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Vraag 

In welke mate kan Stad Kortrijk, een actieve, coördinerende rol spelen in de peiling naar de mening 

van ALLE inwoners van ALLE betrokken gemeenten (Rollegem, Aalbeke,  etc. ...) over de 
transportroutes.  

 
Tijdens de infovergadering opperde onze burgemeester immers om de democratie te laten heersen. 

"Als de gemeentes onderling overeen komen, fine by me", klonk het. Om de mening en alternatieve 

suggesties van menig betrokken Kortrijkzaan hierover te achterhalen, kan er hiervoor op oprechte, 
praktische en organisatorische steun van Stad Kortrijk gerekend worden? Of dient dit op eigen houtje 

uitgevoerd te worden?  
 

Stel dat de meerderheid het toch een goed idee vindt om de transportroute toch over de historische 

route , en zo door de dorpskern van Aalbeke te laten lopen...?  Welk standpunt neemt Stad Kortrijk 
hierover in? 

 
Graag maak ik van deze gelegenheid ook nog eens gebruik om, als inwoner van de Schreiboomstraat 

onze enorme bezorgdheid te uiten :  

- de Schreiboomstraat is niet geschikt voor zwaar transport, zelfs niet mits de toepassing van de 
voorgestelde aanpassingen (studie Arcadis 2015) - denk aan de breedte van de weg, de stabiliteit van 

de weg, alle "zwakke weggebruikers" die de Schreiboomstraat als veilige route kiezen, de groene 
omgeving, de heersende rust voor veel jonge gezinnen en gepensioneerden,...  

- het merendeel van de huizen langs de Schreiboomstraat zijn niet opgewassen tegen de gevolgen 
van zwaar transport. De zoethouder dat er op voorhand meetstaten en plaatsbeschrijvingen zullen 

worden doorgevoerd en eventueel opgelopen schade door het transport vergoed zal worden brengt 

geen soelaas.  
- Op de infovergadering kwam het onderwerp verlies in waarde van onze woning zelfs niet aan bod. 

Maar dit speelt toch ook wel een rol...  
- ... 

 

 

Antwoord 

Mevrouw, 

We hebben elkaar ontmoet op 26 februari jl. in Rollegem. Ook collega's Rudolf en Bert waren daar 

aanwezig, net als onze milieu-expert Lode Valcke en gebiedswerker Barbara Deman. 

U weet dat de provincie in 2013 al een vergunning heeft verleend voor de ontginning van klei op de 

site onder voorwaarden. Die voorwaarden zijn er gekomen omdat wij als stad negatief hadden 

geadviseerd. 

Zo is men tot een aantal mobiliteitsscenario's gekomen, steeds met de voorwaarde dat dorpskernen 

moesten vermeden worden. Dat op vraag van het actiecomité dat destijds werd gevormd en 

aanleiding gaf tot meer dan 2000 bezwaarschriften. 

De stad heeft de voorkeur geuit voor een ontsluiting via de E403. We hebben daar 1,5 jaar hard op 

gewerkt en zijn zelfs tot het kabinet van de minister geweest. Daar hebben we omwille van 

technische, juridische en financiële redenen bot gevangen. 



Omdat alle andere routes door dorpskernen leiden -Bellegem, Rollegem, Aalbeke- ligt op dit ogenblik 

het scenario van de Schreiboomstraat op tafel.  

We zijn ons ervan bewust dat dit geen ideaal scenario is maar wel een voorstel waar de overlast 

beperkt kan blijven. 

Uiteraard moet de straat daartoe worden heraangelegd. Het gaat onder meer over 18 uitwijkplaatsen.  

Daarnaast hebben we op de bewuste vergadering ook gezegd dat er vooraf meetstaten en 

plaatsbeschrijvingen dienen te gebeuren om de mensen te vrijwaren van eventuele schade. 

Dit gaat om een voorstel want het is de provincie die beslist. 

Vandaar dat we inderdaad de mogelijkheid laten aan de bewoners om een alternatief tracé voor te 

stellen. Dit kan maar moet voor ons wel breed gedragen zijn, inclusief door de mensen van het 

oorspronkelijk actiecomité. We zijn dus niet getrouwd met het ene of het andere tracé maar er moet 

wel brede consensus over bestaan. 

De stad wil hierbij graag helpen.  U kan hiervoor beroep doen op de steun van de stad zoals we 

tijdens de vergadering hebben beloofd. 

We hebben tenslotte een timing afgesproken van eind april. Dan pas zou de begeleidingscommissie 

terug bijeenkomen. 

 


