te gebruiken in stads- en OCMW-diensten of te promoten bij medewerkers en 

burgers? 

2) Welk systeem van digitale archivering gebruikt de stad voor de gemaakte digitale documenten. Hoe 
wordt er gezorgd dat deze documenten binnen 100 jaar nog steeds gelezen en geraadpleegd kunnen 

worden? Hoe wordt dit archief beveiligd? 

3) Welke concrete ambities heeft de stad in de aandacht voor specifieke doelgroepen op de digitale 

weg? 

1. Is het de ambitie van de stad om elke website in eigen beheer toegankelijk te maken voor 

blinden en slechtzienden en daaromtrent een label te halen? 

2. Is er aandacht voor het vertalen van relevante informatie op de website van de stad voor 

zowel nieuwkomers (informatie over verblijfsdocumenten, adressen van diensten met 

uitleg,…) en toeristen (informatie over de Leiestreek en de toeristische producten van 

Kortrijk)? 

4) Is de stad van plan om door middel van een digitale aanpak meer transparantie te brengen over 
het bestuur? 

1. Zal de burger belangrijke bestuursdocumenten (begroting, verslagen en agenda‟s van 

gemeenteraad, commissies, beleidsplannen) vlot kunnen raadplegen via internet? 

2. Is er nagedacht om de openbare onderzoeken een prominentere plaats te geven op de 

website van de stad met een duidelijke uitleg over de termijn en de manier van het indienen 

van bezwaren en verzoekschriften? 

5) Kan er een overzicht gegeven worden van: 

1. Aantal unieke bezoekers van de website van de stad het afgelopen jaar. 

2. Het aantal unieke bezoekers per onderdeel/pagina van de website het afgelopen jaar. 

Antwoord  
 

1) Wat is de visie van de stad op het gebruik van open-bron-software? Is de stad 

concreet van plan om dit soort software te gebruiken in stads- en OCMW-diensten of 
te promoten bij medewerkers en burgers? 

 
Bij het zoeken naar softwareoplossingen hanteren we volgende principes: 

 Procesvereenvoudiging 

 Uitwisseling van informatie  

 Gebruik van authentieke bronnen 

 Gebruiksvriendelijkheid 

Het feit of de aangeboden oplossing dan al dan niet open-bron is, vormt geen rechtstreeks criterium 
bij de selectie maar heeft soms wel impact op de kostprijs. 

  



Bij de stad maken we op dit ogenblik al beperkt gebruik van Open-bron of vrije software zoals:  
 Linux: onderliggend besturingssysteem servers financiële applicatie, 

 PostreSQL: databank bij Vastgoedinfo, GRAB, 

 Apache serversoftware: serversoftware bij beheersapplicatie ruimtelijke ordening, bevolking, 

edecision, mobinfra 

 Drupal: website kortrijk.be en intranet bij de stad, 

 Webbrowser zoals Mozilla Firefox 

 VLC mediaplayer 

 Freemind : mindmapping 

 Infrarecorder: aanmaken CD‟s/DVD‟s 

 Pdf creator: aanmaken pdf bestanden 

 GIMP: fotobewerking 

 
Vanuit de stad worden nog heel zelden software-oplossing geïmplementeerd die van nul af ontwikkeld 

worden. Vaak hebben de aanbieders al een solide basis die dan bijgewerkt wordt. De open-bron 
componenten zitten vooral in de onderliggende sturingssystemen of databanken. 

 
Eerder waren er ook softwareleveranciers die modules ontwikkelden of integreerden op basis van 

„open office‟. Hierbij ontstonden echter moeilijkheden op vlak van comptabiliteit met andere systemen, 

ervaring van mindere gebruiksvriendelijkheid door gebruikers en soms ook minder goede 
ondersteuning bij de leverancier. 

2) Welk systeem van digitale archivering gebruikt de stad voor de gemaakte digitale 
documenten. Hoe wordt er gezorgd dat deze documenten binnen 100 jaar nog steeds 

gelezen en geraadpleegd kunnen worden? Hoe wordt dit archief beveiligd? 

Eerst en vooral moeten we stellen dat er verschillende types documenten bestaan. De meeste van die 
digitale documenten komen in een beheerssystemen terecht zoals: 

 Notulen gemeenteraad en schepencollege → E-decision 

 Akten van de burgerlijk stand → Scansearch 

 Digitale bouwdossiers → Nestor 

 Facturen en briefwisseling → ELO | DMS 

 Audiovisueel materiaal → Beeldbank 

 

Elk beheersysteem beschikt over een backup, wat de veiligheid van bewaring en consultatie moet 

garanderen. Wanneer een beheersysteem zou ophouden te bestaan, is het de bedoeling dat de 

digitale documenten daaruit worden gemigreerd naar een nieuw beheerssysteem of in het digitaal 

depot van het stadsarchief terechtkomen, met als einddoel het E-depot van Digitaal Archief 

Vlaanderen of het Vlaams Instituut voor Archivering. 

Digitale documenten die niet in een toepassing terechtkomen, staan voorlopig op het netwerk van de 

dienst die deze bestanden heeft aangemaakt. Er wordt gestreefd om nog in 2015 te starten met 
digitale overdrachten naar het digitaal depot van het stadsarchief. Dit in samenhang met de uitrol van 

Office 365. Om dit te kunnen verwezenlijken is een werkgroep opgestart en wordt er onderzocht in 
hoeverre een software zoals „Records Management Tool‟ daar ondersteuning kan voor bieden. De RMT 

is bedoeld voor de toezichthoudende archivaris en de informatiebeheerder. Met de RMT kan hij de 

groei van bestanden controleren, de informatiehuishouding beheren, de context van de informatie op 
orde houden door dubbele bestanden te verwijderen en versiebeheer toe te passen. 

 
Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat alle digitale documenten, net zoals de papieren 

documenten, bewaard worden volgens de archiefwet. Daarvoor is een selectielijst opgesteld. Deze lijst 
helpt gemeenten om te bepalen welke archieven bewaard moeten of vernietigd mogen worden. De 

gemeente mag geen archief vernietigen zonder toestemming van de Algemeen Rijksarchivaris of zijn 

gemachtigden. De selectielijst somt alle reeksen documenten die de gemeente vormt op, en geeft aan 
wat er mee moet gebeuren. Zo kan de gemeente anticiperen en voor eeuwig te bewaren archieven 

apart houden van (en beter verzorgen dan) archieven die op termijn te vernietigen zijn. 



Wanneer de te archiveren digitale documenten uiteindelijk in het digitale depot van het stadsarchief 
terechtkomen, is het ook de bedoeling dat deze documenten op termijn in het E-depot van Digitaal 

Archief Vlaanderen terecht komen. 

 
Het stadsarchief volgt het project „Digitaal Archief Vlaanderen‟ (DAV) op de voet en is sinds de opstart 

lid van de klankbordgroep DAV. DAV wil een dienstverlening inrichten die alle overheidsinstanties in 
Vlaanderen toelaat om digitale informatie duurzaam te bewaren en te ontsluiten. DAV moet een 

overkoepelend E-Depot worden voor besturen in Vlaanderen. Het is belangrijk dat ook de stad Kortrijk 

haar digitale documenten onderbrengt in een E-depot. DAV biedt ons deze mogelijkheid aan. 

Naast het DAV is het stadsarchief ook partner in het project VIAA of Vlaams Instituut voor Archivering. 
Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) digitaliseert, bewaart en ontsluit audiovisueel materiaal, 

foto's, documenten, enz. samen met partners uit de cultuur, erfgoed- en mediasector. Zij beschikken 

daarvoor over een E-depot. VIAA biedt de kans om audiovisueel materiaal onder te brengen in hun E-
depot. Een infrastructuur waarover de stad Kortrijk niet beschikt. Het E-depot van VIAA kan ervoor 

zorgen dat het audiovisuele materiaal van de stad Kortrijk voor altijd, op een correcte manier, 
bewaard blijft. VIAA staat namelijk in voor meer dan enkel opslaan van digitale bestanden. Zij 

controleren deze ook op authenticiteit en leesbaarheid. Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) 
is net zoals Digitaal Archief Vlaanderen (DAV) een initiatief van de Vlaamse regering.  

3) Welke concrete ambities heeft de stad in de aandacht voor specifieke doelgroepen op 
de digitale weg? 

1. Is het de ambitie van de stad om elke website in eigen beheer toegankelijk 

te maken voor blinden en slechtzienden en daaromtrent een label te halen? 

Bij de ontwikkeling van de huidige websites werd bewust rekening gehouden met toegankelijkheid. 
Team communicatie en de werkgroep Digitale Regio Kortrijk (intercommunale Leiedal) adviseerden 

dat het nastreven van een label zoals het Anysurfer kwaliteitslabel voor die websites, geen must is. Er 
is steeds aandacht voor mogelijke aanpassingen van de websites om tegemoet te komen aan een nog 

betere toegankelijkheid algemeen en voor personen met een visuele beperking in het bijzonder. Een 
screening tot het behalen van een label kost geld en ook zonder screening wordt grotendeels voldaan 

aan de eisen van het Anysurfer label. 

Maatregelen situeren zich onder meer op het gebied van vormgeving, inhoud (o.a. beperken tot 

noodzakelijke) en “klare taal”.  Aanpassingen die zich specifiek richten tot personen met een visuele 

beperking zijn vrij duur, vaak beschikken personen met een visuele beperking ook zelf over de 
nodigen ondersteuningsmiddelen. Rekening houdend met het feit dat de meeste gebruikers via 

Google op de website terecht komen, is de meerwaarde van bijvoorbeeld voorleesopties op de 
stedelijke pagina‟s relatief beperkt.  

Dit sluit ook aan bij de visie van het “Anysurfer label”: “Toegankelijk betekent bruikbaar voor 
iedereen, ook voor personen met een handicap. Dit geldt in de fysieke wereld voor straten, pleinen en 

gebouwen, maar zeker zo belangrijk is toegankelijkheid van alles wat digitaal is: websites, e-mails, 
digitale documenten, apps voor smartphones enz. Personen met een handicap hebben toegang tot 

smartphones en computers, maar ook de inhoud moet voor iedereen toegankelijk zijn. 
Toegankelijkheidsrichtlijnen overlappen vaak met andere principes van modern webdesign en 

documentopmaak. Daarom zijn toegankelijke websites over het algemeen beter geschikt voor kleine 

beeldschermen van smartphones en tablets, zijn ze bruikbaar in iedere webbrowser en scoren ze 
beter in de resultaten van zoekmachines. Toegankelijke websites en documenten helpen dus alle 

bezoekers/lezers.” 

  



Tips en aandachtspunten om de toegankelijkheid te verhogen blijven steeds welkom. De stedelijke 
adviesraad voor personen met een beperking bezorgde reeds in het verleden aanbevelingen en werkt 

ook actief mee aan acties i.k.v. “Klare Taal” en “@llemaal digitaal”. Aanbevelingen worden door het 

team communicatie, in overleg met directie Welzijn, meegenomen naar de werkgroep met de DRK-
regio. Via informatievergaderingen en vormingen worden redacteuren van de website aangeleerd en 

gestimuleerd om de aanbevelingen ook toe te passen. Op regelmatige basis gebeuren kwaliteitscheck 
door medewerkers van de directie Welzijn en het team communicatie. 

2. Is er aandacht voor het vertalen van relevante informatie op de website 

van de stad voor zowel nieuwkomers (informatie over verblijfsdocumenten, 

adressen van diensten met uitleg,…) en toeristen (informatie over de 

Leiestreek en de toeristische producten van Kortrijk)? 

Het antwoord op deze vraag kadert binnen de taalwetgeving. Gemeente- en OCMW-besturen, AGB‟s, 

gemeentelijk onderwijs, … zijn onderworpen aan deze taalwetgeving met als basisprincipe dat het 
Nederlands de bestuurstaal is in Vlaanderen en dat de overheid die taal in al haar communicatie 

gebruikt. Inwoners van buiten Vlaanderen mogen door een openbare dienst wel in de eigen taal te 
woord gestaan worden ( “hoffelijkheidsprincipe”). Voor toeristische centra en faciliteitengemeenten 

biedt de wetgeving een aantal bijkomende mogelijkheden.  

Naast deze wettelijke mogelijkheden hebben de toezichtsinstanties geoordeeld dat in sommige 

situaties het beperkt gebruik van vreemde talen ten aanzien van anderstaligen uit het eigen 
taalgebied geoorloofd is. Deze uitzondering is niet in de wet zelf geregeld en de criteria zijn strikt. Het 

moet gaan om uitzonderlijke communicatie met een specifiek doelpubliek zoals waar je in de 
gemeente taallessen of de integratiedienst kunt vinden. De boodschap moet altijd ook én eerst in het 

Nederlands gegeven worden en men moet verplicht vermelden dat het om een vertaling gaat.  

De website van toerisme Kortrijk is een aparte site en is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels 

en Duits. Algemene toegankelijkheidscriteria qua vormgeving, gebruik klare taal, … zijn ook hier van 
toepassing. 

De informatie op de pagina‟s met informatie voor nieuwkomers is enkel in het Nederlands. Aan de 
balie wordt in de praktijk indien nodig, gebruik gemaakt van een gemeenschappelijke contacttaal om 

nieuwkomers verder te helpen. Indien dit niet mogelijk is, wordt vaak door de nieuwkomer zelf, of 

door de stad gezocht naar een tolk of wordt gebruik gemaakt van een vertaaldienst. Anderstalige 
nieuwkomers met taalproblemen worden ook steeds doorverwezen naar het Huis van het Nederlands 

waar bekeken wordt of zij Nederlandse lessen kunnen volgen. 

Via de website kan een onthaalbrochure “Kortrijk voor anderstaligen” gedownload of opgevraagd 

worden. Deze brochure is telkens geschreven in het Nederlands en Arabisch, Engels, Frans of 
Russisch. Ook het stadsplan met verschillende belangrijke diensten op, is te downloaden op de 

website.  

4) Is de stad van plan om door middel van een digitale aanpak meer transparantie te 

brengen over het bestuur? 

Ja, we verwijzen hierbij naar hoofdstuk 10 van Plan Nieuw Kortrijk, “Een stadsbestuur dat transparant 
en sober is”. 

1. Zal de burger belangrijke bestuursdocumenten (begroting, verslagen en 

agenda’s van gemeenteraad, commissies, beleidsplannen) vlot kunnen 

raadplegen via internet? 

De agenda van het schepencollege is terug te vinden via de link: http://www.kortrijk.be/over-de-

stad/politiek/cbs/agenda  

http://www.kortrijk.be/over-de-stad/politiek/cbs/agenda
http://www.kortrijk.be/over-de-stad/politiek/cbs/agenda


De verslagen van de gemeenteraad zijn gepubliceerd op de website: http://www.kortrijk.be/over-de-
stad/politiek/gemeenteraad/verslagen vanaf januari 2008. 

De agenda en memorie van de gemeenteraad, bulletins van vragen en antwoorden, verslagen 
commissies en beelden van de raad zijn ook terug te vinden via http://www.kortrijk.be/gemeenteraad.  

Budgetinfo is terug te vinden via http://www.kortrijk.be/over-de-stad/beleidsinfo/budget  

Daarnaast is er sinds 2013 de livestreaming van de gemeenteraad. Deze beelden zijn ook nog 
achteraf raadpleegbaar via de linken op de pagina http://www.kortrijk.be/gemeenteraad  

Kortrijk is ook een voorloper op het vlak van Open Data. Digitale toepassingen en Open Data dragen 
bij tot transparantie en vormen de bouwstenen van onze Open Stad Kortrijk. We stellen dan ook 

graag data ter beschikking van scholen, bedrijven, verenigingen, individuele geïnteresseerden om 
eigen applicaties uit te werken of er op een andere creatieve manier mee aan de slag te gaan. Zie 

http://www.kortrijk.be/opendata/.  

2. Is er nagedacht om de openbare onderzoeken een prominentere plaats te 

geven op de website van de stad met een duidelijke uitleg over de termijn 

en de manier van het indienen van bezwaren en verzoekschriften? 

Openbare onderzoeken zijn terug te vinden via de onderstaande linken: 

 http://www.kortrijk.be/openbareonderzoeken    

 http://www.kortrijk.be/milieuvergunningsaanvragen   

 

Wetende dat de meeste (85%) van de bezoekers op de informatie terechtkomen zoeken via Google, 
moeten we vooral nadenken over de vindbaarheid via Google via verschillende termen; 

'aanbestedingen+kortrijk', 'openbare aanbestedingen + kortrijk', 'milieuvergunning+kortrijk', … Een 
goede mix van communicatiemiddelen en juiste vermelding van de gemakkelijke webadressen is 

eveneens aangewezen (Stadskrant, sociale media, mailings, pers/advertenties,...). 

5) Kan er een overzicht gegeven worden van: 

1. Aantal unieke bezoekers van de website van de stad het afgelopen jaar. 

De meting van het aantal bezoekers gebeurt met “google analytics”. Hieronder komen cijfers voor van 
„Gebruikers‟ dit komt overeen met „unieke bezoekers‟. De cijfers zijn per maand en omvatten 

bezoekers op kortrijk.be en ocmwkortrijk.be. 

De cijfers jan/14 en feb/14 zijn onvolledig. Wegens technische migratie van de website en aanpassen 
van de code werd een tijdlang geen meting uitgevoerd. Uit vergelijking met andere maanden mag je 

wel besluiten dat die ongeveer 95.000 tot 110.000 zullen bedragen. 
  

http://www.kortrijk.be/over-de-stad/politiek/gemeenteraad/verslagen
http://www.kortrijk.be/over-de-stad/politiek/gemeenteraad/verslagen
http://www.kortrijk.be/gemeenteraad
http://www.kortrijk.be/over-de-stad/beleidsinfo/budget
http://www.kortrijk.be/gemeenteraad
http://www.kortrijk.be/opendata/
http://www.kortrijk.be/openbareonderzoeken
http://www.kortrijk.be/milieuvergunningsaanvragen


 

Maand Maandindex Gebruikers 

jan/14 0000 65353* 

feb/14 0001 23860* 

mrt/14 0002 101659 

apr/14 0003 111371 

mei/14 0004 108199 

jun/14 0005 113294 

jul/14 0006 93148 

aug/14 0007 98613 

sep/14 0008 111809 

okt/14 0009 107358 

nov/14 0010 98928 

dec/14 0011 108372 

jan/15 0012 106121 

feb/15 0013 101565 

mrt/15 0014 108558 

apr/15 0015 112318 

mei/15 0016 145236 

 Totaal:  1715762 

2. Het aantal unieke bezoekers per onderdeel/pagina van de website het 

afgelopen jaar. 

Hieronder een overzicht van de paginaweergaven van de top 50. De meting betreft de periode 1/1/14 

tot en met 31/5/15. Paginaweergaven betreft het totale aantal bekeken pagina's. Herhaalde 
weergaven van één pagina tellen ook mee. 

 

Nr Pagina Paginaweergaven 

1 startpagina kortrijk.be 604095 

2 /webcam 130531 

3 /bibliotheek 91379 

4 /adressen/stad-kortrijk-stadhuis 72911 

5 /vrije-
tijd/sport/sportaccommodatie/stedzwembaden 

59618 

6 /node/1541255/  (zwemmen) 55426 

7 /sinksen/sinksennieuws 47115 

8 /vrije-tijd 39849 

9 /adressen/zwembad-mimosa 38768 

10 /sport 37999 

11 /adressen/zwembad-lagaeplein 36207 

12 /webshop 35933 

13 /adressen/openbare-bibliotheek-kortrijk 35700 

14 /adressen/recuperatiepark-graaf-karel-de-goedelaan 34047 

15 /vacatures 33795 

16 /leefomgeving/afval/recuperatieparken 32294 



17 /sinksen/sinksen 32191 

18 /zwemmen 30908 

19 /vrije-tijd/sport/sportplus-vzw 28477 

20 /paasfoor 28132 

21 /adressen/burgerzaken 27765 

22 /sinksen/agenda/sinksen/zondag 26483 

23 /adressen/zwembad-magdalena 26174 

24 /vrije-tijd/uit-in-kortrijk/evenementen 25749 

25 /uitinkortrijk 24374 

26 /stratenplan 24188 

27 /leven-en-welzijn 23737 

28 /wonen 23491 

29 /paasfoor/openingstijden 23418 

30 /bedrijven/k-in-kortrijk 22069 

31 /vrije-tijd/sport 21000 

32 /sinksen/agenda/sinksen/maandag 20822 

33 /vrije-tijd/sport/sportaanbod/zwemmen 20588 

34 /ocmw 19605 

35 /sinksen/agenda/sinksen/zaterdag 19503 

36 /kortrijkloopt 19455 

37 /adressen/gerechtsgebouw-i 19081 

38 /leven-en-welzijn/veiligheid/wachtdiensten 18684 

39 /over-de-stad 18497 

40 /adressen/sportcampus-lange-munte 17871 

41 /vrije-tijd/cultuur/bibliotheek/catalogus 17302 

42 /bibliotheek/vrije-tijd/cultuur/bibliotheek 17248 

43 /diensten 16611 

44 /adressen/az-groeninge-campus-kennedylaan 16258 

45 /nieuws 16170 

46 /adressen/de-kringloopwinkel 15739 

47 /e-loket 15266 

48 /leefomgeving 15174 

49 /over-de-stad/politiek/cbs 15153 

50 /sinksen 15070 

 

 

Vraag nr. 29 van Steve Vanneste van 18 juni 2015 
 

Dynamische verkeersborden 

Sinds kort wordt er door de politie geflitst in omgevingen waar de zone 30 geldt. Vaak leidt dat tot 
frustraties bij nietsvermoedende chauffeurs. Een mogelijkheid om de frustratie wat te kanaliseren is 

om de zone 30 pas in te voeren tijdens de schooluren. Iedereen is er zich immers van bewust dat de 

veiligheid van onze schoolgaande jeugd moet gewaarborgd worden. Het naleven van de zone 30 en 
de controle op die naleving is dan veel meer te verklaren dan tijdens bvb de late avonden en 

schoolvakanties. 



Het beste middel om de automobilisten te sensibiliseren zijn de dynamische verkeersborden. Deze zijn 
visueel veel sterker dan klassieke borden en ze kunnen op de gepaste momenten aangesloten en 

uitgeschakeld worden. Zo krijgen de bestuurders een beter zicht op de verkeerssituatie en worden ze 

extra gesensibiliseerd om zich aan de snelheidsbeperking te houding. Dit laatste is zelfs al meerdere 
malen door onderzoek bewezen. 

Er wordt enkel gecontroleerd tijdens de schooluren, maar het plaatsen van dynamische 

verkeersborden zal de duidelijkheid voor autobestuurders vergroten en de veiligheid van de 

schoolgaande jeugd verbeteren door het sensibiliserende effect. De kans dat een voetganger overlijdt 
bij een aanrijding aan 30 km is immers 9 keer kleiner dan wanneer dit gebeurt bij 50 km per uur.  

Daarom dan ook deze vragen: 

-Zullen er dynamische verkeersborden geplaatst worden? 

-Indien zo, wanneer worden ze geplaatst en waar? 

Antwoord  

-Zullen er dynamische verkeersborden geplaatst worden? 

Het stadsbestuur heeft van bij het begin van de legislatuur duidelijk gesteld dat we de zones 30 
wensten te behouden en af te dwingen. Zoals u zelf aanhaalt verhoogt dit drastisch de 

overlevingskansen bij ongevallen. We willen de zwakke weggebruiker en in het bijzonder kinderen 
zoveel mogelijk beschermen. De stad moedigt haar inwoners aan om te fietsen, dan moet dit ook in 

zo veilig mogelijke omstandigheden kunnen gebeuren.  

 
Er zijn twee mogelijkheden: een eerste optie is om permanente dynamische borden te plaatsen, 

waardoor een “variabele zone 30” kan worden gecreëerd. Aan de aankoop en het onderhoud van 
dergelijke borden hangt natuurlijk ook een prijskaartje vast. Het is niet realistisch om elke 

schoolomgeving, laat staan elke zone 30, uit te rusten met dergelijke borden. Dynamische borden zijn 

vooral nuttig in die straten met een belangrijke verkeersfunctie en hoge verkeersintensiteiten.  
 

Daarnaast kunnen automobilisten ook gesensibiliseerd worden door het plaatsen van tijdelijke 
snelheidsindicatoren waarmee de bestuurder informatie krijgt of hij al dan niet de snelheidslimiet 

respecteert. Voordeel hierbij is dat de automobilist direct wordt aangesproken op zijn snelheid, nadeel 
is wel dat de aandacht van een automobilist door zo‟n snelheidsindicator wordt afgeleid. Er kan na 

een tijdje ook gewenning optreden bij de bestuurders die regelmatig op die locatie passeren, dus 

moeten dergelijke borden regelmatig worden verplaatst. Maar het is zeker een interessante maatregel 
die kan genomen worden in combinatie met effectieve snelheidscontroles door de politie. Het is ook 

een systeem die in elke schoolomgeving kan worden toegepast. Op basis van de verkeersmetingen 
van de stad kan een selectie gemaakt worden van de schoolomgevingen waar de snelheid het minst 

gerespecteerd wordt en waar het plaatsen van tijdelijke snelheidsindicatoren nuttig kan zijn. 

- Indien zo, wanneer worden ze geplaatst en waar? 

De stad onderzoekt momenteel diverse maatregelen om de zones 30 nog beter te handhaven en aan 
te duiden, en om automobilisten te sensibiliseren. De piste van dynamische verkeersborden wordt 

hierbij ook onderzocht.  
  



 

Vraag nr. 30 van Mattias Vandemaele van 18 juni 2015 
 

Diversiteit in het stadspersoneel 

1. Bestaat er een systeem om de diversiteit in de samenstelling van het personeel van de stad te 

monitoren? Zo ja, voor welke 'doelgroepen' worden cijfers bijgehouden? Wat is de evolutie van die 
cijfers (de laatste 5 jaar). Indien mogelijk graag een opsplitsing per graad (A,B,C,D, E). Houden we 

hierin ook rekening met het personeel van de AGB's? 

2. Welke maatregelen neemt de stad om een divers personeelsbeleid te voeren? Zijn er streefcijfers, 

zo ja welke en voor welke doelgroepen? Is er een verschil t.o.v. de vorige legislatuur? 

3. Wordt er externe expertise betrokken om een divers personeelsbeleid te realiseren? Zo ja, welke? 

4. Worden mensen met een beperking extra aangemoedigd om te solliciteren? Bestaat de 

mogelijkheid om de werkplek aan te passen? En werd dat de afgelopen 5 jaar ook effectief gedaan? 

Antwoord  
 

Algemeen: 

 
In ons „Plan Nieuw Kortrijk‟ staat dat het bestuur initiatieven zal nemen om de diversiteit te versterken 

in de samenstelling van de eigen organisaties. Zo moet de samenstelling van de bevolking 
weerspiegeld worden in de stadsadministratie of bij de politie (Engagement 8. Een stad die verenigt 

en verbindt). 

Bij de start van de legislatuur hebben we hierover overlegd met de RIS. We hebben toen afgesproken 
om maximaal in te zetten op bekendmaking van vacatures bij alle doelgroepen om hen zo toe te 

leiden naar de procedures. We proberen hierbij een taalgebruik na te streven dat voor iedereen 
begrijpelijk is. Wel leggen we de lat voor iedereen gelijk tijdens de selectie, we doen met andere 

woorden niet aan positieve discriminatie tijdens de selectie. 

  
1.Houdt de stad cijfers over diversiteit bij? 

De stad houdt niet systematisch cijfers over diversiteit bij. Enkel op vraag van hogere overheden doen 
we dit. Reden hiervoor is dat het monitoren van diversiteit niet evident is. De Vlaamse 

overheid  omschrijft „iemand van een andere nationaliteit‟  bijvoorbeeld als persoon die tot de 
volgende categorieën behoort: 

 

- Personen met een sociaal-culturele herkomst van een ander land die legaal in België verblijven, die 
al dan niet Belg zijn geworden en die bovendien aan een van volgende voorwaarden voldoen: 

o   Zij of hun ouders zijn in het kader van gastarbeid en volgmigratie naar ons land gekomen 
o   Ze hebben de status van ontvankelijk verklaarde asielzoeker of van vluchteling verkregen 

o   Ze hebben door regularisatie recht op verblijf in België verworven 

 
- Personen die geen burger zijn van de EER of van wie minstens een van de ouders of twee van de 

grootouders geen burger van de Europese unie zijn 
 

Deze omschrijving zorgt ervoor dat het niet evident is om tellingen te doen. Ofwel moeten we via het 
rijksregister persoon per persoon de opzoeking doen, wat praktisch onhaalbaar is, ofwel moeten we 

de mensen waarvan we vermoeden dat ze aan de criteria voldoen bevragen. Dergelijke vragen 

zorgden al voor negatieve reacties bij medewerkers, die zich evenveel Kortrijkzaan voelen als hun 
collega‟s en dergelijke vragen als ongepast en stigmatiserend beschouwen. 

Andere groepen zoals holebi‟s systematisch catalogeren, gaat zelfs expliciet in tegen de wet op de 
privacy. Zelfs het criterium “gender” komt de laatste tijd onder druk. Eerder dan mensen in hokjes in 

te delen, zetten we dus maximaal in op het bereiken van alle groepen van de samenleving wanneer 

we vacatures hebben. 
  

  



 
2.Hanteert de stad streefcijfers en zo ja, welke? 

Er zijn geen specifieke streefcijfers die we als stad hanteren, met uitzondering van het verplichte 

streefcijfer van 2 % mensen met een arbeidsbeperking voorzien in de rechtspositieregeling, cijfer dat 
we trouwens ruimschoots halen. Wel hebben we de ambitie een afspiegeling van de samenleving te 

zijn. Zoals hierboven gesteld werken we vooral rond het bereiken van alle doelgroepen, niet via rigide 
streefcijfers. 

  

3.Externe expertise? 
De stad werkt zoals vermeld samen met de RIS. 

Voor mensen met een medische problematiek  zetten we, op voorstel van het sociaal medisch team 
(SMT) van de stad, jobcentrum West-Vlaanderen in. Als externe organisatie hebben zij veel expertise 

en kennis, waarvan wij gebruik maken  
  

4.Mensen met een beperking worden niet extra aangemoedigd om te solliciteren. We doen wel 

aanpassingen van de werkplek. De voorbije jaren was dit een viertal keer expliciet het geval. Via het 
Sociaal Medisch team proberen we ook tegemoet te komen aan mensen die het om medisch-sociale 

redenen moeilijk hebben. Hierdoor kunnen we sommigen onder hen langer aan de slag houden. Ook 
hier resulteert dit vaak in aanpassingen in de werkinhoud (lichter werk). 

 

 

Vraag nr. 31 van Hannelore Vanhoenacker van 15 juni 2015 
 
Kernversterkend beleid Kortrijk-Unizo 

Als Stad Kortrijk nemen jullie een aantal initiatieven, die zich toespitsen op kernversterking. Zo 
hebben jullie TOPZAAK op Overleie, Kortrijk Zaait om de leegstand tegen te gaan en de afbakening 

van het kerngebied in het stadscentrum en de deelgemeenten. 

De dreiging van de perifere shoppingcentra is ook voor onze regio zeer groot. Moeskroen en Roncq 

liggen voor onze inwoners aan de achterdeur en het Noord-Franse publiek dat jullie willen bereiken 
met de koopzondagen wordt tegen 2017 bestookt met nieuwe grootschalige winkelcentra aan de 

voordeur. 

Unizo riep een tijd geleden de steden op om een convenant te ondertekenen. Die convenant 

Kernversterking appeleert aan het wederzijds engagement van de Stad Kortrijk en de lokale 
Unizovereniging. 

1. Heeft de Stad Kortrijk die convenant ondertekend? Wie waren de partijen aan tafel? 

2. Welke kernversterkende beleidsvisie werd daarbij meegegeven? 

3. In hoeverre wordt het gegeven kernversterkend beleid meegenomen in het planningsbeleid 

en zijn daar concrete voorbeelden van? 

4. Lopen er aanvragen bij de stad of bij de omliggende gemeenten van grootschalige winkels, 

die hun impact kunnen hebben op het centrum of de deelgemeenten van de Stad Kortrijk? 

Welke en welke timing is daarbij van toepassing? 

Antwoord  
 
De Stad Kortrijk heeft inderdaad een schriftelijke brief ontvangen van UNIZO met daarin de oproep 

om het door hen opgemaakte zgn. „convenant kernversterking‟ te ondertekenen, in goede orde 
ontvangen op 12 mei 2015 jl. 

  



Niettegenstaande het stadsbestuur wel degelijk de principes van het convenant onderschrijft, met 
name het (pro)actief voeren van een kernversterkend beleid alsook het voeren van een plannings-, 

vergunnings- en detailhandelsbeleid, en steeds hiertoe bereid is te overleggen met UNIZO of andere 

stakeholders en actoren, en dat heden ook doet (cfr. de diverse overlegplatformen en -momenten met 
en/of in de schoot van onder meer UNIZO Kortrijk, het zgn. handelsoverleg, het handelsdistrict/BID 

en het OCK om er slechts enkele te noemen), achtte het stadsbestuur het niet noodzakelijk om 
expliciet in te gaan op de vraag van UNIZO om het gegeven document formeel te ondertekenen. 

Immers voert het stadsbestuur verscheidene brede acties reeds uit met dergelijke principes als 

prioritair beleidskader. Diverse initiatieven die hetzij reeds genomen werden, hetzij in uitvoering zijn, 
hetzij nog zullen genomen worden, staven het feit dat het stadsbestuur (handels)kernversterking 

prioritair gewicht geeft bij het nemen van beleidsbeslissingen. Onder meer de zeer concrete 
inspanningen met betrekking tot kernversterking via programma‟s als Kortrijk Zaait, Topzaak, 

Kameleon en de zgn. verwevingstoets, enz. alsook het feit dat er momenteel werk wordt gemaakt van 
een kernversterkend plan specifiek voor handel en horeca, getuigen hiervan. 

De initiatieven die het stadsbestuur samen met haar partners (onder meer het SOK) neemt – en nog 

zal nemen in de toekomst – behoeven dan ook geen verbintenis middels een convenant tussen het 

stadsbestuur en deze of gene belangengroep; het niet ondertekenen van dit convenant doet 
daarenboven geen afbreuk aan de voortgezette inspanningen die het stadsbestuur neemt inzake de 

beoogde principes en doelstellingen zoals gestipuleerd in het convenant dat het onderwerp vormt van 
de vraagstelling. 

Kortom, het stadsbestuur voert reeds een beleid zoals het convenant voorschrijft en zal dit 

onverminderd verderzetten; de ondertekening ervan zal het verschil niet maken. 

Graag geven wij u nog een overzicht mee van de aanmerkelijkste dossiers waarvoor wij uiteraard zeer 
alert zijn. Niettegenstaande deze informatie niet gegarandeerd actueel noch volledig kan zijn op het 

moment dat u dit schrijven ontvangt, rekenen wij er uiteraard op dat u deze met de nodige 
vertrouwelijkheid behandelt. 

Naam Ontwikkelaar Locatie Aantal netto m² Soort Winkels Timing 

Cora -> 

Mozaïk 

Sa Audimat Rue Jules 

Vantieghem 

Estaimpuis en 

Moeskroen 

50 195m² hypermarkt: 16 

565m² 

Galerie: 33 630 

m² 

Socio-Economische 

vergunning is ok 

De 

planningsaanvraag is 

nog niet ingediend 

Famiflora Famiflora Rue Jules 

Vantieghem 

Estaimpuis en 

Moeskroen 

plus 5 442m²  

Totaal: 23 755m² 

Tuin- en 

dierenafdeling 

Socio-economische 

vergunning is 

lopende 

uitbreidingsaanvraag 

is nog niet ingediend 

Sa Abli Sa Abli Rue Jules 

Vantieghem 

Estaimpuis en 

Moeskroen 

13 636 m² Commercieel 

complex met 15 

verschillende 

winkels en 2 

horecazaken 

Socio-economische 

vergunning is 

lopende 

Opening september 

2015 



ZAC Le 

Petit 

Menin -  

Promenade 

de Flandres 

  Neuville En 

Ferrain, Roncq 

en Tourcoign 

ZAC = 100 000m²  60 000m²  

Promenade De 

Flandre 

(handelszaken in 

huisuitrusting en 

recreatie), 20 

000m² nieuwe 

locatie voor 

bestaande 

zaken, rest: 

ontwikkeling van 

een 

handelscentrum 

april 2015: deadline 

indienen bezwaren. 

Is gebeurd door de 

provincie, Menen, 

Wervik, Kortrijk en 

Vicoro. 

22/06/15: Stavaza 

opgevraagd 

    Rue De La 

Liesse  

Moeskroen 

2136m² baanwinkels: 

Lidl, 

Matrassenkoning 

en 2e 

handswinkel. 

Open 

Les 

Dauphins 

Sa 

Sa Les 

Dauphins 

Rue Père 

Damien 

Moeskroen 

18309m² 26 units en 2 

horecafuncties 

Open sedert 3 jaar. 

Site 

Carrefour 

Redevco 

(private 

ontwikkelaar) 

Gentseweg - 

St-Eloois-Vijve 

(Waregem 

Complex: 4995 m²  Een aantal 

verhuizen van 

dezelfde weg 

omdat er meer 

parking zal zijn. 

L&L, Pronti, ZEB, 

Bent Shoes, Eldi, 

C&A, Carrefour, 

JBC en enkele 

kleinere 

winkelunits naar 

de Carrefour. 

2015 - JBC Verhuist 

in augustus al 

 
Wij hopen dat u hiermee een afdoende antwoord heeft gekregen. 

Wij blijven ter beschikking voor verdere vragen. 
 

 
  



 

Vraag nr. 32 van Roel Deseyn van 14 juli 2015 
 

Alcatraz Metal Festival – linken met Stad Kortrijk  

Op 8 en 9 augustus vindt het Alcatraz Metal Fest plaats ter hoogte van de Lange Munte. Tijdens een 

voorbije gemeenteraadszitting werd als antwoord op onze vragen gesteld dat er vanuit de Stad zou 
worden voorzien in logistieke steun voor het festival. 

Ik heb in dit kader de volgende vragen: 

1. Wordt er ook voorzien in geldelijke steun? Zo ja: 

 Over welk bedrag gaat dit en onder welke kostenpost is dit bedrag terug te vinden? 

 Hoe kadert deze steun binnen het bestaande reglement voor festivals? 

 Hoe is dit te rijmen met eerdere verklaringen vanuit het CBS dat Alcatraz enkel logistieke 

steun zou ontvangen? 

2. Zijn er familiale banden tussen leden van het CBS en mensen die op eender welke wijze 

meewerken aan het organisatie- of communicatiebeleid van het metalfestival? Zo ja: 

 Over welke personen en welke familiebanden gaat dit? 

 Hoe is de neutraliteit bij de besprekingen rond dit dossier gerespecteerd? 

Antwoord  
 

1° In de 1e begrotingswijziging van 2015 werd er 20.000 euro voorzien onder de vorm van een 

investeringstoelage voor aanpassing van het terrein. Het betreft hier dus geen geldelijke steun aan 
festival zelf. De toelage is terug te vinden op de begrotingspost 2015/GBB-CBS/0740-00/6640000.  

Daarnaast investeert de organisatie Alcatraz vzw zelf 5.000 euro voor aanpassing van het terrein. 
Gedurende 5 jaar krijgt de vzw volgens de afgesloten overeenkomst een beperkt gebruiksrecht op de 

gronden gedurende 1 maand.  

De overige 11 maanden is het geëgaliseerde terrein beschikbaar voor de stad als omnisportterrein om 

recreatieve sportevenementen op te organiseren. Jaarlijks zijn er tal van evenementen waarvoor een 

open ruimte gevraagd wordt in de zomer. Doordat de huidige sportterreinen in die periode ingezaaid 
worden, zijn deze nooit beschikbaar. De nieuwe percelen scheppen zo de mogelijkheid om ook deze 

evenementen te herbergen. 

2° Als het gaat over het beleid inzake organisatie of communicatie is er geen dergelijke band. 

 


