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Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, 
schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer 
Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

12 maart 2018 19:05 - De voorzitter opent de openbare zitting

12 maart 2018 19:08 - Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting

MEDEDELINGEN
Inleiding
- Eedaflegging ombudsman
In uitvoering van artikel 4 van de voorwaarden voor de ombudsfunctie, zoals vastgesteld door de 
gemeenteraad in zitting van 4 december 2017 gaat de heer Bart Weekers, aangesteld in zitting van 19 
februari 2018,  over tot de eedaflegging in handen van de burgemeester in openbare zitting:
“Ik zweer mijn opdracht als ombudsman van de stad Kortrijk getrouw en overeenkomstig de 
bepalingen van het reglement te vervullen, alsook geen voordelen te aanvaarden die mijn activiteiten 
als ombudsman zouden kunnen beïnvloeden.”

Na de eedaflegging wordt de akte van eedaflegging als ombudsman ondertekend door de heer Bart 
Weekers en de burgemeester.

- Aanvullende punten
Volgende aanvullende punten zijn ingediend:

IR 1 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Beperkte Interpellatie: Klijtberg Rollegem -tracé 
kleiontginning Wienerberger

IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: Kortrijk bant activiteiten 
met roofvogels en uilen

IR 3 - Voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Kortrijk bant activiteiten met 
roofvogels en uilen

IR 4 - Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie: openbaarheid van de openbare 
onderzoeken
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IR 5 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: Kortrijk zet acties op om 
de participatie van niet-Belgische stemgerechtigden aan de gemeenteraadsverkiezingen te verhogen

IR 6 - Voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Kortrijk zet acties op om de participatie 
van niet-Belgische stemgerechtigden aan de gemeenteraadsverkiezingen te verhogen

IR 7 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Beperkte interpellatie: Dienstverlening Kortrijkse 
zwembaden

Er wordt voorgesteld om IR2 en IR3 samen te behandelen, alsook IR5 en IR6

- Activiteiten:
Volgende activiteiten staan gepland:
22/3: 13-19u: Jobhappening in Kortrijk Xpo
24/3: vanaf 17.30u: inhuldiging verlaagde Leieboorden
29/3: opening Paasfoor(22.30u lasershow aan verlaagde leieboorden)
12/4: 10.30u: opening Erfgoeddepot in Vier Linden, Heule
13/4: 17 uur: opening volksrestaurant VORK
17/4: 19U: opening Hangar K 
18/4: buitenspeeldag 

- Stukken ter tafel:
° bulletin van vragen en antwoorden

- Goedkeuring verslag
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 19 februari 2018. De 
notulen van de zitting van 19 februari 2018 zijn derhalve goedgekeurd.

-Discussie- en hamerpunten
Conform het aangepaste huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werd vóór de aanvang van 
deze zitting voor volgende punten een bespreking gevraagd (discussiepunten): 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6 - 
10 – 15 – 16 - 17 - 18 – 19 - 21 - 23 – 24.

Voor volgende punten wordt geen bespreking gevraagd: 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 20 - 22 - 25 - 
26 - 27 - 28.
De raad gaat over tot de stemming over de lijst van hamerpunten, waaraan 34 raadsleden deelnemen 
en waarvan de uitslag luidt als volgt:

33 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, B. 
Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, L. Lybeer, F. Santy, A. 
Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, 
A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete.

1 onthouding : C. Waelkens.

Bovenvermelde punten waarvoor geen bespreking wordt gevraagd (hamerpunten) worden geacht 
eenparig te zijn goedgekeurd.

-Moties van orde
Raadsleden Hannelore Vanhoenacker en Roel Deseyn klagen aan dat de interpellatie ingediend door 
raadslid Roel Deseyn m.b.t. de Klijtberg te Rollegem niet aanvaard wordt als uitgebreide interpellatie, 
wegens laattijdigheid en dat terwijl de papieren versie van de ontwerpbesluitenbundels de raadsleden 
niet bereikt heeft wegens staking bij Bpost en vorige gemeenteraadszitting reeds gevraagd werd om 
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dit punt toe te voegen. Zij vragen om deze interpellatie alsnog als een uitgebreide interpellatie te 
behandelen i.p.v. als een beperkte interpellatie.
Daarop gaat de raad over tot de stemming over de toevoeging van een punt bij hoogdringendheid, 
m.n. uitgebreide interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Klijtberg Rollegem - tracé kleiontginning, 
waaraan 39 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:

18 ja-stemmen :L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. 
Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop,D. Wemel, M. 
Vandemaele, S. Vanneste, C. Waelkens.

21 nee-stemmen : M. Ahouna, W. Allijns, K. Byttebier, T. Castelein, P. De Coene, S. Demeyer, K. 
Detavernier, B. Herrewyn, M. Lemaitre, L. Maddens,  W. Maddens, P. Roosen, R. Scherpereel, M. 
Seynaeve, V. Van Quickenborne, A. Vandendriessche, A. Vandersteene, H. Verduyn, I. Verschaete, A. 
Weydts, S. You-Ala.

Gezien er geen twee derden meerderheid bereikt is, wordt het punt niet aan de agenda toegevoegd.

Raadslid Mattias Vandemaele merkt op dat hij inzage had gevraagd in de plannen betreffende een 
alternatieve locatie voor de groothandelsmarkt en dat dit hem geweigerd werd, nadat hij eerst 
toestemming had gekregen van de waarnemend stadssecretaris om de plannen in te zien. Pas nadat 
hij samen met raadslid Pieter Soens een klacht had neergelegd bij de gouverneur, werd hem ook 
effectief inzage verleend.

OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne
Staf
19:14 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
1 - 2018_GR_00061 - Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan 2018-2019. - Voorstel nieuw af te sluiten Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan voor de werkingsjaren 2018 en 2019.  - Voorlopige goedkeuring

1 2018_GR_00061 Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan 
2018-2019. - Voorstel nieuw af te sluiten 
Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan 
voor de werkingsjaren 2018 en 2019.  - 
Voorlopige goedkeuring
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, 
schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer 
Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris
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Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Sinds 1994 sluit de stad Kortrijk een veiligheidscontract af.  In dit contract stond gestipuleerd dat de 
stad subsidies kreeg voor het uitvoeren van preventieve acties in het kader van een 5-tal 
(criminaliteits-) fenomenen.  Later kwamen daar nog een 5-tal fenomenen bij. Basis hiervoor was de 
lokale veiligheidsdiagnostiek.

Tijdens de periode 2007-2010 werkten we rond 10 (criminaliteits-) fenomenen: 1. inbraak, 2. diefstal 
van en in auto's, 3. gauwdiefstal, 4. fietsdiefstal, 5. winkeldiefstal, 6. geweld in het openbaar vervoer, 
7. geweld tijdens evenementen en publieke gebeurtenissen, 8. geweld in het schoolmilieu, 9. 
druggerelateerde maatschappelijke overlast en 10. sociale overlast. Tijdens deze periode konden we 2 
keer per jaar inhoudelijke wijzigingen aanbrengen aan ons Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan 
(verder: S.V.P.P.).

In 2011, 2012, 2013 bleven we verder werken rond de 10 fenomenen, opgenomen in ons S.V.P.P. De 
politieke instabiliteit zorgde ervoor dat S.V.P.P. ééns voor zes maanden, dan weer voor één jaar en 
erna weer voor 6 maanden afgesloten werden. In die periode werd het S.V.P.P. inhoudelijk gewijzigd: 
toevoegingen, wijzigingen, verwijderingen werden aangebracht.  Basis om rond deze 10 fenomenen te 
werken: de lokale veiligheidsdiagnostiek.

Vanaf 2014 gaf de federale overheid ons de kans om een 4-jarig contract (2014 tot en met 2017) af 
te sluiten met het Min. van Binnenlandse zaken en het Ministerie van Werk. In zitting van 7 april 2014 
werd "het voorstel van S.V.P.P. 2014-2017" goedgekeurd. Na positief advies door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Werk werd het "Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan 
2014-2017" goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 17 november 2014. 

Op 31 december 2017 liep het S.V.P.P. 2014-2017 af. De ministerraad van 14 december '17 keurde - 
op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon - een ontwerp van 
koninklijk besluit goed voor de verlenging 2018-2019 van de strategische veiligheids- en 
preventieplannen. Het K.B. van 25 december '17 en het M.B. van 27 december '17 bevestigden 
de verlenging van de S.V.P.P. voor de werkingsjaren 2018 en 2019.  

Koen Verhaege, preventieambtenaar en gemeenschapswachtcoördinator, bereidde "een voorstel 
van Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan 2018-2019" voor, gebaseerd op de lokale 
veiligheidsdiagnostiek en op voorstellen van medewerkers die invulling geven aan de acties 
geïmplementeerd in het S.V.P.P.

De belangrijkse wijzigingen in deze nieuw af te sluiten overeenkomst voor de werkingsjaren 2018-
2019 t.o.v. de overeenkomst 2014-2017 zijn:

Inhoudelijk: 

- Conform titel II, hoofdstuk 1, artikel 5 van het M.B. van 27 december '17 moet de stad de met haar 
toegekende middelen in het kader van haar plan een lokale veiligheidsmonitor uitvoeren. De 
deelname aan de lokale veiligheidsmonitor is verplicht voor alle 109 steden en gemeenten met een 
S.V.P.P. Dit werd op opgenomen in het S.V.P.P. 2018-2019, onder coördinatie.

- De stad, i.s.m. diverse partners, werkte in 2014-2017 rond 15 (criminaliteits-) fenomenen. In de 
overeenkomst 2018-2019 voegen we één fenomeen toe: cybercriminaliteit en de andere vormen van 
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misbruik van informatie en technologie. In het kader van internetveiligheid zal het stedelijk 
preventieteam in 2018-2019 drie nieuwe acties uitvoeren:

1. V.I.K.: de Veilig Internet Kwis, voor senioren, over internetveiligheid;
2. "De juiste click": een educatief spel voor de derde graad van het basisonderwijs, over veilig gedrag 
stellen op het internet en
3. "Jungle web", een educatief spel voor de eerste graad van het secundair onderwijs, eveneens 
handelend over veilig gedrag stellen op het internet.
 
- De samenwerking met de lokale politie verloopt - in het kader van de aanpak van diverse 
(criminaliteits-) fenomenen: inbraak, fietsdiefstal, diefstal van en in auto's, gauwdiefstal, 
winkeldiefstal, geweld in het openbaar vervoer, geweld tijdens evenementen en publieke 
gebeurtenissen, geweld in het schoolmilieu, druggerelateerde maatschappelijke overlast, sociale 
overlast, Gemeentelijke Administratieve Sancties, verkeersveiligheid, gewelddadige radicalisering en 
cybercriminaliteit - vlot. In het kader van een aantal fenomenen hebben we gezamenlijke acties 
toegevoegd: bijv. de actie "wijkafsluiting" i.h.k.v. inbraak, het bespreekbaar maken en aanpakken van 
"sexting" i.h.k.v. geweld in het schoolmilieu, de oprichting van S.A.V.E.-netwerken in Kortrijkse 
buurten i.h.k.v. inbraak e.a.  
 
- Een aantal acties werden verwijderd omdat het stedelijk preventieteam - met haar beperkte groep 
van 11 gemeenschapswachten (= 7,8 FTE) - niet overal evenveel kan op inzetten. De gedaalde 
politionele cijfers rond bepaalde vormen van criminaliteit ondersteunen tevens onze keuze: 
Een aantal voorbeelden:
1. in het kader van diefstal van en in auto's doen we geen specifieke actie meer rond GPS-diefstal. 
Wel focussen we op diefstal uit werfauto's en burgers sensibiliseren om geen waardevolle voorwerpen 
achter te laten in hun auto;
2. in het kader van gauwdiefstal zijn de gemeenschapswachten - gans het jaar - ontradend aanwezig 
in het winkelwandelgebied maar doen ze geen specifieke actie;
3. in het kader van fietsdiefstal worden gemeenschapswachten niet meer ingezet in de fietsstalling 
aan het openluchtzwembad, wel zetten we ze in tijdens het Student Welcome Concert, de 
Sinksenfeesten en andere evenementen om fietsparkings te bewaken. We blijven focussen op het 
labelen van fietsen op de maandagmarkt,  in scholen, op afspraak ...;
4. in het kader van geweld tijdens evenementen en publieke gebeurtenissen zetten we de 
gemeenschapswachten niet systematisch meer in, in de Burg. Reynaertstraat op vrijdagnamiddag. 
Wel zetten we ze in op momenten van grote volkstoeloop: einde-examen-periodes, tijdens dewelke ze 
polsbandjes uitdelen opdat HORECA- en nachtwinkeluitbaters de vigerende alcoholwetgeving zouden 
naleven.
 
- Verkeersveiligheid blijft één van de fenomenen waar het stedelijk preventieteam veel acties rond 
uitvoert: verkeerslessen in scholen, de technische controle van de fietsuitrusting, de interscolaire quiz 
voor de lln. uit de 6de leerjaren uit het Kortrijks basisonderwijs e.a.
 
- Intrafamiliaal geweld: i.s.m. een multidisciplinaire projectgroep van de hogeschool VIVES zal het 
stedelijk preventieteam in 2018 andere projecten gaan bekijken, evalueren en bruikbare acties 
implementeren in Kortrijk.

- Bij de coördinatie en bij de 15 fenomenen waarrond we tot op heden werkten hebben we een aantal 
inhoudelijke wijzigingen gedaan (cfr. bijlage 1: wijzigingsformulier van de stad Kortrijk voor de 
periode 2018-2019): S.V.P.P. met er in opgenomen de wijzigingen, verwijderingen en toevoegingen.

- Vanaf 01.01.'18 nemen we er als stad 1 (criminaliteits-) fenomeen bij: cybercriminaliteit en de 
andere vormen van misbruik van informatie en technologie. We schrappen geen enkel 
fenomeen. Dit fenomeen werd in dit plan ingeschreven, na consultatie van verschillende partners die 
gelinkt zijn aan dit fenomeen: o.a. de lokale politiezone VLAS, de Kortrijkse scholen, de regisseur 
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veiligheid... e.a. De motieven om vanaf 2018 te werken rond 16 (criminaliteits-) fenomenen zijn: 1. de 
lokale veiligheidsdiagnostiek, 2. de deugdzaamheid die verschillende preventieve acties in het 
verleden bewezen hebben en 3. de consultatie van verschillende partners die meewerken aan diverse 
acties. 

In het "Plan Nieuw Kortrijk - uitvoering 2018 - vinden we tal van linken naar ons S.V.P.P.:

1. Een stad die luistert en dialogeert: de gemeenschapswachten worden tijdens de week en in het 
weekend ingezet in het kader van Kortrijk Spreekt op Toer.

2. Een stad die verjongt en vergroent: promoten van het "veilig uitgaan" in Kortrijk door het opleiden 
van fuifbuddies i.s.m. de lokale politiezone VLAS en het jeugdcentrum Tranzit, de aanpak van 
"hardleerse spijbelaars" en hun ouders via een huisbezoek en gemeenschapswachten en de lokale 
politie zijn ontradend aanwezig in schoolomgevingen waar jongeren "gesteamed" worden.

 3. Een stad die onderneemt en deelt:  herwerken van de convenant Burg. Reynaerstraat, opmaak van 
een convenant voor de Vlasmarkt, ontradende aanwezigheid van gemeenschapswachten in de Burg. 
Reynaertstraat en het voeren van de actie "Dit is een + 16-straat !", bezoek van onze 
gemeenschapswachten aan de Kortrijkse winkeliers i.h.k.v. het Winkel Informatie Netwerk (W.I.N.) 
en gemeenschapswachten worden verder ingezet in het kader van de gebiedsgerichte werking en 
maken deel uit van de multidisciplinaire gebiedsteams.

4. Een stad die veilig en proper is: er is een goede samenwerking tussen de gemeenschapswachten 
en de leden van de lokale politie.  Ze vinden elkaar in tal van verschillende preventieve acties, o.a. de 
actie S.A.V.E. waarbij burgers uit een buurt/wijk ingezet worden om alert te zijn voor verdachte 
personen/voertuigen in hun buurt,  het labelen van fietsen op de maandagmarkt, op afspraak, in 
scholen en op evenementen, de aanwezigheid van de gemeenschapswachten als de politie in de Burg. 
Reynaertstraat tijdens drukke momenten. 

Daarnaast voeren onze gemeenschapswachten ook nieuwe acties uit in het kader van "veilig 
internetgedrag stellen": V.I.K. (quiz voor senioren rond het internet), "De juiste click" en "Jungle web" 
(twee initiatieven, één voor het het basisonderwijs en één voor het secundair onderwijs).

De drugpreventiemedewerker, die deel uitmaakt van het stedelijk preventieteam, zal de huidige 
aanpak evalueren en nagaan hoe vroegdetectie en vroeginterventie voor drugproblemen bij jongeren 
in het onderwijs nog beter kan aangepakt worden.

Twee gemeenschapswachten blijven G.A.S.-rapporten opmaken in het kader van oneigenlijke innames 
van het openbaar domein.

5. Een stad die betaalbaar is: de gemeenschapswachten lijsten verder de leegstaande woningen en 
handelspanden op.

6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's: in het kader van het 
duurzaamheidscharter voeren de gemeenschapswachten als de preventieambtenaar een aantal acties 
uit die de verkeersveiligheid in schoolomgevingen dient te verhogen.

7. Een stad die beweegt, durft en verandert: het stedelijk preventieteam werkt eveneens mee aan de 
week zonder automobiel.  Daarnaast doet ze tal van acties die de mobiliteit ten goede komt: reizigers 
vlot laten in- en uitstappen uit de bus, informatie geven, aanwezigheidspolitiek voeren in de 
stationsomgeving, automobilisten vragen een correcte parkeergelegenheid op te zoeken i.p.v. wild te 
parkeren.
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8. Een stad die verenigt en verbindt: gemeenschapswachten worden op tal van evenementen ingezet 
(tijdens Sinksenfeesten, de Paasfoor, de dag zonder automobiel e.a.).

9. Een stad met veel goesting en ambiance: verschillende culturele, sportieve en toeristische 
initiatieven worden met de steun van onze gemeenschapswachten tot een succes gebracht.

10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is: het stedelijk preventieteam communiceert - via 
sociale media - over de actie(s) die we op dat moment voeren, de gemeenschapswachten luisteren 
naar de burgers en nemen dit mee naar het algemeen meldpunt. 

In de deelgemeenten zijn onze gemeenschapswachten eveneens actief.  Naast het ondersteunen van 
activiteiten zijn zij er ook aanwezig, ze kunnen dingen signaleren naar de overheid toe en vice versa.

Argumentatie
De FOD Binnenlandse Zaken (onze lokaal adviseur Didier Vanbesien) stelde in de mail van 9 februari 
'18 dat we de volgende procedure moeten volgen indien we het Strategisch Veiligheids- en 
PreventiePlan 2014-2017 willen verlengen met wijzigingen.

"Als jullie het S.V.P.P. 2014-2017 willen verlengen met wijzigingen sturen jullie mij uiterlijk op 31 
maart 2018 per mail:

1. De draftversie van het SVPP 2018-2019 met de wijzigingen in de tekst opgenomen (cfr. bijlage 2).

a. Duiden de wijzigingen aan in het geel

b. Duiden de toevoegingen aan in het grijs (bij de toevoeging van één of meerdere fenomenen moet 
een geactualiseerde LVD opgemaakt worden)

c. Doorstrepen de te verwijderen elementen

2. Het ondertekend wijzigingsformulier 2018. (cfr. bijlage 1, evenwel nog niet getekend !)

3. De beslissing van de gemeenteraad met de goedkeuring van het SVPP 2018-2019.

4. In geval van toevoeging van een fenomeen: een actualisatie van de lokale veiligheidsdiagnostiek 
(bestanden groter dan 8 MB, kunnen via wetransfer overgemaakt worden)."

Na goedkeuring door het C.B.S. (van 26 februari '18) en de G.R. (van 12 maart '18) van het "voorstel 
van"  "Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan 2018-2019" (cfr. bijlage 3) krijgen we een 
ontvangstbevestiging als het wijzigingsformulier volledig is. De FOD Binnenlandse Zaken analyseert 
ons dossier en indien men dit goedkeurt komt het dossier terug naar de stad waar de definitieve 
versie van het "Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan 2018-2019" nog eens dient goedgekeurd te 
worden door het C.B.S. en de G.R.  

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
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Een stad die veilig en proper is | We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten. | Aanpakken 
van stadscriminaliteit: strijd tegen geweld in de publieke ruimte.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 39 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

38 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, L. 
Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, L. Lybeer, F. 
Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, 
F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. 
Verschaete, C. Waelkens.

1 onthouding :  S. Vanneste.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
het "voorstel" van "Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan 2018-2019" goed te keuren zoals 
opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 Bijlage 1: wijzigingsformulier stad Kortrijk voor de periode 2018-2019.pdf
 Bijlage 3: Onderhandeling KORTRIJK 2018-2019 met voorstellen tot wijzigingen toevoegingen 

en verwijderingen in opgenomen.pdf
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Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 

 

 

KORTRIJK : SVPP Kortrijk 

 

 

periode : 01-01-2018 - 31-12-2019 

 

 

 

 

 
Tussen enerzijds : 

 

 

De Staat vertegenwoordigd door de Minister van Binnenlandse Zaken, gevestigd in de Wetstraat 2 te 1000 

Brussel en de Minister van Werk, gevestigd in de Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel, verder de Staat genoemd 

 
En anderzijds : 

 

 
De Stad KORTRIJK, vertegenwoordigd door de Gemeenteraad, waarvoor optreden De Heer Vincent Van 

Quickenborne, Burgemeester en De Heer Yves Vanneste, waarnemend Stadssecretaris, en die handelen in 

uitvoering van de zitting van de Gemeenteraad van __/__/____ en die verder de Gemeente wordt genoemd. 

 
Handelend in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 14 december 2017 

 

 

Wordt afgesproken wat volgt : 
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ALGEMENE BEPALINGEN 

 

1. Op basis van het strategisch veiligheids- en preventieplan en rekening houdend met de bepalingen in 

het Koninklijk Besluit en onder voorbehoud van de beschikbare kredieten, wordt een jaarlijks bedrag van 

517.918,63 EUR toegekend aan de Stad KORTRIJK. 

 

Een jaarlijks bedrag van 60.199,96 EUR wordt toegekend via het bijkomend contingent 

gemeenschapswachten ACTIVA 346 ; 

 

Een jaarlijks bedrag van 11.412,36 EUR wordt toegekend via het dispositief gemeenschapswachten 

ACTIVA 90. 

 

 

 

2. Dit contract treedt in werking op 1 januari 2018 en eindigt op 31 december 2019. 

 

3. De lokale overheden verbinden er zich toe de subsidies van de Federale Staat zo doeltreffend en 

efficiënt mogelijk te besteden, conform de voorschriften van het besluit van 27 december 2017 en op 

verzoek alle mogelijke uitleg over de aanwending van de subsidies te verstrekken. Zij aanvaarden 

iedere controle en zullen er hun medewerking aan verlenen.

13/300 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



3 

 

 

 

1. DISPOSITIEF COÖRDINATIE 

 

1.1. Algemene doelstellingen 

 

1.1.1. Aanwending van het strategisch veiligheids- en preventieplan 

 

1.1.2. Tot stand brengen, bevorderen en besturen van een lokaal geïntegreerd en integraal 

preventiebeleid 

 

1.2. Strategische Doelstellingen 

 

1.2.1. Een goede administratieve, logistieke en financiële opvolging van het plan en opvolging 

met de subsidiërende overheid verzekeren 

 

Operationele doelstellingen 

 

- Het noodzakelijke en bekwame personeel aanwerven 

 

Resultaten 

 

- - Aanwerving van het voltallige voorziene personeel binnen de 6 maanden volgend op 

het afsluiten van het plan. 

 

- - Realisatie van functieprofielen. 

 

- - Het uitwerken van een aanwervingsprocedure. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal effectieve aanwervingen/ aantal voorziene aanwervingen = 100% 

 

- - Het bestaan van een functieprofiel voor de aanwerving van personeel. 

 

- - Het bestaan van een selectiecomité. 

 

- De adequate vorming van het personeel verzekeren 

 

Resultaten 

 

- - Het uitwerken van een adequaat opleidingsprogramma. 

 

Indicatoren 

 

- - Het bestaan van een opleidingsprogramma. 

 

- - Het bestaan van een procedure betreffende de keuze van de opleidingen. 

 

- - Aantal gevolgde opleidingen = aantal voorziene opleidingen in het 

opleidingsprogramma. 
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- De investeringen realiseren die noodzakelijk zijn voor het verloop van de initiatieven 

voorzien in het plan 

 

Resultaten 

 

- - Realisatie van de noodzakelijke investeringen. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal gerealiseerde investeringen/Aantal voorziene investeringen = 100%. 

 

- De terbeschikkingstelling van lokalen verzekeren 

 

Resultaten 

 

- - Ter beschikking stellen van de lokalen binnen de 6 maanden volgend op het 

afsluiten van het plan. 

 

Indicatoren 

 

- - Het bestaan van adequate lokalen. 

 

- Een klassementsysteem, eigen aan het plan, uitwerken 

 

Resultaten 

 

- - Realisatie van een klassementsysteem eigen aan het plan binnen de 6 maanden 

volgend op het afsluiten van het plan. 

 

Indicatoren 

 

- - Het bestaan van een typisch klassementsysteem. 

 

- Een boekhouding en opvolging uitwerken specifiek voor het plan 

 

Resultaten 

 

- - Realisatie van een specifiek boekhoudingssysteem binnen de 6 maanden volgend op 

het afsluiten van het plan. 

 

- - Realisatie van een uitgavenstaat op korte, middellange en lange termijn binnen de 6 

maanden volgend op het afsluiten van het plan. 

 

Indicatoren 

 

- - Het bestaan van een typisch boekhoudingssysteem. 

 

- - Het bestaan van een specifiek budgetartikel voor het plan. 

 

- De communicatie met de subsidiërende overheid verzekeren 

 

Resultaten 

 

- - Overdracht van alle informatie aangaande het plan aan de subsidiërende 

overheden. 

 

Indicatoren 

 

- - Kennis van de richtlijnen opgesteld door de subsidiërende overheid. 
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1.2.2. Een permanent evaluatieproces van het plan verzekeren 

 

Operationele doelstellingen 

 

- Begeleidings- en opvolgingsinstrumenten uitwerken 

 

Resultaten 

 

- - Bijwerken van de boordtabellen die door de subsidiërende overheid ter beschikking 

werden gesteld. 

 

- - Uitwerken van rapporten die in overeenstemming zijn met de voorgeschreven 

richtlijnen. 

 

Indicatoren 

 

- - Uitwerking van boordtabellen rekening houdende met de voorgeschreven 

richtlijnen (termijn, vorm, structuur, inhoud). 

 

- - Uitwerking van tussentijdse en finale evaluatierapporten rekening houdende met de 

voorgeschreven richtlijnen (termijn, vorm, structuur, inhoud). 

 

- Opvolging en bijwerking van de lokale veiligheidsdiagnostiek (LVD) 

 

Resultaten 

 

- - Permanent bijhouden van data in kader van lokale veiligheidsdiagnostiek. 

 

- - De stad Kortrijk en de politiezone VLAS nemen deel aan de lokale veiligheidsmonitor 

(= een bevraging bij de Kortrijkse bevolking over hun (on-) veiligheidsgevoel, 

slachtofferschap, buurtproblemen e.a.) 2018. 

 

Indicatoren 

 

- - Een stand van zaken betreffende de bijgehouden data in het kader van de lokale 

veiligheidsdiagnostiek. 

 

- - De lokale veiligheidsmonitor 2018, een bevraging bij de Kortrijkse bevolking over 

hun (on-) veiligheidsgevoel, slachtofferschap e.a. werd uitgevoerd. Ja/Neen? 

 

- Overlegstructuren installeren eigen aan de evaluatie 

 

Resultaten 

 

- - Installeren van interne semestriële vergaderingen betreffende de evaluatie. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal vergaderingen betreffende evaluatie > of = 2. 
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1.2.3. Verzekeren van informatie naar de bevolking 

 

Operationele doelstellingen 

 

- Specifieke communicatie-instrumenten ontwikkelen betreffende de initiatieven genomen 

op het lokale niveau op het gebied van preventie 

 

Resultaten 

 

- - Realisatie van een stand van zaken betreffende de steun/kanalen van communicatie 

die er bestaan op het lokale niveau binnen de 6 maanden volgend op het afsluiten van 

het plan. 

 

- - Rationeel gebruik van de verschillende communicatiekanalen. 

 

- - Er bestaat een centraal stadsmeldpunt (1777) waar burgers en 

gemeenschapswachten meldingen en signalen kunnen doorgeven over 

infrastructurele problemen en overlastsituaties in Kortrijk en de deelgemeenten. 

 

Indicatoren 

 

- - Het bestaan van een stand van zaken binnen de zes maanden volgend op het 

afsluiten van het plan. 

 

- - Het bestaan van een centraal stadsmeldpunt (1777) waar burgers en 

gemeenschapswachten meldingen en signalen kunnen doorgeven over 

infrastructurele problemen en overlastsituaties in Kortrijk en de deelgemeenten. 

 

- Een zichtbaarheid van de preventiediensten verzekeren 

 

Resultaten 

 

- - Specifieke identificatie van de gemeentelijke preventiedienst te midden van de 

andere gemeentelijke diensten. 

 

Indicatoren 

 

- - Plaats en statuut van de preventiedienst te midden van het gemeentelijk 

organigram. 

 

- - Zichtbaarheid van het gebouw van de preventiedienst. 

 

- - Het bestaan van een internetsite (het stedelijk preventieteam is opgenomen onder het 

thema veiligheid en preventie op de algemene website van de stad Kortrijk). 
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1.2.4. Een samenwerkingsverband tussen de verschillende lokale preventieacties en een 

 

afstemming met de zonale politionele preventie verzekeren 

 

Operationele doelstellingen 

 

- Coördinatiestructuren eigen aan het plan uitwerken 

 

Resultaten 

 

- - Oprichting van het stuurcomité binnen de 6 maanden volgend op het afsluiten van het 

plan. In dit stuurcomité zetelen de Burgemeester en/of zijn vertegenwoordiger, de 

korpschef en/of zijn vertegenwoordiger, de preventieambtenaar, de coördinator 

veiligheid en de intern evaluator. Het stuurcomité kan experten verzoeken om de 

vergadering bij te wonen. 

 

- - Voorbereiding en opvolging van het stuurcomité. 

 

Indicatoren 

 

- - Respecteren van de reglementaire richtlijnen aangaande de oprichting van het 

stuurcomité. 

 

- - Aantal verslagen van het stuurcomité > of = 3. 

 

- Deelnemen aan de bestaande overlegstructuren 

 

Resultaten 

 

- - Deelname van de preventieambtenaar aan het stuurcomité. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal deelnames van de preventieambtenaar aan het stuurcomité > of = 3. 

 

- Adequate en relevante partnerships tot stand brengen 

 

Resultaten 

 

- - Organiseren van maandelijkse interne vergaderingen. 

 

- - Ontwikkeling van een netwerk van partners. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal interne maandelijkse vergaderingen > of = 6. 

 

- - Het bestaan van een netwerk van partners. 

18/300 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



8 

 

2. INBRAAK 

 

Zowel in 2011 als in 2012 is er een sterke stijging van het aantal woninginbraken. In 2012 waren er in 

Kortrijk 403 woninginbraken. In 2013 waren er 341 woninginbraken (Bron: stadsmonitor 2014).  

In 2016 werden er in totaal 309 woninginbraken (strikt) of pogingen daartoe ondernomen, dit is een daling 

van 23% ten opzichte van het jaar 2015 (403). Wel was er in 2015 een stijging te merken in het aantal 

inbraken in appartementen. Deze stijging werd in 2016 gestuit en hierdoor daalden de inbraken in 

appartementen terug met 42%. 

In 2017 daalden de woninginbraken van 215 – in 2016 – naar 188 (= - 12,6%). Dit is het laagste aantal in 

de voorbije 5 jaar. 

 

In de lokale veiligheidsbevraging 2011 worden woninginbraken, door de Kortrijkse burger, als vijfde 

buurtprobleem op vijftien aangeduid en als tweede prioriteit waarrond ze willen dat de lokale politie 

werkt. 

De voorwerpen die het meest gestolen worden in een woning zijn: juwelen, geld, computer en 

multimedia. 

 

In het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 is dit fenomeen één van de vijf prioriteiten waarrond de lokale 

politiezone werkt. 

 

2.1. Algemene doelstellingen 

 

2.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van inbraak en/of de 

 

onveiligheidsgevoelens met betrekking tot inbraak 

 

2.2. Strategische Doelstellingen 

 

2.2.1. Verminderen van het risicogedrag 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Opzetten van sensibiliseringscampagnes voor de bevolking inzake het aannemen van 

goede gewoonten. 

 

Resultaten 

 

- - Verspreiden van minstens 500 brochures betreffende technopreventie: "Tips voor 

een veilige thuis!" 

 

- - Aandacht besteden aan het voorkomen van woninginbraken door het geven van 

preventieve tips via de ledwall's en twitter. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal verspreide brochures “Tips voor een veilige thuis!” . 

 

- - Minstens 2 keer geven we preventieve tips ter voorkoming van woninginbraken via de 

ledwall's en twitter. 
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- - Aanmoedigen van bewoners om technopreventieve beveiligingsmaatregelen te nemen in 

gebouwen. 

 

Resultaten 

 

- - Verstrekken van beperkt individueel technopreventief advies bij minimum 500 

gezinnen. Actie Wij-kK-ijken. Waar we de actie Wij-kK-ijken voeren wordt bepaald door 

enerzijds de geregistreerde inbraken (straten of wijken waar er een inbraakgolf was, 

worden één tot twee dagen erna bezocht) en anderzijds algemeen door straten/wijken 

waar we de bewoners willen sensibiliseren om goede sloten op de voor-en achterdeur 

te plaatsen. 

 

- - Geven van minstens 30 uitgebreide technopreventieve adviezen. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal verstrekte beperkte, individuele technopreventieve adviezen > of = 500. 

 

- - Aantal gegeven uitgebreide technopreventieve adviezen > of = 30. 

 

- - Stimuleren bij bewoners tot het nemen van organisatorische maatregelen tegen 

inbraak in gebouwen. 

 

Resultaten 

 

- - Stimuleren bij 30 bewoners tot het nemen van organisatorische maatregelen tegen 

inbraak in gebouwen. 

 

- - De gemeenschapswachten werken 100% mee aan acties m.b.t. 

inbraakpreventie, in verhouding tot de aanvragen van de politie. Dit in het kader van de 

actie “wijkafsluiting”. 

  

Indicatoren 

 

- - Aantal bewoners gestimuleerd tot het nemen van organisatorische maatregelen 

tegen inbraak in gebouwen > of = 30. 

 

- - De gemeenschapswachten hebben 100 % meegewerkt aan politionele acties (o.a. 

in het kader van de actie “wijkafsluiting”) met betrekking tot inbraakpreventie. Dit in 

verhouding tot de aanvragen, van de lokale politie, tot medewerking.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/300 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



10 

 

2.2.2. De sociale controle bevorderen 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Bevorderen van de onderlinge positieve sociale controle bij minstens 500 

gezinnen. Dit door het uitvoeren, door gemeenschapswachten, van de actie 

"Wij-kK-ijken". Waar we de actie Wij-kK-ijken voeren wordt bepaald door enerzijds de 

geregistreerde inbraken (straten of wijken waar er een inbraakgolf was worden één tot 

twee dagen erna bezocht) en anderzijds algemeen door straten/wijken waar we de 

bewoners willen sensibiliseren om goede sloten op de voor- en achterdeur te plaatsen. 

 

Resultaten 

 

- - Stimuleren van de onderlinge positieve sociale controle door gemeenschapswachten 

bij minimum 500 gezinnen. Actie Wij-kK-ijken . 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal gezinnen bij wie de positieve onderlinge sociale controle werd gestimuleerd 

> of = 500. 

 

- - Uit onderzoek blijkt dat er nood is bij de burger om een actie te ontwikkelen die de 

sociale controle in buurten of straten in het algemeen en specifiek tijdens vakantie-

afwezigheid verhoogd. 

 

Resultaten 

 

- -De actie S.A.V.E. (Samen Alert Voor Elkaar) – die loopt sinds 2014 -  werd 

ontwikkeld met de bedoeling burgers uit een buurt/wijk samen te brengen,  alert 

te maken voor verdachte handelingen, verdachte personen in hun buurt. 

Bedoeling is tevens goed nabuurschap te stimuleren. 

 

Indicatoren 

 

- - Het aantal S.A.V.E.-netwerken die jaarlijks wordt opgestart is > of = 3. 

 

- - Het opstarten van verschillende communicatietools (zoals SMS-netwerk en 

nieuwsbriefmodule) die het delen van informatie tussen burgers en professionelen 

realiseert.  

 

Resultaten 

 

- - Verschillende communicatietools, die gebruikt worden om de communicatie tussen 

de burgers, de stad en de lokale politie te verbeteren, werden opgestart. 

 

 

Indicatoren 

 

- - "Communicatietools" werden opgestart en leiden reeds tot het verhinderen en/of 

ophelderen van een aantal criminele feiten en/of overlast. Ja/Neen?
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3. DIEFSTAL VAN EN IN AUTO'S 

 

In Kortrijk werden er in 2015, 217 diefstallen uit of aan auto’s geregistreerd. In 2016 was er een 

daling tot 188 feiten. Vanaf 2012 zien we een sterke daling van het aantal diefstallen uit of aan 

een voertuig. 

 

Het aantal autodiefstallen bleef in 2011 en 2012 nagenoeg gelijk: in 2011, 71 en in 2012, 63. In 

2013 hadden we een sterke daling tot nog 45, in 2014 terug een stijging tot 56 autodiefstallen. In 

2015 waren er nog 70 en in 2016 nog 35, een daling met 50% t.o.v. 2015. In 2017 zet de 

dalende trend zich door: nog 31 autodiefstallen.  

 

Binnen de lokale veiligheidsbevraging 2011 wordt diefstal uit auto’s, door de Kortrijkse burger, 

als negende buurtprobleem op vijftien aangeduid en als negende prioriteit waarrond ze willen dat 

de lokale politie werkt. 

  

In het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 is dit fenomeen één van de vijf prioriteiten 

(gewelddadige diefstal en afpersing) waarrond de lokale politiezone werkt. 

 

 

3.1. Algemene doelstellingen 

 

3.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van diefstal van en in auto's 

en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot diefstal van en in auto's 

 

3.2. Strategische Doelstellingen 

 

3.2.1. Verminderen van het risicogedrag 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Opzetten van sensibiliseringscampagnes, door gemeenschapswachten, voor de 

bevolking inzake het aannemen van goede gewoonten. 

 

Resultaten 

 

- - Gedurende minimum 2 weken uitvoeren van een preventieactie, door 

gemeenschapswachten, ter voorkoming van diefstal uit werfauto's. Eventueel 

breiden we dit uit naar het responsabiliseren van de zaakvoerders. 

 

- - Aandacht besteden aan het voorkomen van diefstal van en in auto's door 

het geven van preventieve tips via de ledwall's en twitter. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal weken preventieactie uitgevoerd ter voorkoming van diefstal uit 

werfauto's > of = 2 . Werd deze actie uitgebreid naar de zaakvoerders? 

Ja/neen? 

 

- - Minstens 1 keer gaven we preventieve tips ter voorkoming van diefstal 

van en in auto's via de ledwall's en twitter. Ja/Neen? 
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3.2.2. Potentiële daders van overtredingen ontraden 

 

Operationele doelstellingen 

 

-- Inzetten -voor inwoners en bezoekers- van ontradende 

gemeenschapswachtpatrouilles op diefstalgevoelige plaatsen.  

 

Resultaten 

 

- - Houden van minimum 50 uren ontradend toezicht, door 

gemeenschapswachten, op diefstalgevoelige plaatsen. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal uren ontradend toezicht, door gemeenschapswachten, op 

diefstalgevoelige plaatsen > of = 50. 
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4. GAUWDIEFSTAL 

 

In 2012 werden er te Kortrijk 155 feiten van zakkenrollerij geregistreerd. 

 

In 2013 werden er te Kortrijk 141 feiten van zakkenrollerij geregistreerd, een lichte daling t.o.v. 

2012.  

 

In 2014 werden er te Kortrijk 137 feiten geregistreerd.  

 

In 2015 werden er 119 gauwdiefstallen geregistreerd (bron: stadsmonitor 2014). In Kortrijk daalt 

het aantal handtasdiefstallen per 1.000 inwoners van 0,49 naar 0,19. 

 

In 2016 was er een serieuze daling: tot nog 61 aangegeven feiten. 

 

In het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 is dit fenomeen één van de vijf prioriteiten 

(gewelddadige diefstal en afpersing) waarrond de lokale politiezone werkt. 

 

 

4.1. Algemene doelstellingen 

 

4.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van gauwdiefstal 

en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot gauwdiefstal 

 

4.2. Strategische Doelstellingen 

 

4.2.1. Verminderen van het risicogedrag 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Opzetten van sensibiliseringscampagnes, door gemeenschapswachten, voor de 

bevolking en bezoekers inzake het aannemen van goede gewoonten. 

 

Resultaten 

 

- - Uitvoeren van minimum 20 uren campagne om gauwdiefstallen te 

voorkomen. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal uren gevoerde campagne tegen gauwdiefstallen > of = 20. 

 

- - Voeren van actie, door gemeenschapswachten, voor inwoners en 

bezoekers om gauwdiefstallen te voorkomen. 

 

Resultaten 

 

- - Uitvoeren van minimum 1 actie, door de gemeenschapswachten, om 

gauwdiefstal te voorkomen. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal gevoerde acties, ter voorkoming van gauwdiefstal, 

door de gemeenschapswachten > of = 1. 
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4.2.2. Potentiële daders van overtredingen ontraden 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Inzetten, voor inwoners en bezoekers, van ontradende 

gemeenschapswachtpatrouilles tijdens momenten van grote volkstoeloop. 

 

Resultaten 

 

- - Uitvoeren van minimum 50 uren ontradende 

gemeenschapswachtpatrouilles tijdens momenten van grote 

volkstoeloop. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal uren ontradende gemeenschapswachtpatrouilles > of = 50.

 

 

25/300 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



15 

 

5. FIETSDIEFSTAL 

 

In 2012 werden er in Kortrijk 806 fietsdiefstallen geregistreerd. De meeste fietsdiefstallen werden 

gepleegd in de stationsomgeving in Kortrijk. In 2013 werden er in Kortrijk 850 fietsdiefstallen 

geregistreerd. Een stijging t.o.v. 2012. In 2014 werden er 804 fietsdiefstallen geregistreerd. Door extra 

inspanningen van het preventieteam en de lokale politie konden we de lijn ombuigen. In 2015 daalden 

het aantal fietsdiefstallen tot 696 (Bron: PZ VLAS) en in 2016 zelfs tot 624. De dalende trend zet zich 

door in 2017: toen werden er nog maar 438 fietsen gestolen. Het aantal geregistreerde fietsdiefstallen in 

stad Kortrijk is in 5 jaar tijd met meer dan 30% gedaald.  

 

Binnen de lokale veiligheidsbevraging 2011 wordt fietsdiefstal, door de Kortrijkse burger, als zesde 

buurtprobleem op vijftien aangeduid en als elfde prioriteit waarrond ze willen dat de lokale politie werkt.  

 

In het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 is dit fenomeen niet opgenomen als prioritair te behandelen. 

 

Fietsdiefstalpreventie omvat hoofdzakelijk het labelen van fietsen, mensen informeren over correct 

sluitgedrag en preventieve, ontradende aanwezigheid van gemeenschapswachten om fietsdiefstal te 

voorkomen.  

 

De meeste fietsdiefstallen worden nog steeds gepleegd in de buurt van het station van Kortrijk. 

 

5.1. Algemene doelstellingen 

 

5.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van fietsdiefstal en/of de 

 

onveiligheidsgevoelens met betrekking tot fietsdiefstal 

 

5.2. Strategische Doelstellingen 

 

5.2.1. Verminderen van het risicogedrag 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Het voeren van een sensibiliseringscampagne - door gemeenschapswachten, al dan niet 

in samenwerking met de lokale politie - voor de inwoners en bezoekers betreffende het 

efficiënt sluiten van de fiets op diefstalgevoelige plaatsen (o.a. de stationsomgeving). 

 

Resultaten 

 

- - Er werd een sensibiliseringscampagne - door de gemeenschapswachten, al dan niet 

in samenwerking met de lokale politie - gevoerd met betrekking tot het efficiënt sluiten 

van de fiets. 

 

- - Aandacht besteden aan het voorkomen van fietsdiefstal door het geven van 

preventieve tips via de ledwall's en sociale media. 
 

Indicatoren 

 

- - Minimum 1 sensibiliserende campagne werd gevoerd door de 

gemeenschapswachten - al dan niet in samenwerking met de lokale politie - met 

betrekking tot het efficiënt sluiten van de fiets. Ja/Neen? 

 

- - Minstens 1 keer geven we preventieve tips ter voorkoming van fietsdiefstal via de 

ledwall's en sociale media. 
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5.2.2. Inwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving 

 

Operationele doelstellingen 

 

-- Toezicht door gemeenschapswachten, op fietsstallingen die op bepaalde plaatsen gezet 

worden, tijdens een evenement waar veel fietsende burgers naar toe komen: Student 

Welcome Concert, de Sinksenfeesten, e.a. 

 

Resultaten 

 

- - Gemeenschapswachten houden toezicht, op de fietsstallingen, die aangebracht 

worden bij grote evenementen: Student Welcome Concert, de Sinksenfeesten e.a. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal uren dat gemeenschapswachten, tijdens grote evenementen, toezicht 

gehouden hebben op de fietsstallingen: variabel, afhankelijk van de 

weersomstandigheden. 

 

5.2.3. Potentiële daders van overtredingen ontraden 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Fietslabelacties uitgevoerd door de gemeenschapswachten, al dan niet i.s.m. de lokale 

politie, op diefstalgevoelige plaatsen: o.a. het stadscentrum, de stationsomgeving 

 

Resultaten 

 

- - Merken van minstens 500 fietsen door gemeenschapswachten. 

 

Indicatoren 

 

 -- Aantal gemerkte fietsen > of = 500. 

 

- - In de fietsstalling aan Kortrijk-station (aan de voor- en achterkant) zijn camera's 

opgehangen die fietsdieven moeten ontmoedigen en die fietsdiefstallen dienen op te 

helderen. 

 

Resultaten 

 

-- De camera's in de stationsomgeving Kortrijk doen het aantal fietsdiefstallen dalen 

en zorgen ervoor dat fietsdiefstallen opgehelderd worden. 

 

Indicatoren 

 

-- De camera’s in de stationsomgeving Kortrijk doen het aantal fietsdiefstallen dalen  

en zorgen ervoor dat fietsdiefstallen opgehelderd worden. Ja/neen? 

 

 

- - Het stedelijk preventieteam, in samenwerking met Securail, de spoorwegpolitie en de 

lokale politie, zijn ontradend aanwezig in de fietsstalling aan Kortrijk-station. 

 

Resultaten 

 

- - De aanwezigheid van gemeenschapswachten, veiligheidsagenten van Securail, de 

spoorwegpolitie en de lokale politie zorgt ervoor dat fietsdieven afgeschrikt worden en 

niet overgaan tot een fietsdiefstal. 
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Indicatoren 

 

- - Door de preventieve aanwezigheid van gemeenschapswachten, veiligheidsagenten 

van Securail, de spoorwegpolitie en de lokale politie worden fietsdieven afgeschrikt en 

worden er minder fietsdiefstallen gepleegd. Ja/neen? 
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6. WINKELDIEFSTAL 

 

In 2012 werden er, in Kortrijk, 370 winkeldiefstallen geregistreerd. 

 

In 2013 werden er in Kortrijk 339 winkeldiefstallen geregistreerd, een lichte daling t.o.v. 2012.  

 

In 2014 steeg het aantal geregistreerde winkeldiefstallen naar 379.  

 

In 2015 werden 233 winkeldiefstallen in Kortrijk geregistreerd. (Bron: PZ Vlas) 

 

In 2016 waren er 281 winkeldiefstallen. Het aantal winkeldiefstallen bleef sinds 2011 gemiddeld rond de 

370 per jaar hangen. 

 

In het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 is winkeldiefstal een prioritair aan te pakken veiligheids- en 

leefbaarheidsfenomeen. Dit in het kader van het fenomeen gewelddadige diefstal en afpersing. 

 

 

6.1. Algemene doelstellingen 

 

6.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van winkeldiefstal en/of de 

onveiligheidsgevoelens met betrekking tot winkeldiefstal 

 

6.2. Strategische Doelstellingen 

 

6.2.1. Verminderen van het risicogedrag 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Opzetten van preventiecampagnes om handelaars attenter te maken voor de 

werkwijze van winkeldieven en zo het risico op slachtofferschap te beperken. 

 

Resultaten 

 

- - Minstens 1 maal persoonlijk bezoek bij alle handelaars door de 

gemeenschapswachten. 

 

- - Het verder uitbouwen van het e-mailnetwerk voor handelaars. 

 

- - Het aanwenden van dit e-mailnetwerk om minimum 4 keer, per jaar, preventietips te 

 

verspreiden. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal bezoeken bij handelaars door de gemeenschapswachten > of = 1. 

 

- - Het e-mailnetwerk wordt gebruikt om een preventiebrief te verspreiden. Ja/neen? 

 

- - Het aantal keer dat er preventietips verspreid worden via het e-mailnetwerk > of = 4. 
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- - Aanzetten van handelaars om zich aan te sluiten bij het winkelinformatienetwerk 

(WIN). 

 

Resultaten 

 

- - Het bestaan van een WIN waarbij minstens 500 handelaars zijn aangesloten. 

 

- - Verspreiden van minimum 200 brochures betreffende de doelstellingen van het 

W.I.N. 

 

-- Het W.I.N. ondersteunen met preventieve tips via twitter, ledwall's en via een 

gesloten facebookgroep. 

 

Indicatoren 

 

- - Het aantal aangesloten handelaars bij de WIN is > of = 500. 

 

- - Aantal verspreide brochures betreffende de doelstellingen van het W.I.N. > of = 

200. 

 

- - Het W.I.N. werd ondersteund, met preventieve tips ter voorkoming van 

winkeldiefstal, via twitter, ledwall's en via een gesloten facebookgroep? Ja/Neen? 

 

 

6.2.2. Potentiële daders van overtredingen ontraden 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Verbeteren van de veiligheid en van het veiligheidsgevoel bij stadsgebruikers door 

verhoogd toezicht door gemeenschapswachtpatrouilles in het winkelwandelgebied. 

 

Resultaten 

 

- - Het uitoefenen van minimum 1000 uren herkenbaar toezicht door de 

gemeenschapswachten in de winkelwandelstraten. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal uren herkenbaar toezicht door de gemeenschapswachten in de 

winkelwandelstraten > of = 1000. 
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7. GEWELD IN HET OPENBAAR VERVOER 

 

Er zijn geen precieze cijfers betreffende het aantal gewelddelicten op het openbaar vervoer te Kortrijk. 

Wel wordt de stationsbuurt als “hotspot” inzake gewelddelicten aangeduid omdat dit de begin- en 

eindplaats is van verschillende buslijnen. Tot op heden opteren we nog steeds om 

gemeenschapswachten preventief, ontradend in te zetten in de stationsbuurt.  

De meeste feiten van agressie op het openbaar vervoer worden evenwel snel opgehelderd. Veel 

gebruikers van het openbaar vervoer verplaatsen zich vaak op hetzelfde traject, op hetzelfde tijdstip. 

Steeds meer autobussen worden uitgerust met camera’s. Camerabussen worden ingezet op 

overlastgevoelige lijnen zoals de lijnen Kortrijk-Menen, Kortrijk-Moeskroen en Kortrijk-Tielt. De nieuwe 

bussen zijn standaard uitgerust met camera’s. In oude bussen worden, al naargelang het risico, 

bewakingscamera’s ingebouwd. Het uitrusten van bussen met camera’s geeft mogelijks aanleiding tot 

minder agressief gedrag op het openbaar vervoer. In ieder geval wordt identificatie van de daders 

eenvoudiger (Bron: federale politie). 

In Kortrijk zetten we, in het kader van dit fenomeen, in op cameratoezicht en ontradende, preventieve 

aanwezigheid van verschillend veiligheidspersoneel. 

 

In het zonaal veiligheidsplan 2014-2017 is geweld in het openbaar vervoer als dusdanig niet opgenomen, 

wel is gewelddadige diefstal en afpersing opgenomen: 

 Inbraak in woningen; 

 Gewelddadige diefstal en afpersing; 

 Drugsdealen; 

 Verkeersongevallen met lichamelijk letsel en 

 Begeleiden van het uitgaansleven. 

 

 

7.1. Algemene doelstellingen 

 

7.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van geweld in het openbaar 

 

vervoer en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot geweld in het openbaar 

 

vervoer 

 

7.2. Strategische Doelstellingen 

 

7.2.1. Potentiële daders van overtredingen ontraden 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Het in gebruik nemen van "camerabussen" op "overlastgevoelige lijnen" (Lijn Kortrijk 

- Moeskroen en lijn Kortrijk - Tielt). 

 

Resultaten 

 

- - Er worden "camerabussen" ingezet op "overlastgevoelige" Lijnbussen. 

 

Indicatoren 

 

- - In "overlastgevoelige" Lijnbussen worden camera's opgehangen die potentiële 

daders van overlast dienen te ontmoedigen? Ja/neen? 
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7.2.2. De sociale controle bevorderen 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Inzetten van gemeenschapswachten, veiligheidsagenten van Securail, de 

spoorwegpolitie, de lokale politie en Lijnbeamten, in de stationsomgeving, al dan niet in 

het kader van de actie V.O.S. (Veilige Omgeving Station), om de veiligheid in deze 

omgeving te verhogen. 

 

Resultaten 

 

- - Elke werkdag gedurende minstens 6 werkuren, toezicht door 

gemeenschapswachten in de stationsomgeving, al dan niet 

aangevuld met veiligheidsagenten van Securail, de 

spoorwegpolitie, de lokale politie en Lijnbeamten. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal dagelijkse uren toezicht door gemeenschapswachten in de stationsomgeving, al 

dan niet aangevuld met veiligheidsagenten van Securail, de spoorwegpolitie, de lokale 

politie en Lijnbeamten > of = 6. 

 

- - Inzetten van gemeenschapswachten in de stationsomgeving tijdens evenementen: de 

Sinksenfeesten, de Paasfoor en het Student Welcome Concert e.a. 

 

Resultaten 

 

- - Tijdens evenementen, gedurende minstens 2 werkuren, toezicht door 

gemeenschapswachten. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal uren toezicht door gemeenschapswachten tijdens evenementen > of = 2. 
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7.2.3. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - In samenwerking met de NMBS, de Lijn en de lokale politiezone VLAS worden projecten 

opgezet om het geweld in het openbaar vervoer, en de directe omgeving, in te dijken. 

 

Resultaten 

 

- - Er worden, in samenwerking met de N.M.B.S., de Lijn en de lokale politiezone VLAS 

projecten opgezet om het geweld in het openbaar vervoer en de directe omgeving in te 

dijken. 

 

Indicatoren 

 

- - Er werden i.s.m. diverse partners projecten opgezet om het geweld in het openbaar 

vervoer en de directe omgeving in te dijken. Ja/Neen? 
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8. GEWELD TIJDENS EVENEMENTEN EN PUBLIEKE GEBEURTENISSEN 

 

Geweld tijdens evenementen en publieke gebeurtenissen is niet uit te sluiten. Waar veel volk samenkomt 

is de kans groot dat er vechtpartijen, opstootjes ontstaan. Om dit geweld zo veel mogelijk in te dijken zet 

de stad Kortrijk i.s.m. de lokale politiezone VLAS in op: 

 

- het opleiden van fuifbuddies die mee instaan voor de veiligheid voor, tijdens en na de fuif en die de 

computers bedienen i.h.k.v. het Safe Party Zone Label ; 

 

- het preventief inzetten van gemeenschapswachten & lokale politie in de Burg. Reynaertstraat en 

omgeving, op piekmomenten en in het kader van het Safe Party Street- principe ; 

 

- het voeren van preventiecampagnes, o.a. rond alcohol- en drugmisbruik en 

 

- het plaatsen van statische en mobiele camera's tegen diverse vormen van criminele feiten en 

sluikstorten. 

 

8.1. Algemene doelstellingen 

 

8.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van geweld tijdens evenementen 

 

en publieke gebeurtenissen en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot geweld 

 

tijdens evenementen en publieke gebeurtenissen 

 

8.2. Strategische Doelstellingen 

 

8.2.1. De sociale controle bevorderen 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Toezicht, voor inwoners en bezoekers, door gemeenschapswachten en "fuifbuddies" 

tijdens evenementen en publieke gebeurtenissen. 

 

Resultaten 

 

- - Minimum 150 uren toezicht door gemeenschapswachten en "fuifbuddies" bij 

evenementen en publieke gebeurtenissen. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal uren toezicht door gemeenschapswachten en "fuifbuddies" bij evenementen 

en publieke gebeurtenissen > of = 150. 

 

- - Inzetten van gemeenschapswachten in de Burgemeester Reynaertstraat tijdens 

piekmomenten: 3 einde-examen-periodes (1. voor het Paasverlof, 2. voor het groot 

verlof en 3. het Kerstverlof) en het Student Welcome Concert.  

 

Resultaten 

 

- - Minimum 100 uren toezicht door gemeenschapswachten, in de Burgemeester 

Reynaertstraat, tijdens de 3 einde-examen-periodes: 1. voor het Paasverlof, 2. 

voor het groot verlof en 3. het Kerstverlof en het Student Welcome Concert. 
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Indicatoren 

 

- - Aantal uren toezicht door gemeenschapswachten, in de Burgemeester 

Reynaertstraat, tijdens de 3 einde-examen-periodes en het Student 

Welcome Concert  > of = 100. 

 

- - Inzetten van gemeenschapswachten bij het voeren van preventiecampagnes rond 

gauwdiefstal, fietsdiefstal, de naleving van de alcoholwetgeving i.h.k.v. “Dit is een + 16-

straat !” , in het kader van de aanpak van overlast in de Burgemeester Reynaertstraat. 

 

Resultaten 

 

- - Er werden verschillende preventiecampagnes georganiseerd in de Burg. 

Reynaertstraat. Dit rond gauwdiefstal, fietsdiefstal, de naleving van de 

alcoholwetgeving en de aanpak van overlast. 

 

Indicatoren 

 

- - Preventiecampagnes rond verschillende vormen van diefstal, de alcoholwetgeving 

en overlast werden gevoerd in de Burg. Reynaertstraat? Ja/Neen? 

 

- - Het jeugdcentrum Tranzit en het stedelijk preventieteam organiseren in het voorjaar als 

in het najaar van 2018 en 2019 een opleiding voor fuifbuddies. 

 

Resultaten 

 

- - Het jeugdcentrum Tranzit en het stedelijk preventieteam organiseren ieder voorjaar 

en najaar een opleiding voor fuifbuddies. 

 

Indicatoren 

 

- - Een opleiding voor fuifbuddies werd, in het voorjaar als het najaar ’18 en ‘19, 

georganiseerd door het jeugdcentrum Tranzit en het stedelijk preventieteam? 

Ja/Neen? 

 

- - Inzetten van "fuifbuddies" (jongeren, vrijwilligers) op evenementen (fuif, optreden e.a.) 

van hun eigen jeugdvereniging, jeugdhuis of studentenvereniging om de overlast te 

reduceren en in te staan voor bepaalde veiligheidsaspecten. Kader: Safe Party Zone. 

 

Resultaten 

 

- - Minimum 50 uren toezicht door "fuifbuddies" op evenementen van hun eigen 

jeugdvereniging, jeugdhuis of studentenvereniging. Kader: Safe Party Zone. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal uren toezicht door "fuifbuddies" op evenementen van de eigen vereniging > 

of = 50. 

 

 

 

35/300 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



25 

 

- - Het plaatsen van statische camera's op de invalswegen naar het stadscentrum als in 

het winkelwandelgebied zelf en het gebruik van mobiele camera's tegen bepaalde 

vormen van sluikstorten. Dit om de drempel te verhogen voor potentiële daders die 

wensen over te gaan tot overlast (o.a. sluikstorten) of criminele feiten (gauwdiefstal, 

fietsdiefstal, winkeldiefstal, geweld in het openbaar vervoer e.a.) en/of verstoring van 

de openbare orde. 

 

Resultaten 

 

- - Terugdringen van de straatcriminaliteit. 

 

- - Potentiële daders van criminele feiten (gauwdiefstal, fietsdiefstal, diefstal van en in 

auto's), geweld, steaming, afpersing, vechtpartijen ontraden. 

 

- - Gebruikers van het openbaar domein "voelen" zich "veiliger". 

 

- - Het verhogen van de ophelderingsgraad inzake criminaliteit en overlast op basis van 

opgenomen beelden. 

 

- - Specifieke inzet bij evenementen of overlast. 

 

- - Specifieke inzet van mobiele camera's in het kader van sluikstorten. 

 

Indicatoren 

 

- - De straatcriminaliteit is effectief gedaald na het plaatsen van de camera's. Ja/Neen? 

 

- - Het ontradende karakter van het plaatsen van camera's zorgt ervoor dat er minder 

gauwdiefstallen, fietsdiefstallen, diefstallen van en in auto's, geweld, steaming, 

afpersing en vechtpartijen gebeuren. Ja/Neen? 

 

- - De bezoekers van het openbaar domein voelen zich veiliger. Ja/Neen? 

 

- - De camera's zorgen voor een verhoogde ophelderingsgraad inzake criminaliteit en 

overlast. Ja/Neen? 

 

- - De camera's worden effectief ingezet bij evenementen of overlast. Ja/Neen? 

 

- - Er worden mobiele camera's ingezet in het kader van de aanpak van sluikstorters? 

Ja/Neen? 

 

8.2.2. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen 

 

Operationele doelstellingen 

 

- Het convenant Burgemeester Reynaertstraat wordt bekeken en herwerkt in functie van 

de zich stellende realiteit. Samen met de lokale politie, de HORECA-uitbaters en het 

stedelijk preventieteam zien we er op toe dat alle aangegane engagementen nageleefd 

worden. Het Safe Party Street-concept wordt hier in opgenomen. 

 

Resultaten 

 

- - Het convenant Burg. Reynaertstraat wordt bekeken en herwerkt en het 

Safe Party Streetgegeven wordt hier in opgenomen. 

 

-- De lokale politie, de HORECA-uitbaters en het stedelijk preventieteam zien er op toe 

dat de aangegane engagementen nageleefd worden. Mogelijke sancties: intrekking 

nachtvergunning, intrekking terrasvergunning, GAS-boetes enz. 
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Indicatoren 

 

- - Het convenant Burg. Reynaertstraat wordt bekeken en herwerkt in functie van de zich 

stellende realiteit. Ja/Neen? 

 

- - De naleving van de aangegane engagementen wordt gecontroleerd door de lokale 

politie, de HORECA-uitbaters en het stedelijk preventieteam. Ja/Neen? 

 

- In samenspraak met de HORECA-uitbaters, de buurtbewoners, de lokale politie en de 

stad wordt een convenant Vlasmarkt afgesloten waarbij elke partij zich engageert om 

overlast tot een minimum te herleiden. 

 
Resultaten 

 

- - Er wordt – i.s.m. de HORECA-uitbaters, de buurtbewoners, de lokale politie en de 

stad  - een convenant Vlasmarkt opgesteld. Doel: overlast tot een minimum herleiden. 

 

- - De HORECA-uitbaters, de lokale politie, de buurtbewoners en de stad zien er op toe 

dat de aangegane engagementen nageleefd worden, met als mogelijke sancties: 

intrekking nachtvergunning, intrekking terrasvergunning, GAS-boetes enz. 

 

Indicatoren 

 

- - Het convenant Vlasmarkt werd opgesteld? Ja/Neen. 

  

- - Iedere partij die het convenant ondertekende kijkt mee of de aangegane 

engagementen wel degelijk nageleefd worden? Ja/Neen? Indien niet, kunnen er 

sancties genomen worden: intrekken nachtvergunning, intrekken terrasvergunning, 

opleggen G.A.S.-boete enz. 
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9. GEWELD IN SCHOOLMILIEU 

 

Pesten. 

Uit onderzoek blijkt dat één kind op de vijf te maken heeft met geweld (o.a. pesten). 

 

Van alle leerlingen uit het lager onderwijs heeft één op de vier kinderen, of 23%, af te rekenen met 

geweld (bijvoorbeeld pestgedrag). Ten minste één kind op de twintig krijgt wekelijks tot zelfs 

dagelijks met verbaal en/of fysiek geweld (bijv. pesterijen) af te rekenen. 

 

Het aantal geweldplegers ligt ook behoorlijk hoog: 15,9% van de kinderen in het basisonderwijs is 

gewelddadig t.o.v. andere leerlingen. 

 

Eind 2015 – begin 2016, tijdens deze twee maanden wordt 18,5% van de leerlingen wel eens 

gepest op school. Er is echter minder problematisch pesten: daling van 7% in 2010 naar 4,8% in 

2014. 19,3% kinderen werden tijdens de twee maanden (eind 2015 begin 2016) gepest. In 2010 was 

dit 24,5% van de kinderen. Er wordt minder gepest maar de intensieve pesters en gepesten 

verdienen meer zorgaandacht. (Bron: https://www.klasse.be/36490/pesten-op-school-de-cijfers/ In 

Vlaanderen hebben onderzoekers aan de UGent 9556 leerlingen tussen de  10 en de 19 jaar 

bevraagd)  

 

Sexthing. 

Geen gegevens over Kortrijk beschikbaar. 

Wel gegevens van een studie bij 3.300 jongeren in 2016: 

 

 In 2016: 8,1% van de jongeren maakte en verspreidde een seksueel getinte foto van zichzelf. 

De helft hiervan stuurde foto’s van zichzelf in ondergoed/zwemkledij. Bij 21,2% ging het om 

naaktfoto’s. 

 Slechts 1,7% van alle jongeren stuurt naaktfoto’s door. Jongens doen dit meer dan meisjes. 

 Jongeren met een lief doen vaker aan sexting dan jongeren zonder een lief. In iets meer dan de 

helft (57,1%) van de gevallen is de sext bedoeld voor een lief. 23,6% stuurt dit ook naar een 

vriendin en 21,7% naar een vriend.  

 59,1% maakt zichzelf onherkenbaar bij het versturen van een sext. 

 Jongeren gaan op zoek naar verschillende manieren om de negatieve gevolgen van sexting te 

beperken.  

 Het meest gebruikte kanaal om te sexten is Snapchat (81,1%). De reden hiervoor is dat de foto na 

enkele seconden terug verdwijnt. In theorie, want 47% van de jongeren geeft toe minstens 1 x per 

week een screenshot te nemen op Snapchat. Andere kanalen zijn Facebook messenger (18,9%) 

en Whatsapp (11,3%). 

 8,1% stuurt sexts én 25,6% ontvangt. 

 Sexts worden naar meerdere mensen tegelijk verstuurd. Maar dit komt heel weinig voor, want sexts 

worden vooral verstuurd naar een lief of een vriend/vriendin waarmee ze willen flirten. 

 Jongens (30,7%) ontvangen beduidend meer sexts dan meisjes (21,8%). 

 

* Bronnen: Apestaartjaren 6, kwantitatief  onderzoek (2016): een tweejaarlijkse vragenlijst afgenomen bij 3300 

jongeren (Mediaraven, LINC vzw en iMinds-MICT-UGent)  

** Kwalitatief onderzoek van Mediawijs: interview afgenomen bij 10 gezinnen, 15 jongeren (12-18j.) en 14 ouders, en 5 

focusgroepen (3e, 4e, 5e en 6e middelbaar) waarvan twee meisjesgroepen, twee jongensgroepen en één gemengde 

groep. 

https://sextingopschool.mediawijs.be/dossiers/sexting-vlaanderen 
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Spijbelen. 

De aanpak van spijbelaars in het secundair onderwijs (cfr. stappenplan spijbelen van het gerechtelijk 

arrondissement) moet verder gecontinueerd worden. Uit de spijbelcijfers (schooljaar 2010-2011, gaat 

over jongeren die meer dan 30 halve dagen ongewettigd afwezig zijn) aangeleverd door Agodi blijkt dat 

het probleem zich voornamelijk stelt in: 

 

- het voltijds secundair onderwijs: beroeps secundair onderwijs en 

- in het deeltijds onderwijs. 

 

In 2015: 2,5% van de leerlingen zijn minstens 30 halve dagen ongewettigd afwezig. Het hoogste 

percentage komt voor bij de leerlingen van het deeltijds beroeps secundair onderwijs. (bron: 

http://www.agodi.be/cijfermateriaal-problematische-afwezigheden-en-tucht. Cijfers leerlingen stad Kortrijk) 

 

 

9.1. Algemene doelstellingen 

 

9.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van geweld in schoolmilieu en/of 

 

de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot geweld in schoolmilieu 

 

9.2. Strategische Doelstellingen 

 

9.2.1. Potentiële daders van overtredingen ontraden 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Kinderen en jongeren bewust maken van de problematiek van geweld in het 

schoolmilieu. 

 

Resultaten 

 

- - Het aanbieden van een anti-pestproject voor het derde kleuter en de eerste 

graad van het basisonderwijs: het interactieve "GoE-het-MOED"-spel met "Leon 

de kameleon". 

 

- - Motiveren van leerkrachten – uit de tweede en derde graad van het basisonderwijs -om 

het anti-pestproject "Ik pest niet. En jij?" minimaal 2 maal te brengen in de basisscholen.  

 

- - Het aanbieden van de theatervoorstelling "Doodgepest", door DEEZillusie vzw, voor de 

eerste en tweede graad van het secundair onderwijs.  

 
 

- -“Pesten 2.0” is een theatervoorstelling - voor leerlingen uit de 2de en 3de graad van het 

secundair onderwijs – waarop secundaire scholen kunnen inschrijven en waarbij ze 

geconfronteerd worden met pesten en cyberpesten. 

 

- - Het theaterstuk “SexThing” door O’Kontreir wil – 2de, 3de en 4de middelbare 

schoolstudenten - duidelijk maken dat iedereen die ongewenst een seksueel getinte foto 

mee verspreidt, verantwoordelijk is voor de gevolgen. 
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Indicatoren 

 

- - Aantal maal dat het interactieve "GoE-het-MOED"-spel uitgeleend werd aan een 

Kortrijkse basisschool? 

 

- - Aantal kleuters en basisschoolleerlingen die het interactieve "GoE-het-MOED"-spel 

gespeeld hebben? 

 

- - Aantal malen dat het anti-pestproject "Ik pest niet. En jij?" in de basisscholen werd 

gebracht? 

 

-- Aantal kinderen die het anti-pestproject “Ik pest niet. En jij? gespeeld hebben? 

 

- - Aantal opvoeringen van de theaterproductie "Doodgepest !?", door DEEZillusie vzw 

? 

-- Aantal leerlingen die de theaterproductie “Doodgepest !?” bijgewoond hebben? 

 

- - Aantal opvoeringen van de theaterproductie “Pesten 2.0”, door DEEZillusie vzw? 

 

- - Aantal leerlingen die de theaterproductie “Pesten 2.0” hebben bijgewoond? 

 

- - Aantal maal dat het theaterstuk “Seks Thing” opgevoerd werd? 

 

- - Aantal leerlingen die de theaterproductie “Seks Thing” hebben bijgewoond? 

 
 

9.2.2. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Het stedelijk preventieteam i.s.m. de lokale politiezone VLAS pakken "steaming" in de 

schoolomgeving aan door preventieve aanwezigheid. 

 

Resultaten 

 

- - De gemeenschapswachten en de lokale politie zijn preventief aanwezig in de 

schoolomgeving waar steaming zich voordoet. 

 

Indicatoren 

 

- - De gemeenschapswachten en de lokale politie werden preventief ingezet in 

schoolomgevingen waar kinderen/jongeren gesteamed werden? Ja/Neen? 

 

 

9.2.3. De resocialisatie van probleemjongeren bevorderen 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Bij de aanpak van spijbelgedrag (cfr. nieuw stappenplan rond spijbelen. In de 

spijbelnota van het parket West-Vlaanderen  wordt de rol van de politie en het parket in 

de aanpak van spijbelen , na het decreet Integrale JeugdHulp  voorgesteld) schrijft het 

stedelijk preventieteam zich in om hardleerse spijbelaars (en hun ouders) die in Kortrijk 

wonen te bezoeken. In Kortrijk zijn er minstens 5 secundaire scholen die beroep doen 

op het stedelijk preventieteam. De preventieambtenaar gaat met een brief van de school 

en van de stad naar de huizen van de hardleerse spijbelaars.  Indien ouders en/of 

leerling(en) thuis zijn worden zij aangemaand om de lessen te hernemen. Zowel de 

jongere als zijn ouders worden gewezen op hun verantwoordelijkheid. 
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Resultaten 

 

- - Minstens 1 maal overleg tussen de stad Kortrijk (cel onderwijs, de 

schoolopbouwwerkster en de dienst preventie) en de verschillende actoren uit het 

secundair onderwijs (de directies, de leerlingenbegeleiders, de C.L.B.'s, de lokale 

politie, jeugdhulporganisaties, de verantwoordelijken van de korte en lange time-out) 

betrokken bij de spijbelproblematiek. 

 

- - Indien de vraag zich stelt zal de stad Kortrijk, in nauwe samenwerking met diverse 

actoren uit het secundair onderwijs, inspelen op vragen om: 1. een anti-spijbelbeleid 

te implementeren in een secundaire school en 2. in het kader daarvan preventieve 

acties op het getouw te zetten om spijbelen te voorkomen. 

 

- - De aanpak van spijbelgedrag - in minstens 5 Kortrijkse secundaire 

scholen - wordt verdergezet en geëvalueerd. 

 

- - De aanpak wordt - bij een positieve evaluatie - uitgebreid naar alle Kortrijkse 

secundaire scholen. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal keer dat de stad Kortrijk overleg heeft met de verschillende actoren uit het 

secundair onderwijs betrokken bij de spijbelproblematiek. 

 

- - De stad Kortrijk implementeerde, op vraag van een secundaire school, een 

anti-spijbelbeleid. Ja/neen? 

 

- - Er werden preventieve acties op het getouw gezet om spijbelen te voorkomen. 

Ja/neen? 

 

- - De aanpak van spijbelgedrag – in minstens 5 Kortrijkse secundaire scholen - werd 

verder gezet en geëvalueerd? Ja/Neen?
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10. DRUGGERELATEERDE MAATSCHAPPELIJKE OVERLAST 

 

In 2012 werden er te Kortrijk 371 feiten in verband met drug- en alcoholmisbruik geregistreerd. Binnen 

de lokale veiligheidsbevraging 2011 wordt overlast verbonden aan drug- en alcoholgebruik, door de 

Kortrijkse burger, als elfde buurtprobleem op vijftien aangeduid en als 8ste prioriteit waarrond ze willen 

dat de lokale politie werkt. 

Aantal feiten i.v.m. drugsbezit: in 2015 werden er 557 PV’s opgemaakt, in 2016: 659 PV’s. 

Aantal feiten i.v.m. drugshandel: in 2015 werden er 115 PV’s opgesteld, in 2016: 77 PV’s. 

Aantal feiten i.v.m. dronkenschap en alcohol: in 2015 werden er 389 PV’s opgesteld, in 2016: 376 PV’s 

(bron: Statistieken criminaliteit en verkeer PZ Vlas: http://www.pzvlas.be/index.php?id=147) 

 

Een werking ter voorkoming van druggebruik blijft zeker meer dan aangewezen. De leeftijd van eerste 

gebruik motiveert zeker een benadering van jonge kinderen. Het aantal dat op jonge leeftijd begint stijgt: 

ca 15% van de cliënten van Kompas geeft aan dat ze begonnen voor hun 13 jaar. Deze cijfers slaan op 

degenen die in de hulpverlening terechtkomen. Het aantal gebruikers is veel hoger. Jaarlijks worden door 

de spuitenpatrouille in Kortrijk (in 2016 recupereerde de spuitenpatrouille 1358 spuiten) over de 1000 

zwerfsmuiten gevonden. Daarbij komen nog de spuiten binnengebracht bij de lokale politie en opgeruimd 

door leefmilieu (zij ruimden in 2016, 340 spuiten op) en daarbij werden ook 24 zwerfspuiten gevonden 

door de gemeenschapswachten.  

Omtrent druggebruik leeft bij de betrokken partners het gevoel dat de tolerantie naar gebruik van cannabis 

gegroeid is. Dit uit zich o.a. in het gebruik van cannabis in schoolomgevingen, de stationsomgeving en in 

parken.  

 

Er is een lichte stijging van het gebruik van “als XTC verkochte middelen” in het uitgaansmilieu zoals: 

MDMA, Ketamine, PMMA enz. Het gebruik van cocaïne is ruim verspreid in het uitgaansleven. Alcohol 

daarentegen blijft voor de meeste overlast zorgen. 

 

 

10.1. Algemene doelstellingen 

 

10.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van druggerelateerde 

 

maatschappelijke overlast en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot 

 

druggerelateerde maatschappelijke overlast 

 

10.2. Strategische Doelstellingen 

 

10.2.1. Verminderen van het risicogedrag 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Deelnemen aan informatiemomenten over drugs voor bijvoorbeeld ouders of 

leerkrachten. 

 

Resultaten 

 

- - Minimaal 5 informatiemomenten, voor ouders en/of leerkrachten, over drugs 

werden georganiseerd. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal informatiemomenten die werden geregistreerd is > of = 5? 
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- - Bestaan van een algemeen aanspreekpunt in het stadhuis voor vragen in verband met 

drugsoverlast. 

 

Resultaten 

 

- - Er bestaat een algemeen aanspreekpunt, voor vragen omtrent drugsoverlast, in het 

stadhuis. 

 

Indicatoren 

 

- - Een algemeen aanspreekpunt in het stadhuis voor vragen in verband met 

drugsoverlast bestaat. Ja/Neen? 

 

--  Een stappenplan "Omgaan met drugs in Kortrijkse scholen" bestaat en kan in het 

schoolreglement geïmplementeerd worden – door de drugpreventiemedewerker – indien 

een Kortrijkse school dit nog niet heeft. 

 

Resultaten 

 

-- Er bestaat een stappenplan "Omgaan met drugs in Kortrijkse scholen" voor alle 

Kortrijkse scholen. Indien dit  er nog niet is, kan de drugpreventiemedewerker dit 

toelichten en helpen bij de implementatie ervan in het schoolreglement. 

 

- - Verschillende partners (de lokale politie, de Kortrijkse scholen, hulpverlenende 

instanties, het parket en de C.L.B.'s) onderschrijven de afspraken gemaakt in het 

stappenplan en gebruiken dit plan. 

 

Indicatoren 

 

-- Een stappenplan "Omgaan met drugs in Kortrijkse scholen" bestaat. Indien dit nog 

niet toegepast wordt in een school kan de drugpreventiemedewerker helpen bij de 

implementatie ervan in het schoolreglement. 

 

- - De verschillende betrokken partners (de lokale politie, de Kortrijkse scholen, 

hulpverlenende instanties, het parket en de C.L.B 's) onderschrijven de afspraken 

gemaakt in het stappenplan en gebruiken dit plan. Ja/neen? 

 

- - Het aanbod rond drugpreventie, voor het secundair onderwijs, is duidelijk omschreven. 

 

Resultaten 

 

- - Er is een duidelijke omschrijving van het aanbod rond drugpreventie in het Kortrijks 

secundair onderwijs. 

 

Indicatoren 

 

- - Het aanbod, rond drugpreventie in het Kortrijks secundair onderwijs, is duidelijk 

omschreven: aanbod, budget, personeel, samenwerkingen Ja/Neen? 
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- - Ondersteunen van scholen bij het opstarten en handhaven van een drugbeleid op 

school. In samenwerking met het parket, de lokale politie en de secundaire scholen 

wordt een passage opgesteld en opgenomen in het huishoudelijk reglement van de 

school die het mogelijk maakt om in secundaire scholen controles te doen, met de 

drugshond en onder meer de controle van de lockers, op aanwezigheid van drugs. 

 

Resultaten 

 

- - Het voeren van een drugbeleid binnen alle Kortrijkse secundaire scholen. 

 

- - In het huishoudelijk reglement van elke secundaire school in Kortrijk is een passage 

m.b.t. de controle op aanwezigheid van drugs opgenomen. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal Kortrijkse secundaire scholen waar een drugbeleid gevoerd wordt? 

 

- - In het huishoudelijk reglement van elke secundaire school in Kortrijk werd een 

passage m.b.t. de controle op aanwezigheid van drugs opgenomen. Ja/neen? 

 

- - Het opstellen van een begeleidingsplan “PADO” voor minderjarigen die, na controle 

door de lokale politie, in het bezit bleken te zijn van cannabis. 

 

Resultaten 

 

- - Er is een begeleidingsplan PADO opgesteld i.s.m. het C.G.G Largo “het circuit” voor 

minderjarigen die, na controle door de lokale politie, in het bezit bleken te zijn van 

cannabis. 

 

Indicatoren 

 

- - Er werd een begeleidingsplan “PADO” opgesteld voor minderjarigen die, na 

controle door de lokale politie, in het bezit bleken te zijn van cannabis. Ja/neen? 

 

- - Sensibiliseren van de doelgroep in het uitgaansmilieu door het voeren van 

sensibiliseringsacties. 

 

Resultaten 

 

- - Voeren van minimum 3 sensibiliseringsacties in het uitgaansmilieu en op het 

openbaar domein, voor 16- tot 25-jarigen, omtrent druggebruik (drugs, alcohol e.a.): de 

effecten, de gevolgen van overmatig gebruik e.a. 

 

Indicatoren 

 

- - Het aantal sensibiliseringsacties gevoerd in het uitgaansmilieu en op het 

openbaar domein naar 16- tot 25-jarigen > of = 3. 
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- - Het aanbieden van educatief materiaal aan het basis- en secundair onderwijs voor het 

aanleren van sociale vaardigheden inzake drugs (o.a. leren "neen" zeggen). 

 

Resultaten 

 

- - Aanbieden van educatief materiaal voor het basis- en secundair onderwijs. 

 

- - Minimum 3 keer het educatief materiaal uitlenen aan het basis- als secundair 

onderwijs. 

 

Indicatoren 

 

- - Een aanbod aan educatief materiaal voor het basis- als het secundair onderwijs 

bestaat. Ja/Neen? 

 

- - Het aantal keer dat het educatief materiaal uitgeleend werd aan het basis- als 

secundair onderwijs > of = 3. 

 

10.2.2. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Lokaal overleg tussen de pijlers repressie, hulpverlening en preventie (Drug Overleg 

Kortrijk of DOK). 

 

Resultaten 

 

- - Bestaan van het Drug Overleg Kortrijk (DOK). 

 

- - Er zijn minimaal 3 DOK-vergaderingen. 

 

Indicatoren 

 

- - Het DOK bestaat. Ja/Neen? 

 

- - Aantal verslagen van de DOK vergaderingen > of = 3. 

 

- - Aantal DOK vergaderingen > of = 3. 

 

- - Er bestaat een uitwisseling en overleg met andere steden en overheden. 

 

Resultaten 

 

- - Minstens 2 maal deelnemen aan een overleg dat stadsoverschrijdend is (bijv. overleg 

centrumsteden). 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal verslagen van de vergadering > of = 2. 

 

- - Aantal deelnames aan de vergaderingen > of = 2. 
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11. SOCIALE OVERLAST 

 

Sinds een aantal jaar is het grondgebied van Kortrijk (Kortrijk, en de 7 deelgemeenten: Aalbeke, 

Bellegem, Bissegem, Heule, Kooigem, Marke, Rollegem) opgedeeld in basisgebieden. Per gebied 

realiseren we een gebiedsdekkend basisaanbod. Binnen 8500 Kortrijk worden 5 gebiedsteams, met 

professionelen, opgericht: in Kortrijk-centrum, Kortrijk-Noord, Kortrijk-Zuid, Kortrijk-West en Kortrijk-Oost. 

Bedoeling is dat deze gebiedsteams de "vinger aan de pols" houden in hun gebied, opvolgen wat er 

leeft, signaleren en, naargelang de problematiek die zich stelt, de vragen doorspelen aan de bevoegde 

personen. Naast deze 5 gebiedsteams binnen “8500” is er ook een gebiedsteam voor:  

- Aalbeke;  

- Bellegem, Rollegem en Kooigem;  

- Bissegem;  

- Heule-centrum en Heule-Watermolen;  

- Sente en  

- Marke.  

 

 

11.1. Algemene doelstellingen 

 

11.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van sociale overlast en/of de 

 

onveiligheidsgevoelens met betrekking tot sociale overlast 

 

11.2. Strategische Doelstellingen 

 

11.2.1. Inwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Vastleggen van de basisindeling voor een gebiedsgerichte aanpak. 

 

Resultaten 

 

- - Er bestaat een basisindeling voor een gebiedsgerichte aanpak. 

 

Indicatoren 

 

- - Het grondgebied Kortrijk is opgedeeld in 11 basisgebieden. Ja/Neen? 

 

- - Uitwerken van een diepgaande analyse van de verschillende gebieden. 

 

Resultaten 

 

- - Er bestaat een analyse van de 11 verschillende gebieden. 

 

Indicatoren 

 

- - Het bestaan van een analyse per gebied. Ja/Neen? 
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- - Binnen 8500 Kortrijk zijn 5 gebiedsteams met professionelen werkzaam. Deze teams 

zijn werkzaam in het Centrum, Noord, Zuid, West en Oost. 

 

Resultaten 

 

- - Binnen de 5 gebieden van 8500 is een operationeel gebiedsteam werkzaam. 

 

Indicatoren 

 

- - Er bestaat een operationeel gebiedsteam in elk van de 5 gebieden. Ja/Neen? 

 

- - Oprichting van een evaluatiegroep samen met de veiligheidscoördinator. 

 

Resultaten 

 

- - Een evaluatiegroep met daarin de veiligheidscoördinator, de 

gebiedsteamverantwoordelijke en iemand van preventie werd opgericht. 

 

Indicatoren 

 

- - Er is geregeld overleg met de evaluatiegroep en de veiligheidscoördinator. Ja/Neen? 

 

- - De ontwikkeling van een actieplan met zowel preventieve als repressieve klemtonen 

die overlastsituaties en/of leefbaarheidsproblemen aanpakken op het ganse 

grondgebied. Draaiboeken met een plan van aanpak worden opgemaakt. 

 

Resultaten 

 

- - Een actieplan, met daarin vervat preventieve als repressieve acties, werd 

opgemaakt en dient overlastsituaties en/of leefbaarheidsproblemen op het ganse 

grondgebied aan te pakken. 

 

Indicatoren 

 

- - Een actieplan werd opgemaakt. Ja/Neen? 

 

- - Uitwerken en implementeren van een gebiedsdekkend basisaanbod op maat van de 

verschillende gebieden o.b.v. voorgaande analyse. 

 

Resultaten 

 

- - Er bestaat een gebiedsdekkend basisaanbod op maat van de verschillende 

gebieden. 

 

Indicatoren 

 

- - Het basisaanbod per cluster van gebied(en) is benoemd. Ja/Neen? 

 

- - De gebiedsgerichte acties en projecten operationeel ondersteunen door het inzetten 

van gemeenschapswachten. 

 

Resultaten 

 

- - Het voeren van minimum 2 acties/projecten binnen een gebied door 

gemeenschapswachten. 

 

 

 

 

 

47/300 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



37 

 

Indicatoren 

 

- - Het aantal acties/projecten dat gevoerd werd door gemeenschapswachten in een 

gebied > of = 2. 

 

- - Het coördineren van de acties over de verschillende gebieden heen. 

 

Resultaten 

 

- - De verschillende acties, over alle gebieden heen, worden gecoördineerd. 

 

Indicatoren 

 

- - De acties/projecten die gevoerd worden door gemeenschapswachten in een gebied 

worden gecoördineerd. Ja/Neen? 

 

11.2.2. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Opzetten en ondersteunen van projecten en initiatieven in de vrijetijdssfeer naar 

jongeren in aandachtsbuurten en in samenwerking met de sectoren jeugd, sport en 

cultuur. 

 

Resultaten 

 

- - Het bestaan van projecten en initiatieven in de vrijetijdssfeer voor jongeren in 

aandachtsbuurten en in samenwerking met de sectoren jeugd, sport en cultuur. 

 

Indicatoren 

 

- - Er bestaat een samenwerking tussen buurtwerk, jeugd, sport en cultuur. Ja/Neen? 

 

- - Projecten en initiatieven in de vrijetijdssfeer voor jongeren in aandachtsbuurten 

bestaan. Ja/Neen? 

 

- - Afstemming van de acties in de buurtactieplannen op de ontwikkelingen binnen de 

gebiedswerking. 

 

Resultaten 

 

- - De buurtactieplannen zijn afgestemd op de ontwikkelingen binnen de 

gebiedswerking. 

 

Indicatoren 

 

- - De acties in de buurtactieplannen sluiten aan bij de ontwikkelingen binnen de 

gebiedswerking waarbij leefbaarheid voorop staat. Ja/neen? 

 

- - Inzetten van gemeenschapswachten en parkwachters voor het uitvoeren van 

preventief toezicht op het grondgebied van gans Kortrijk om onveiligheidsgevoelens te 

reduceren en de gebiedsgerichte werking te ondersteunen. 

 

Resultaten 

 

- - Uitoefenen van minimaal 200 werkuren verhoogd toezicht, door 

gemeenschapswachten en parkwachters, op speelterreinen en of parken. 

 

- - Uitoefenen van minimaal 3000 uren verhoogd toezicht door gemeenschapswachten 
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- - Uitoefenen van minimaal 250 uren verhoogd toezicht door gemeenschapswachten 

tijdens publieke evenementen (Paasfoor, Sinksenfeesten, Student Welcome Concert, 

de koopjesperiode e.a.). 

 

- - Inschakelen van minstens 5 VE gemeenschapswachten in het kader van specifieke 

gebiedswerkingsprojecten. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal uren verhoogd toezicht door gemeenschapswachten en parkwachters op 

speelterreinen en/of parken > of = 200. 

 

- - Aantal uren verhoogd toezicht door gemeenschapswachten in het Kortrijkse 

stadscentrum (binnen de Kortrijkse kleine ring) > of = 3000. 

 

- - Aantal uren verhoogd toezicht tijdens publieke evenementen > of = 250. 

 

- - Aantal VE gemeenschapswachten die ingeschakeld worden in het kader van 

specifieke gebiedswerkingsprojecten > of = 5 V.E.
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12. ADMINISTRATIEF SANCTIONEERBARE OVERLAST 

 

Met de wet van 24 juni 2013 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sanctie (G.A.S.) had de 

wetgever de bedoeling om bepaalde overtredingen, die in het verleden vaak zonder gevolg 

geklasseerd werden, toch niet onbestraft te laten. Het betreft de openbare overlast, met inbegrip van 

de overlast die veroorzaakt wordt door de 'kleine criminaliteit' en bepaalde verstoringen van de 

openbare orde. Het grote voordeel van een gemeentelijke administratieve sanctie is immers dat de 

gemeente die sanctie zelf kan opleggen. Hierdoor kunnen ze snel en efficiënt optreden tegen deze 

inbreuken op hun grondgebied. Doordat een geldboete binnen een termijn van zes maanden dient 

opgelegd te worden, kunnen gemeenten snel reageren op overlast en normvervagend gedrag. 

Bovendien kan men ook een antwoord bieden op het idee dat bepaalde overlastfeiten niet 

gesanctioneerd worden. 

 

In Kortrijk werden er, in 2013, 856 G.A.S.-dossiers opgemaakt. In 2015 werden 700 GAS-vaststellingen 

gedaan.  

De meeste dossiers betreffen volgende 5 overtredingen: 

1. winkeldiefstal: 296 (34,58%); 2015: 72 GAS-inbreuken 

2. sluikstorten: 172 (20,10%); 2015: 229 GAS-inbreuken 
3. beschadigingen: 87 (10,16%); 2015:77 GAS-inbreuken 

4. wildplassen: 73 (8,53%) 2015: 135 GAS-inbreuken 

5. nachtlawaai: 36 (4,20%). 2015: 59 GAS-inbreuken 

(bron: jaarrapport team GAS Kortrijk 2015) 

 

In 2016 gaat het om 566 dossiers met de volgende top 5:  

1. Sluikstorten (43.8%) 248 

2. Wildplassen  (20.8%) 118 

3. Beschadigingen (9%) 51 

4. Diefstal (8.7%) 49 

5. Innames openbaar domein (4%)  23 

 

Uit Kortrijk spreekt , een bevraging van de bevolking in Kortrijk, blijkt dat de burger zich het meest 

ergert aan volgende overtredingen: 

- hondenpoep; 

- zwerfvuil en 

- wildplassen. 

 

12.1. Algemene doelstellingen 

 

12.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van administratief sanctioneerbare 

 

overlast en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot administratief sanctioneerbare 

 

overlast 

 

12.2. Strategische Doelstellingen 

 

12.2.1. Verminderen van het risicogedrag 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Opzetten van preventieve, informatieve, sensibiliserende acties voor de 

bevolking met betrekking tot inbreuken op de politieverordening. 

 

 
50/300 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



40 

 

Resultaten 

 

- - Verstrekken van objectieve info met betrekking tot een overlastfenomeen dat men 

in de toekomst repressief wil aanpakken. 

 

- - Aandacht besteden aan de overlastgedraging via het verspreiden van info en 

sensibiliserend materiaal. 

 

Indicatoren 

 

- - Een informatieve actie werd opgezet met betrekking tot een overlastfenomeen dat in 

de toekomst repressief wordt aangepakt. Ja/Neen? 

 

- - Er werd informatie en sensibiliserend materiaal verspreidt via de ledwalls, twitter en 

via diverse infokanalen. 

 

12.2.2. Inwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Overlast verminderen door Gemeentelijke Administratieve Sancties met mogelijkheid 

tot bemiddeling of gemeenschapsdienst. 

 

Resultaten 

 

- - Storend gedrag van mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken in openbare 

instellingen of op het openbaar domein wordt aangepakt. 

 

- - Er werden G.A.S.-vaststellers opgeleid. 

 

- - Minderjarigen, hardnekkige overtreders en overtreders die het financieel moeilijk 

hebben krijgen de mogelijkheid hun sanctie op een alternatieve wijze te voldoen. 

 

- - G.A.S.-P.V.'s, sancties, bemiddelingen en gemeenschapsdiensten 

worden geregistreerd. 

 

Indicatoren 

 

- - Storend gedrag van mensen die herhaaldelijk overlast veroorzaken in openbare 

instellingen of op het openbaar domein wordt aangepakt. Ja/neen? 

 

-- Er werden G.A.S.-vaststellers opgeleid. Ja/Neen? 

 

- - Minderjarigen, hardnekkige overtreders en overtreders die het financieel moeilijk 

hebben kregen de mogelijkheid hun sanctie op een alternatieve wijze te voldoen. 

Ja/neen? 

 

- - G.A.S.-P.V.'s, sancties, bemiddelingen en gemeenschapsdiensten 

werden geregistreerd. Ja/Neen? 

 

12.2.3. Potentiële daders van overtredingen ontraden 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Inzetten - voor burgers - van ontradende patrouilles (GAS-vaststellers, 

gemeenschapswachten en de lokale politie) op plaatsen waar de overlastgedragingen 

 (wildplassen, wildplakken, hondenpoep, zwerfvuil e.a .) zich het meest stellen of 

themagerichte controles (controle inname openbaar domein, controle sluikstorten e.a.). 
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Resultaten 

 

- - Houden van ontradend toezicht, door GAS-vaststellers, gemeenschapswachten en 

de lokale politie, op overlastgevoelige plaatsen of rond bepaalde fenomenen (controle 

inname openbaar domein, controle sluikstorten e.a.). 

 

Indicatoren 

 

- - Er werden in het kader van een specifiek overlastprobleem ontradende patrouilles 

ingezet op overlastgevoelige plaatsen. Ja/Neen? 

 

12.2.4. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Overleg met alle partners die de G.A.S.-wetgeving uitvoeren: de GAS-vaststellers, de 

G.A.S.-ambtenaar, de lokale politie, de bemiddelingsambtenaar, de 

veiligheidscoördinator, het parket en het stedelijk preventieteam. 

 

Resultaten 

 

-- Organiseren van formeel overleg met alle partners van de G.A.S.: de GAS-

vaststellers, de G.A.S.-ambtenaar, de lokale politie, de bemiddelingsambtenaar, de 

veiligheidscoördinator, het parket en het stedelijk preventieteam. 

 

Indicatoren 

 

-- Aantal overlegvergaderingen met alle partners van G.A.S. . 
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13. VERKEERSVEILIGHEID 

 

Het stedelijk preventieteam voert diverse acties om de (verkeers-)veiligheid op de weg te verhogen. 

Daarvoor werkt het samen met planning en beheer openbaar domein van de stad, de lokale politie (o.a. de 

dienst verkeerspreventie en - educatie), het parket, SAVE (staat voor 'SAmen Actief voor VEilig verkeer), 

de verschillende scholen in Kortrijk, de Kortrijkse burger en haar bezoekers e.a. 

  

 

Het stedelijk preventieteam wil het preventieve luik van acties uitvoeren en de lokale politie kan het 

handhavende luik uitvoeren. Onderstaande acties (met een sensibiliserend, informerend en 

handhavend karakter) willen we samen uitvoeren: 

- de implementatie van “schoolstraten” in Kortrijk; 

- meewerken aan verkeersvrije dagen, zowel in het lager als in het secundair als in het hoger onderwijs; 

- het geven van verkeerslessen “Veilig fietsen … een feest !?” in de eerste graad van het secundair 

onderwijs; 

 

- acties om het wild parkeren te ontmoedigen en correct parkeren aan te moedigen; 

 

- fietscontroles (in schoolomgevingen als op de openbare weg) die het met een reglementair 

uitgeruste fiets op weg aanmoedigen; 

 

- acties in het kader van een veilig schoolbegin en/of acties in het kader van de week van de 

mobiliteit ; 

 

- het organiseren van verkeersklassen voor jeugdige verkeersovertreders (12- tot 16-jarigen) die 

onaangepast gedrag vertonen in het verkeer: GSM'en op de fiets, met 3 of 4 naast elkaar rijden, op 

het voetpad rijden, zonder fietsverlichting rijden e.a. en 

- het organiseren van een ‘verkeersquiz on toer’ waarbij de leerlingen van de 6de leerjaren uit het 

Kortrijks basisonderwijs hun verkeerskennis kunnen toetsen. 

 

 

13.1. Algemene doelstellingen 

 

13.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van verkeersveiligheid en/of de 

 

onveiligheidsgevoelens met betrekking tot verkeersveiligheid 

 

13.2. Strategische Doelstellingen 

 

13.2.1. Verminderen van het risicogedrag 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Het organiseren van een sensibiliserende actie (door gemeenschapswachten), gevolgd 

door een handhavende actie (door de lokale politiezone VLAS), voor gebruikers 

betreffende het correct parkeren van de auto in de schoolomgeving. 

 

Resultaten 

 

- - Een preventieve en handhavende actie wordt in diverse schoolomgevingen 

georganiseerd om het correct parkeren te stimuleren. 
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Indicatoren 

 

- - Een aantal keer (minimum 1 keer) werd er een preventieve en een handhavende 

actie georganiseerd, in het kader van de aanpak van wild parkeren, in 

schoolomgevingen. Doel is om het correct parkeren aan te moedigen en hardleerse 

wildparkeerders te bestraffen. 

 

- - Het organiseren van fietscontroles - in scholen en op de openbare weg - om jongeren 

als volwassenen - zeker in de donkere maanden - aan te manen verlicht en met een 

technisch, reglementaire fiets rond te rijden. Dit in samenwerking met de lokale 

politiezone VLAS. 

 

Resultaten 

 

- - Een aantal fietscontroles - zowel in de scholen als op de openbare weg - werden 

georganiseerd waarbij fietsers gecontroleerd werden op het gebruik van de 

fietsverlichting als op hun technische uitrusting. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal fietscontroles, zowel in de scholen als op de openbare weg > of = 10. 

 

- - In het kader van een "veilig schoolbegin" en/of in "de week van de mobiliteit" 

organiseren we, in samenwerking met een aantal Kortrijkse scholen, de lokale 

politiezone VLAS en een aantal stadsdiensten, verschillende acties die de 

verkeersveiligheid dienen te verhogen. 

 

Resultaten 

 

- - Er worden een aantal acties gevoerd i.s.m. een aantal Kortrijkse scholen en andere 

partners i.h.k.v. een "veilig schoolbegin" en/of in de "week van de mobiliteit". 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal acties gevoerd i.h.k.v. een "veilig schoolbegin" en/of in het kader van "de 

week van de mobiliteit" ? 

 

 

13.2.2. Potentiële daders van overtredingen ontraden 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Jongeren bewust maken dat met een niet reglementair uitgeruste fiets op de openbare 

weg gaan, andere weggebruikers in gevaar brengt. 

Jongeren moeten - bij vaststelling van een overtreding - naar de verkeersklas voor 

jeugdige verkeersovertreders.  

 

Resultaten 

 

- - Het organiseren van een verkeersklas voor jeugdige verkeersovertreders (12- tot 16-

jarigen). Dit in samenwerking met de lokale politiezone VLAS en het parket. 

 

Indicatoren 

 

- - Aantal keer dat de verkeersklas voor jeugdige verkeersovertreders werd 

georganiseerd? 

 

- - Aantal deelnemers aan de verkeersklas voor jeugdige verkeersovertreders? 
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14. INTRAFAMILIAAL GEWELD 

 

Kinderen die opgroeien in een klimaat van familiaal geweld, getuige of medeslachtoffer zijn, worden vaak 

levenslang getraumatiseerd. Daders van geweld hebben vaak zelf een familiale geschiedenis van 

geweld. Geweld binnen een gezin heeft een enorme psychische, fysische en/of gedragsmatige 

repercussie op het gezin. Er bestaat meestal een voorgeschiedenis van veelvuldige aanrakingen met 

politie, justitie, hulpverlening en/of diverse andere diensten. Intrafamiliaal geweld aanpakken vereist een 

geïntegreerde en integrale aanpak. 

 

De cijfers in Kortrijk leren ons dat er in 2009 (281 P.V.'s), 2010 (289 P.V.'s), 2011 (222 P.V.'s) en in 2012, 

215 P.V.'s werden opgesteld met betrekking tot intrafamiliaal geweld. In 2015 werden 276 PV’s opgesteld.  

Het betreft hier een telling van officieel geregistreerde meldingen, niet van feiten. (bron: 

http://www.stat.policefederale.be/criminaliteitsstatistieken/interactief/) 

 

14.1. Algemene doelstellingen 

 

14.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van intrafamiliaal geweld en/of de 

 

onveiligheidsgevoelens met betrekking tot intrafamiliaal geweld 

 

14.2. Strategische Doelstellingen 

 

14.2.1. Verminderen van het risicogedrag 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Er wordt onderzocht in hoeverre het CO3-project uit Antwerpen en/of andere 

projecten uit andere steden/gemeenten (o.a. “Partnergeweld. Dat slaat nergens op” 

van de politiezone Arro Ieper) m.b.t. aanpak van intrafamiliaal geweld 

implementeerbaar zijn in Kortrijk. 

 

Resultaten 

 

- - Er werd een werkbezoek gebracht aan het CO3-project van de stad Antwerpen. Dit 

met de bedoeling het project te leren kennen en na te gaan in hoeverre het toepasbaar 

is in Kortrijk. 

 

Indicatoren 

 

- - Een werkbezoek werd gebracht aan het CO3-project van de stad Antwerpen en 

aan andere projecten die intrafamiliaal geweld aanpakken. Dit met de bedoeling de 

projecten te leren kennen en na te gaan in hoeverre ze toepasbaar zijn in Kortrijk. 

Ja/Neen? 

 

- - Opzetten van een sensibiliserende campagne - door gemeenschapswachten i.s.m. de 

lokale politiezone VLAS en hulpverlenende instanties - voor de bevolking die intrafamiliaal 

geweld definieert en slachtoffers doorverwijst naar hulpverlenende instanties. 

 

Resultaten 

 

- - Een sensibiliserende campagne - door gemeenschapswachten i.s.m. de lokale 

politiezone VLAS en hulpverlenende instanties - voor de bevolking die intrafamiliaal 

geweld definieert en slachtoffers doorverwijst naar hulpverlenende instanties wordt 

opgezet. 
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Indicatoren 

 

- - Een sensibiliserende campagne - door gemeenschapswachten i.s.m. de lokale 

politiezone VLAS en hulpverlenende instanties - voor de bevolking die intrafamiliaal 

geweld definieert en slachtoffers doorverwijst naar hulpverlenende instanties werd 

gehouden. Ja/Neen? 

 

14.2.2. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Een samenwerkingsnetwerk opstarten met alle betrokken partners: hulpverlenende 

instanties waaronder C.G.G.Z., het C.A.W., justitie en de lokale politiezone VLAS om het 

intrafamiliaal op Kortrijks niveau te situeren en een adequaat draaiboek op te stellen die 

dit fenomeen aanpakt. 

 

Resultaten 

 

- - Er wordt een samenwerkingsnetwerk opgestart met alle betrokken partners 

(hulpverlenende instanties, justitie en de lokale politiezone VLAS) die intrafamiliaal 

geweld, op Kortrijks niveau, situeert en een adequaat draaiboek opstelt. 
 

Indicatoren 

 

- - Er werd een samenwerkingsnetwerk opgestart met alle partners (hulpverlenende 

instanties, justitie en de lokale politiezone VLAS) die intrafamiliaal geweld, op Kortrijks 

niveau, situeert en een adequaat draaiboek opstelt. Ja/Neen? 

 

- - Het samenwerkingsnetwerk beoogt een nauwere samenwerking met betrekking tot 

signalering, monitoring en hulpverlening. 

 

Resultaten 

 

- - Het samenwerkingsnetwerk zorgt voor een nauwere samenwerking met betrekking 

tot signalering, monitoring en hulpverlening. 

 

Indicatoren 

 

- - Het samenwerkingsnetwerk zorgde voor een nauwere samenwerking met 

betrekking tot signalering, monitoring en hulpverlening. Ja/neen?
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15. GEWELDDADIGE RADICALISERING 

 

Naar aanleiding van het Plan R, een actieplan voor de aanpak van radicalisatie, gelanceerd door de Min. 

van Binnenl. Zaken met de bedoeling om de verspreiding van radicale boodschappen tegen te gaan wil 

de stad Kortrijk i.s.m. verschillende partners een project opzetten die jongeren en groepering informeert 

en begeleidt. 

 

15.1. Algemene doelstellingen 

 

15.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van gewelddadige radicalisering 

 

en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot geweldaddige radicalisering 

 

15.2. Strategische Doelstellingen 

 

15.2.1. Verminderen van het risicogedrag 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Radicaliserende jongeren worden specifiek begeleid om terug aansluiting te vinden bij 

onze samenleving (klemtoon = persoonsgerichte benadering). 

 

Resultaten 

 

- - Een traject wordt uitgewerkt per aangemelde cliënt. 

 

- - Individuele trajecten worden uitgestippeld en opgevolgd. 

 

- - Jongeren die een traject doorlopen vertonen minder risicogedrag. 

 

Indicatoren 

 

- - Een traject werd uitgewerkt per aangemelde cliënt. Ja/Neen? 

 

- - Individuele trajecten werden uitgestippeld en opgevolgd. Ja/Neen? 

 

- - Uit onderzoek blijkt dat jongeren na trajectbegeleiding meer sociaal aangepast 

gedrag vertonen. Ja/neen? 

 

15.2.2. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen 

 

Operationele doelstellingen 

 

- - Verenigingen worden geïnformeerd over radicalisering en hoe hier mee om te gaan 

(klemtoon= groepsgerichte benadering). 

 

Resultaten 

 

- - Er is informatie beschikbaar (vanuit de lokale politie en organisaties die zicht hebben 

op radicaliseringstendenzen) voor Kortrijkse verenigingen met betrekking tot het 

fenomeen radicalisering en hoe hier mee om te gaan. 
 

Indicatoren 

 

- - Verenigingen die dit wensen krijgen informatie m.b.t. radicalisering en hoe hier mee 

om te gaan. Ja/Neen? 
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- - Overleg met alle partners (o.a. de lokale politie, het parket, preventie e.a.) om info met 

betrekking tot gewelddadige radicalisering en terrorisme uit te wisselen. 

 

Resultaten 

 

- - Er is overleg met alle partners om info met betrekking tot gewelddadige 

radicalisering en terrorisme uit te wisselen. 

 

Indicatoren 

 

- - Er werd overleg gepleegd met alle partners om info met betrekking tot 

gewelddadige radicalisering en terrorisme uit te wisselen. Ja/Neen?
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16. RACISME, DISCRIMINATIE EN EXTREMISME 

 

De stad Kortrijk heeft sinds een aantal jaar een meldpunt discriminatie, niet alleen voor de inwoners van 

Kortrijk maar het meldpunt bedient ook een breder werkingsgebied. Inwoners uit Kortrijk kunnen, 

wanneer ze direct of indirect gediscrimineerd worden, op basis van volgende 19 kenmerken een melding 

maken bij het contactpunt Unia Kortrijk: geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, 

geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, 

handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, 

afkomst, nationale of etnische afstamming en syndicale overtuiging. Dit ofwel telefonisch, op afspraak of 

digitaal. Sinds 2010 zijn er 175 meldingen over racisme, discriminatie en extremisme op het grondgebied 

van de Stad Kortrijk. De raciale discriminatie en discriminatie op basis van handicap waren de grote 

uitschieters. Dit gegeven herhaalt zich jaar na jaar. 

 

Het discriminatiedomein waar er het meeste meldingen over binnen lopen is huisvesting. Daarna volgt 

arbeid en samenleving.  

 

De stad Kortrijk wil in de toekomst verder extra aandacht besteden aan discriminatie onder andere op de 

huisvestingsmarkt en op de arbeidsmarkt. 

 

16.1. Algemene doelstellingen 

 

16.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van racisme, discriminatie en 

 

extremisme en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot racisme, discriminatie en 

 

extremisme 

 

16.2. Strategische Doelstellingen 

 

16.2.1. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen 

 

Operationele doelstellingen 

 

-- De stad Kortrijk i.s.m. interne diensten en externe partners: verschillende 

adviesraden, de lokale politiezone VLAS, het O.C.M.W. en welzijnsorganisaties, 

immobiliënkantoren, werkgeversorganisaties, vakbonden etc. pakken diverse 

vormen van racisme en discriminatie aan. De stuurgroep discriminatie en de 

werkgroep huisvesting proberen specifieke vormen van racisme en discriminatie 

weg te werken. 

 

Resultaten 

 

- - De stad Kortrijk heeft een lokaal meldpunt discriminatie (1777 & kortrijk@unia.be) 

waar diverse vormen van discriminatie gemeld kunnen worden. 

 

- - Stad Kortrijk zal zich in voorjaar 2018 kandidaat stellen voor ECCAR (European 

Coalition Cities Against Racism). Het breed samengesteld orgaan om acties uit te 

werken en op te volgen zal de stuurgroep gelijke kansen en non-discriminatie zijn- 

met vertegenwoordigers van de stad, ondernemersorganisaties, W13,de lokale 

adviesraden, de lokale politiezone VLAS, het O.C.M.W. en welzijnsorganisaties. 

De stuurgroep komt minimaal 1 keer per jaar samen. 

 

 - De werkgroep huisvesting van W13 zal in de stuurgroep zetelen. Vanuit W13 

wordt het regionaal actieplan gelijke toegang tot huisvesting uitgewerkt. 
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Indicatoren 

 

- - De stad Kortrijk heeft een lokaal meldpunt (1777 & kortrijk@unia.be)) waar diverse 

vormen van discriminatie gemeld kunnen worden. Ja/Neen? 

 

- - De stuurgroep  gelijke kansen en non-discriminatie komt een aantal keer per jaar 

samen > of = 1 keer per jaar 

 

- - De werkgroep huisvesting - die discriminatie op de huisvestingsmarkt aanpakt – 

wordt via W13 georganiseerd. 
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17. CYBERCRIMINALITEIT EN DE ANDERE VORMEN VAN MISBRUIK VAN INFORMATIE 

EN TECHNOLOGIE. 

 

Aantal gepleegde feiten in verband met computercriminaliteit (informaticabedrog, hacking, valsheid 

in informatica en sabotage). 

 

2013: 67 feiten 

2014: 50 feiten 

2015: 41 feiten 

2016: 54 feiten 

 

De meeste feiten gaan over informaticabedrog. Het aantal feiten over hacking is gedaald sinds 

2015. (bron: online statistieken criminaliteit en verkeer PZ Vlas. 

http://www.pzvlas.be/index.php?id=147) 

 

17.1 .Algemene doelstellingen 

 

17.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van cybercriminaliteit en de andere 

vormen van misbruik van informatie en technologie en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking 

tot cybercriminaliteit en de andere vormen van misbruik van informatie en technologie. 

 

17.2. Strategische doelstellingen 

 

17.2.1. Verminderen van het risicogedrag 

 

Operationele doelstellingen 

 

-- Het organiseren van een quiz genaamd “V.I.K.” (Veilig op het Internet 

Kwis), voor senioren, gebracht door gemeenschapswachten waarbij we de 

doelgroep sensibiliseren om veilig gedrag te stellen op het internet 

 
Resultaten 

 
-- De “V.I.K.” werd georganiseerd – door gemeenschapswachten – voor een 

aantal seniorenverenigingen uit Kortrijk. Tijdens deze quiz werden senioren 

gesensibiliseerd om veilig gedrag te stellen indien ze op het internet surfen. 

 
Indicatoren 

 
-- Aantal keer dat de “V.I.K.” georganiseerd werd voor een 

seniorenvereniging uit Kortrijk.  

 

-- Het spelen van het spel “De juiste click” in de derde graad van het 

basisonderwijs en het spelen van het spel “Jungle web” in de eerste graad 

van het secundair onderwijs. Beide spelen werden ontworpen door Child 

Focus en hebben als doel lln. uit het basis- als uit het secundair onderwijs te 

sensibiliseren rond veilig en verantwoord internetgebruik. 

 
    Resultaten 

 

-- Het spel “De juiste click” werd 5 keer gespeeld in de derde graad van het 

basisonderwijs. 

 

-- Het spel “Jungle web” werd 5 keer gespeeld in de eerste graad van het 

secundair onderwijs. 
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Indicatoren 

 
-- Aantal keer dat het spel “De juiste click” gespeeld werd in de derde graad 

van het basisonderwijs > of = 5. 

 

-- Aantal keer dat het spel “Jungle web” gespeeld werd in de eerste graad 

van het secundair onderwijs > of = 5. 
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Dit strategische veiligheids- en preventieplan werd ondertekend te 

Brussel op __/__/____ 

 

 

 

 

 

Voor de Federale Staat, 
 

 

 

 

 

 

 

De Heer Jan JAMBON, 

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken 
 

 

 

 

 

Voor de Gemeente, 
 

 

 

 

 

 

 

 

De Heer Vincent Van QUICKENBORNE, Burgemeester 

 

 

 

 

en 

 

 

 

 

 

 

De Heer Yves Vanneste, waarnemend Stadssecretaris 
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2 2018_GR_00070 Gemeentelijke administratieve sancties - 
Aanpassing van de algemene 
politieverordening van de stad Kortrijk en 
stopzetting activiteit op de site Vierlinden 1 
te 8501 Heule - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, 
schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer 
Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
De algemene politieverordening (APV) van de stad wordt op regelmatige basis gewijzigd. Het betreft 
immers een zeer nuttig beleidsondersteunend instrument, dat uiteraard bij voorkeur periodiek 
geactualiseerd wordt. De laatste wijziging dateert van 12.06.2017.

In deze nota worden de voorstellen tot wijziging die het GAS-team van verschillende diensten ontving, 
gebundeld en aan de gemeenteraad voorgelegd.

Omdat de huishoudelijke reglementen van resp. de begraafplaatsen, de organisatie en de uitoefening 
van de ambulante- en kermisactiviteiten en de sportcentra bijlagen bij de APV betreffen, worden ook 
de wijzigingen hieraan in deze nota aan de gemeenteraad voorgelegd.

Volgende aanpassingen aan de APV worden, in samenspraak met Kuurne en Lendelede, voorgelegd:

1. Geluidsoverlast: aanpassing artikel 8 APV

2. Verwijdering van afvalwater, afwatering en waterwegen

 Schrapping artikel 104 APV
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 Aanpassing artikel 309 APV

3. Begraafplaatsen:

 aanpassing artikelen 125, 315 en 337 APV
 opheffing stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging zoals 

vastgesteld in de gemeenteraad van 6 juni 2011 en goedkeuring nieuw 
stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

4. Diefstal: ook poging tot diefstal opnemen in artikel 159 ter APV

5. Algemeen verbod voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden: aanpassing van artikel 187 APV 
met ingang van 1 januari 2019

6. Containerparken: aanpassing artikel 303 APV

7. Shishabars ook onderwerpen aan een uitbatingsvergunning (net zoals nachtwinkels, private 
bureaus voor telecommunicatie en club-vzw's): aanpassing artikel 356 en 357 APV

8. Groothandelsmarkt

 stopzetting van de activiteit van groothandelsmarkt op die locatie met ingang van 1 
augustus 2018

 schrapping van de artikelen 367 t.e.m. 381ter APV met ingang van 1 augustus 2018

9. Aanpassing van artikel 3 §2 van bijlage V Het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie en 
de uitoefening van de ambulante- en kermisactiviteiten en vervanging van alle voorgaande plannen 
door één Kermisplan.

10. Aanpassing van de artikelen 5, 15 en 38 van bijlage XI Huishoudelijk reglement sportcentra

Argumentatie
1.      Geluidsoverlast: aanpassing art. 8 APV

Het huidige artikel 8 APV luidt als volgt:

"Het is verboden *geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder rechtmatige reden of zonder 
noodzaak als dat toe te schrijven is aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en wanneer dit de 
rust van de inwoners in het gedrang brengt."

Voor een betere leesbaarheid van de tekst, alsook opdat de tekst zeker geluidsoverlast door een 
opzettelijke daad zou behelzen, wordt volgende herformulering voorgesteld:

"Het is verboden *geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder rechtmatige reden of zonder 
noodzaak wanneer dit de rust van de inwoners in het gedrang brengt, ook als dat toe te schrijven is 
aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg."

2.       Verwijdering van afvalwater, afwatering en waterwegen: schrapping art. 104 APV 
en aanpassing art. 309 APV

In de zitting van 9 februari 2015 keurde de gemeenteraad het rioolaansluitingsreglement goed, 
waardoor ook de desbetreffende bepalingen in de Algemene politieverordeningen dienen aangepast te 
worden. (Cfr. besluit 2015_GR_00026 - Rioolaansluitigsreglement - Reglement private waterafvoer - 
Goedkeuren).
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In het algemeen deel dient artikel 104 geschrapt te worden aangezien dit ondertussen exhaustief 
wordt geregeld in de VLAREM II wetgeving.

In het bijzonder deel, hoofdstuk 3. Verwijdering van afvalwater, afwatering en waterwegen, dient 
artikel 309 aangepast te worden als volgt:

- aan de bestaande tekst dienen een aantal voorbeelden toegevoegd te worden van vaak 
voorkomende producten of voorwerpen die de riolering kunnen verstoppen of die schadelijk kunnen 
zijn voor de openbare gezondheid en het leefmilieu: "zoals onder andere luierdoekjes, (frituur)olie, 
verf etc.".

- er dient een nieuwe tweede paragraaf toegevoegd te worden: "Het is verboden hemel- of afvalwater 
van private eigendommen op de openbare weg te laten lopen, uitgezonderd de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek art. 640". Deze toevoeging is wenselijk omwille van regenpijpen die nu het 
regenwater op het voetpad laten lopen. Nu kan enkel opgetreden worden op het moment dat het echt 
vriest/dooit, wat de opvolging van dit artikel bemoeilijkt.

- er dient een nieuwe derde paragraaf toegevoegd te worden: "De eigenaars die conform het 
waterverkoopreglement en het reglement private waterafvoer een keuring van hun private 
waterafvoer moeten laten opmaken, moeten op eenvoudig verzoek van de bevoegde ambtenaar hun 
positieve keuring kunnen voorleggen". De eigenaars zijn nu wel verplicht om in bepaalde 
omstandigheden een keuring op te maken, maar dit kon niet afgedwongen worden. Indien de 
eigenaars niet in orde zijn (en dus ook geen keuring kunnen voorleggen) lozen zij verkeerd en kan dit 
leiden tot verstoppingen/overstromingen en het leefmilieu in gevaar brengen. Met de opname van 
deze bepaling in de politieverordening, kan er opgetreden worden.

3.       Begraafplaatsen

Het huidige stedelijk reglement werd in zitting van 6 juni 2011 door de gemeenteraad 
goedgekeurd (besluit nr. 232346) en kan beschouwd worden als summier en zeer algemeen. Door 
nieuwe ontwikkelingen, zoals bvb. de toepassing van het pesticidendecreet of de omvorming naar een 
groenere begraafplaats, dient vastgesteld te worden dat het huidige reglement de lading niet meer 
dekt. De algemene tendens inzake begraafplaatsbeheer is de laatste jaren ook sterk veranderd. 
Bijvoorbeeld door de toename van het aantal crematies ten opzichte van de kistbegravingen, moet er 
kunnen ingespeeld worden op een ander ruimtelijk beheer van de beschikbare ruimtes.

Verder wenst men in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en wensen inzake begraven, zoals 
natuurbegraafplaatsen en urnenbossen.

De hogere wetgeving is ondertussen ook veranderd (cfr. decreetwijziging 28 oktober 2016) 
waardoor een aantal bepalingen aangepast kunnen worden.

Voor een goede samenwerking tussen begrafenisondernemers en steenkappers anderzijds, zijn er ook 
een aantal aanpassingen noodzakelijk om er voor te zorgen dat het werkzaam blijft voor alle partijen.

Naar aanleiding van het begraven op een oostelijk georiënteerd park op de begraafplaats Marke en de 
kinderziektes die daaruit zijn gevloeid, is het ook noodzakelijk bij het gebruik van het nieuwe oostelijk 
georiënteerd park op de begraafplaats Heule-Mellstraat de nodige aanpassingen door te voeren, in 
samenspraak met de schepen en de moslimgemeenschap.

Het nieuw stedelijk reglement wordt een reglement gericht op een goede samenwerking tussen de 
verschillende actoren, op een goed ruimtelijk beheer en op de toekomst. Het nieuw stedelijk 
reglement probeert de hiaten in het vorige reglement op te vullen.
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Vanuit burgerzaken specifiek worden volgende wijzigingen voorgesteld in het 
begraafplaatsenreglement:

Art. 34: De concessies gaan in op de datum van de aanvraag (in plaats van vroeger de datum van 
collegebeslissing). Dit omdat deze aansluit op de datum van ingebruikname. In het verleden werd een 
concessiedossier eerst financieel opgevolgd door burgerzaken. Pas als een concessie volledig betaald 
was, werd deze conform het reglement voorgelegd aan het CBS, waardoor een minder goede betaler 
bevoordeeld werd, hetgeen niet de bedoeling kan zijn.

Art. 41: De leeftijd waarop kinderen, die jong overlijden, (en van wie de ouders in Kortrijk 
gedomicilieerd zijn) gratis kunnen begraven worden op de Kortrijkse begraafplaats voor een periode 
van 30 jaar, wordt verhoogd van 10 jaar naar 12 jaar. In het verleden werd deze leeftijd omwille van 
technische redenen verlaagd naar 10 jaar (kinderen worden steeds groter en er was maar een 
beperkte grootte mogelijk op de kinderbegraafplaats). Door een aanpassing wenst men dit opnieuw 
op te vangen zodat opnieuw kinderen tot en met 12 jaar gratis begraven kunnen worden. 

Art. 86: Ook voor ontgravingen komt er een loskoppeling van de financiële opvolging en de 
goedkeuring tot ontgraven.

Door deze wijzigingen in het stedelijk reglement dienen een beperkt aantal artikelen in de algemene 
politieverordening aangepast te worden, teneinde geen tegenstrijdigheden te hebben.  

4.       Diefstal

Diefstal is een gemengde inbreuk, d.i. een strafrechtelijke inbreuk waarvoor een administratieve 
sanctie kan worden opgelegd; het is echter nooit mogelijk om voor éénzelfde inbreuk zowel een 
strafrechtelijke sanctie als een administratieve sanctie op te leggen.

Het protocolakkoord dd. 20.11.2014 tussen de Procureur des Konings van het gerechtelijk 
arrondissement West-Vlaanderen en de stad Kortrijk bepaalt immers de voorwaarden waaronder een 
overtreding strafrechtelijk dan wel administratiefrechtelijk wordt afgehandeld.

Het huidige artikel 159 ter van de algemene politieverordening luidt als volgt:

"Art. 159ter

(gemengde inbreuk – volgens artikel 461-463-466 Strafwetboek)

Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal. (Met diefstal 
wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van andermans goed voor een kortstondig gebruik) 
Diefstal kan gestraft worden met een strafsanctie voorzien in artikel 463 van het strafwetboek of met 
een gemeentelijke administratieve sanctie."

In de hoofding van het artikel wordt verwezen naar artikel 466 Strafwetboek (artikel dat betrekking 
heeft op poging), doch in het artikel zelf wordt geen melding gemaakt van de strafrechtelijke 
kwalificatie "poging tot diefstal". Vandaar dat wordt voorgesteld om het artikel aan te passen zodat 
ook poging tot diefstal, desgevallend, via de weg van de gemeentelijke administratieve sancties kan 
gesanctioneerd/behandeld worden. Ook de Procureur des Konings afdeling West-Vlaanderen 
onderschrijft deze werkwijze.

Tegelijk wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om het artikel leesbaarder te maken.

Het voorstel van nieuwe tekst luidt als volgt:

"(gemengde inbreuk - volgens artikel 461-463-466 Strafwetboek)
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Het is verboden zich schuldig te maken aan diefstal of poging tot diefstal.

Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt of poogt weg te nemen, is schuldig 
aan diefstal of poging tot diefstal. (Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van 
andermans goed voor een kortstondig gebruik)."

5.       Algemeen verbod voor het plaasten van tijdelijke reclameborden

In zitting dd. 26.09.2016 besliste het college van burgemeester en schepenen principieel akkoord te 
gaan met de uitwerking van het dossier bevlagging in de stad Kortrijk (2016_CBS_02629). Deze 
beslissing houdt in dat men af wil van de vele tijdelijke reclameborden in alle kleuren en formaten, 
die het straatbeeld ontsieren, zowel op stadswegen als op gewestwegen. Hieromtrent is ook overleg 
gepleegd met de verantwoordelijken voor de Gewestwegen.

Motivering voor het algemeen verbod op tijdelijke reclameborden:
- wildgroei en overload van aankondigingsborden – esthetisch niet mooi/kakafonie 
- verkeersveiligheid : staan soms op slechte locaties waardoor de zichtbaarheid voor bestuurders 
beperkt wordt 
- afspraken termijn : hier en daar worden borden niet weggenomen na de goedgekeurde periode en 
blijven ze soms maanden staan
- controle : geen controle meer op de aankondigingsborden – vroeger politie- waardoor ook borden 
niet reglementair staan  
- steeds minder nood aan affiches en drukwerk – opmars van social media (facebook, twitter, …)

Het alternatief dat aangeboden wordt:
- nieuwe vaste vlaggenmasten met eenvoudig ophangsysteeem – 200 
            (deelgemeenten : 3 vaste vlaggenmasten voorzien) 
- beschikbaar voor grote events – via vlaggenkalender citymarketing
- eventvlaggen zonder datum kunnen een paar jaar gebruikt worden 

In die optiek is een plan van aanpak opgesteld om enkel nog te werken met vlaggen die 
aangebracht worden op vaste vlaggenmasten die her en der op welgekozen locaties worden 
aangebracht. Dit zal een veel netter en uniformer straatbeeld geven.

Dit plan werd/wordt in fases uitgevoerd:

- vanaf 1 juli in het stadscentrum

- vanaf 1 september 2017 op de rotondes

- vanaf 1 januari 2019 over het ganse grondgebied Kortrijk

Dit heeft tot gevolg dat de bepaling uit de algemene politieverordening inzake de tijdelijke 
reclameborden dient aangepast te worden, in die zin dat het vanaf 1 januari 2019 verboden is 
tijdelijke reclameborden op het openbaar domein te plaatsen en uitdovend voor de reeds 
goedgekeurde vergunningen.

6.       Containerparken

Het huidige artikel 303 van de algemene politieverordening luidt als volgt:

Art. 303

§1. Op het containerpark kunnen enkel huishoudelijke afvalstoffen aangeboden worden door 
particuliere bewoners van de gemeente. De bezoeker dient zich op verzoek van de parkwachter te 
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identificeren. Bedrijven kunnen met hun bedrijfsafval enkel terecht bij containerparken die in deze 
mogelijkheid voorzien.

§2. Het containerpark is geopend op de door het college van burgemeester en schepenen, bepaalde 
data en openingsuren.

De openingsuren van de containerparken worden aangebracht aan de ingang ervan.

Buiten de openingsuren is het containerpark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst.

§3. Op het containerpark gelden de bepalingen van het huisreglement zoals vastgesteld door het 
college van burgemeester en schepenen.

§4. Aanvoerders van afvalstoffen op het containerpark dienen zich te allen tijde te kunnen 
identificeren.

Uit nazicht blijkt er geen huisreglement voor het containerpark te bestaan en uit navraag bij de 
bevoegde diensten blijkt er ook niet onmiddellijk noodzaak toe te zijn, gelet op het feit dat de 
algemene politieverordening in haar artikelen 300 t.e.m. 307 het gebruik van de containerparken 
reeds uitgebreid reglementeert. Om deze reden wordt voorgesteld paragraaf 3 te schrappen.

7.       Shishabars

Het roken van een waterpijp of Shisha is populair, vooral onder jongeren.  Doorgaans is dat een 
sociaal gebeuren, thuis of in een shishabar.

Kortrijk telt op dit moment twee zulke waterpijpcafés : de Carrement in de Papenstraat 5 en de 
Carthago in de Budastraat 9/1.  Bij de medewerkers van “Onderneem in Kortrijk” komen de laatste 
tijd opvallend veel kandidaat-uitbaters polsen of de lokale overheid specifieke voorwaarden oplegt aan 
nieuwe vestigingen. De interesse om bijkomende shishabars op te starten, blijkt dus levendig, 
hetgeen laat vermoeden dat zulks in de nabije toekomst wellicht ook zal gebeuren.

Om uiteenlopende redenen verdient het aanbeveling dat de stad en de politiezone de evolutie van de 
waterpijpcafés op de voet volgen.

Handhaven van de openbare orde

 In uitvoering van art.135 § 2, 5° heeft de gemeente tot taak om de orde te handhaven op 
plaatsen waar veel mensen samenkomen zoals onder meer in drankgelegenheden.  Het is 
duidelijk dat ook lounges waar waterpijp gerookt wordt, onder deze noemer vallen.

 De openbare orde kan het in gedrang komen wanneer niet geweten is:

- wie zich aanbiedt

- onder welke vorm (natuurlijk persoon, rechtspersoon)

- voor welk type uitbating: ontmoetingsplaats, drankgelegenheid, eetgelegenheid, recreatie, …

- toestand van het pand

- bezit: eigenaar of huurder

- locatie

- overdracht van de uitbating
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- geografische spreiding

- openingstijden

- technische installatie

- analyse haalbaarheid en impact op de buurt

 Shishabars genereren bovengemiddeld veel overlast en/of verstoring van de openbare 
orde. Politionele controles van de Kortrijkse waterpijpcafés in 2017 leren dat deze uitbatingen 
pleisterplaatsen zijn voor jongeren die goed gekend zijn bij politie en justitie voor 
zwaarwegende feiten (slagen en verwondingen, wapens, drugs, radicalisering, …). In 
minstens één van beide zaken is ook de uitbater politioneel zéér goed gekend voor meerdere 
criminele feiten.  Bij politionele controle van zulke instellingen loopt de spanning snel 
op onder de aanwezige klanten en levert vaststellingen op inzake bezit van drugs en verkeer 
(onder meer voor voertuigen van klanten die in het midden van de openbare weg geparkeerd 
staan). 

 In grote centrumsteden waar het fenomeen van de shishalounges al langer aan een opmars 
bezig is, leert de ervaring dat het trefplaatsen zijn voor figuren uit het druggerelateerde 
milieu.

Waken over de openbare gezondheid

 In uitvoering van art. 135 § 2 heeft de gemeente tot taak het voorzien, ten behoeve van de 
inwoners, in een goede politie over de gezondheid op openbare plaatsen en in openbare 
gebouwen.

 Het roken van een shisha ressorteert nadelige effecten op de openbare gezondheid, met 
name een verhoogd risico op het oplopen en doorgeven van infectieziekten als herpes en 
hepatitis doordat de waterpijp van mond tot mond gaat. Niet enkel schaadt het roken hier dus 
de persoonlijke gezondheid van de roker zelf, maar bestaat een reëel risico voor de 
gezondheid van zijn/haar collega’s-rokers door de afwezigheid van elke waarborg op het vlak 
van hygiëne.

 De FOD Volksgezondheid wijst op een manifest risico op het vrijkomen van koolmonoxide 
(CO) bij het roken van shisha. Naast schadelijke stoffen afkomstig van zowel de rookwaar als 
de verhittingsbron (teer, nicotine, …) ontstaat ook CO door onvolledige verbranding van de 
kooltjes. En wel in ernstige mate: bij het roken van een waterpijp komt tot wel 30 keer meer 
koolmonoxide vrij dan bij het roken van sigaretten. Het roken van een waterpijp kan, zelfs bij 
éénmalig gebruik, leiden tot een CO-vergiftiging. In Nederland zijn meerdere gevallen bekend 
van personen die onwel werden tijdens het bezoek aan een shishalounge waarbij CO-
concentraties in het bloed werden vastgesteld die zo hoog waren dat directe medische 
behandeling zich opdrong. In een Nederlandse bar werden ooit CO-waarden gemeten die 17 
keer boven de wettelijke norm uitkwamen. In Gent onderneemt de FOD Volksgezondheid 
vaak controles in samenwerking met de brandweer die CO-metingen uitvoert. Zowel in de 
rookkamers, de keukens als de verbruiksruimtes worden dikwijls resultaten gemeten die een 
reëel gevaar betekenen voor de klanten, met als gevolg dat de brandweer telkenmale die 
waterpijpbars laat ontruimen.

 Wetenschappelijke studies tonen aan dat de stoffen die vrijkomen bij zowel het roken van 
tabak als van kruiden in een waterpijp de risico’s verhogen op aan roken gerelateerde ziekten 
als kanker, hart- en vaatziekten en longaandoeningen.

 Tijdens een politionele controle van de PZ Vlas van één van de Kortrijkse shishabars werd 
vastgesteld dat in de zaak jongeren lachgas aan het snuiven waren, dat achter de toog een 
flinke voorraad lachgasflessen opgeslagen was (hoewel er geen Espuma geserveerd wordt) en 
dat er tevens een grote hoeveelheid ballonnen beschikbaar lag. De uitbater van de bar 
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faciliteerde dus het gebruik van vluchtige snuifmiddelen in zijn instelling hoewel het alom 
geweten is dat dit op korte termijn lichamelijke gevolgen veroorzaakt en op lange termijn 
geestelijke en fysieke afhankelijkheid creëert. Het spreekt voor zich dat de combinatie van het 
roken van waterpijpen en het snuiven van lachgas door jongeren een verontrustende 
vaststelling is voor de openbare gezondheid van de klanten van de bar. Dit illustreert treffend 
de noodzaak aan het opleggen van strikte eisen inzake de moraliteit van de uitbaters van 
zulke instellingen.

Naleven van de rookwetgeving

 Een klassieke shishabar is moeilijk verzoenbaar met een stipte naleving van de 
rookwetgeving. Meer nog, wanneer de rookwetgeving strikt toegepast wordt, kan een 
waterpijpbar nooit in orde zijn.

 De politionele controles van de Kortrijkse shisha-bars in 2017, in samenwerking met de FOD 
Volksgezondheid, resulteerden telkens in vaststellingen van inbreuken op de rookwetgeving: 
het toelaten van waterpijpen in een daartoe niet voorziene ruimte, het verkopen aan 
personen onder de 16 jaar, het negeren van rookverbod, het niet beschikken over een 
afgesloten rookruimte, het zelf versnijden en behandelen van de shisha.

 In principe mag niet bediend worden in de rookkamer zelf, hetgeen impliceert dat klanten hun 
waterpijp zelf zouden moeten ophalen aan de bar. Dit is echter te gevaarlijk omwille van de 
brandende kooltjes in het toestel.

 De rookkamer mag slechts 25 % van de verbruiksruimte bedragen. Meestal komen de klanten 
evenwel louter om te roken waardoor 75 % van de zaak doorgaans leeg staat.

 De rookkamer mag in principe geen doorgangszone zijn, maar dat is in de praktijk vaak 
aartsmoeilijk.

 Tabak moet in ongeopende verpakking verkocht worden opdat de klant de 
gezondheidswaarschuwingen duidelijk zou kunnen lezen. In de meeste waterpijpbars treft de 
FOD Volksgezondheid echter grote verpakkingen aan met tabak zonder etikettering of 
takszegel, naar alle waarschijnlijkheid illegaal geïmporteerd uit het buitenland.

 De afzuigsystemen in de rookkamers zijn doorgaans ontoereikend om een aanvaardbare 
luchtkwaliteit te garanderen (cfr ook het risico op CO-vergiftiging).

Ervaringen grote steden

 Antwerpen kent het fenomeen al lang en maakte de shishabars in 2011 vergunningsplichtig, 
hetgeen onder meer impliceert dat de stad een uitgebreide moraliteitstoets kan opleggen, 
zowel tijdens de aanvraagprocedure als in de loop van de exploitatie.  Als gevolg hiervan 
kunnen bij voorbeeld druggerelateerde antecedenten een weigeringsgrond opleveren bij de 
aanvraag en kunnen inbreuken op de rookwetgeving aanleiding geven tot bestuurlijke 
sancties.

 Antwerpen merkte ook dat waterpijpcafés de neiging vertonen om te clusteren in bepaalde 
buurten waarop de gemeenteraad een afstandsregeling oplegde vergelijkbaar met die van 
nacht- en belwinkels. 

Bovenstaande ervaringen, vaststellingen, wettelijke verplichtingen en overwegingen tonen aan dat het 
opstarten en exploiteren van waterpijpcafés een proces is met vrij negatieve consequenties op het 
vlak van openbare orde, publieke gezondheid  en de uitvoering/naleving van de rookwetgeving.

Ten einde de impact van die effecten minimaal te houden, kan en mag de lokale overheid het zich 
niet permitteren geen actieve rol op te nemen in dat proces.  De stad en de lokale politie moeten 
integendeel de nodige instrumenten in handen krijgen om sturend op te treden en te garanderen dat 
enkel hoogkwalitatieve zaken, gerund door beroepsbekwame zaakvoerders met de nodige morele en 
financiële waarborgen, van start gaan.
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Dit kan door waterpijpcafés toe te voegen in de artikelen 356 – 357 APV die nu een 
uitbatingsvergunning opleggen aan nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie en club-
vzw’s.

Bij voorkeur wordt ook het aanvullend onderzoek inzake hygiëne,  dat aan club-vzw’s wordt opgelegd, 
verplicht voor de shishabars. 

Ook de 400 meter-regel geldt vanzelfsprekend voor de bars.

Desgewenst worden voor waterpijpcafés nog aparte voorwaarden opgelegd in het kader van de 
rookwetgeving en de publieke gezondheid :

 Afzuigsysteem in de rookkamer dat aan bepaalde technische standaarden voldoet (standaard 
te bevragen bij de FOD Volksgezondheid) ;

 CO-melder in alle ruimtes van de bar (technische standaard te bevragen bij de brandweer) ;

8.      Groothandelsmarkt

In zitting van 17 juli 2017 besliste het college van burgemeester en schepenen principieel om de 
huidige activiteit op de site van het nieuw te bouwen depot stop te zetten vanaf 1 augustus 2018 en 
gaf het opdracht aan communicatie en recht om (1) de gemeenteraad te vragen tot opheffing te 
beslissen van de huidige activiteit op de site met ingang van 1 augustus 2018 , en (2) het dossier voor 
te brengen op de gemeenteraad in functie van de opheffing van de artikelen 367 t.e.m. 381 ter van 
de algemene politieverordening met ingang van 1 augustus 2018.

9.       Wijziging bijlage – het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie en de 
uitoefening van de ambulante- en kermisactiviteiten              

In de stad zijn er op heden en de komende jaren (planning op heden zeker tot 2025) ingrijpende 
werken en werven op pleinen en kaaien die in het reglement  "Gemeentelijk reglement betreffende de 
uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten" bepaald zijn als terrein 
voor de plaatsing van de kermis. Een aantal van die pleinen/kaaien zijn daardoor tijdelijk niet 
inzetbaar, een aantal krijgen door en na de werken een andere bestemming waardoor ze definitief 
niet langer inzetbaar zijn voor de organisatie van de paasfoor.

Er zijn ook geen alternatieve pleinen voor handen omdat er rekening moet gehouden worden met 
andere activiteiten inzake reguliere ambulante handel (maandagmarkt), evenementen of 
parkeergelegenheid op openbaar domein.

Meer bepaald :

1. de verlaging van een deel van de Verzetskaai en herinrichting openbaar domein tussen 
Handboogstraat en Leieboorden

2. de herinrichting van de stationsomgeving (tunnel & ondergrondse parking onder 
Conservatoriumplein & halvering van beschikbaar openbaar domein geschikt voor evenementen)

3. de herinrichting van de terrasuitbreiding op de Grote Markt die reeds gerealiseerd werd

4. toewijzing van Veemarkt en Groeningelaan als vaste uitwijkplaats voor verplaatste 
maandagmarkten (2017_CBS_00775 en 2014_CBS_00437)

5. de toewijzing van Graanmarkt, Waterpoort, straatkant Schouwburgplein en Doorniksestraat tussen 
Lange Steenstraat en Vlasmarkt als uitwijkmogelijkheden bij beperkte verplaatsingen door 
evenementen (2017_CBS_00775)
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6. in geval werken zouden starten aan de Groeningelaan de verplaatste maandagmarkt het alternatief 
Driehoek Veemarkt – Romeinselaan – Lange Meersstraat operationeel te maken (Forum IV 
23/06/2015)

Overleg met de sector/beslissingen die de motivering staven :

1. 2015_CBS_00613 :

Alle abonnementen op de Paasfoor werden met ingang van 24/03/2016 opgezegd op basis van artikel 
17: “Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief wordt opgeheven, geldt een 
termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van één jaar. Deze 
personen krijgenvoorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per abonnement (cf. artikel 
8§1,3°)”. Er werd binnen de wettelijke periode van beroep (60 dagen) geen verzet aangetekend. Alle 
pleinen werden plaatsen voor de duur van de kermis of blauwe zone.

2. Foorcomité/Foorbonden 01/03/2017 en bijhorend convenant :

In dit overleg werd een convenant ondertekend m.b.t. de organisatie van de paasfoor 2017 en 
volgende jaren.

Erkende en ondertekende afspraken in het convenant  : 

1. de toewijzing van de standplaatsen voor de paasfoor editie 2018 conform de criteria opgenomen in 
het gemeentelijk reglement (art. 8)

2. wederzijdse afspraken gemaakt naar de toekomst toe:

 behoud van de paasfoor in de binnenstad gedurende huidige legislatuur;
 tijdig overleg tussen de stad en de vertegenwoordigers van de foorbonden in functie van het 

vaststellen van de nieuwe opstellingsplannen;
 toekenning van de standplaatsen conform de criteria in het gemeentelijk reglement (art.8) 

teneinde diversiteit onder de attracties te garanderen en om de verspreiding ervan over de 
pleinen te optimaliseren;

 binnen het beschikbaar openbaar domein dient aan de weerhouden kandidaten een plaats 
toegekend te worden. Dit behoort tot de bevoegdheid van het college. Dit gebeurt in eerste 
instantie op het niveau van het plein. Indien na deze toewijzing toch nog een plaats vacant 
wordt, dan zal de gewone procedure of spoedprocedure (indien binnen de 15 dagen 
voorafgaand aan de foor) zoals beschreven in het gemeentelijke reglement en KB betreffende 
de kermisactiviteiten  en ambulante activiteiten in kermisgastronomie toegepast worden, voor 
zover invulling noodzakelijk is

 Locaties 2018 : de Grote Kring, Verzetskaai en stationsplein zijn niet beschikbaar voor 18 en 
in de toekomst, de overige pleinen wel. De aanpassing aan deze terreinen en toevoegen van 
Handelskaai wordt voorgelegd voor aanpassing in reglement op CBS en GR-niveau. 

 Factuur dient betaald te zijn 14 dagen voor het oprijden of 12/03/18, geen cash-verrichtingen 
meer

 vanaf 2018 één factuur voor standgeld, energie- en promotiebijdrage en kosten 
caravans/woonwagens

 er wordt geen standgeld meer aangerekend voor noodzakelijke koelwagens, 
stroomaggregaten of atelierwagens op foorpleinen

 woonwagenpark op Groothandelsmarkt is niet langer mogelijk vanaf 2018, plaatsmeester 
onderzoekt aantal alternatieve plaatsen

 kandidaturen moeten de stad bereiken voor 01/12/17 per brief of mail 
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 overnames of vervangende attracties melden via plaatsmeester, overnames na 08/02/2018 
worden gefactureerd naar de originele aanvrager. Betrokken foornijveraars moeten dit dan 
onderling regelen

 alle verzekerings- en keuringsattesten moeten ten laatste 26/03/2018 worden overgemaakt

Om bovenstaande redenen wordt voorgesteld om de Verzetskaai en het Stationsplein te schrappen als 
locatie waar openbare kermissen kunnen georganiseerd worden en de Handelskaai en een deel van 
de Graanmarkt zoals ingekleurd op het plan toe te voegen als nieuwe locatie waar wel openbare 
kermissen kunnen georganiseerd worden (in art. 3, §2 reglement).

10.   Wijziging bijlage – huishoudelijk reglement sportcentra

De aanpassingen aan de tekst verduidelijken het feit dat, wanneer een vereniging/club de regels van 
het huishoudelijk reglement niet opvolgt, bij schade en/of ongevallen de aansprakelijkheid volledig bij 
de organiserende club/vereniging ligt. De tekst was oorspronkelijk al in deze zin opgesteld, maar is 
door de aanpassing van enkele artikels juridisch meer sluitend.

De raad hoort het amendement, ingediend door de meerderheidscoalitie, waarvan de tekst luidt als 
volgt:
"Aanleiding en context
Demonstraties met roofvogels en uilen rijzen de laatste jaren overal als paddenstoelen uit de grond. 
Het aanbod en de diversiteit aan activiteiten en demo’s met roofvogels en uilen zijn legio: 
valkerijworkshops, bedrijfsopeningen, teambuildingactiviteiten, kinderfeestjes, kasteelfeesten, in 
functie van spreekbeurten, tijdens huwelijksmissen waarbij de roofvogel de trouwringen aanbrengt 
enz. Vogelbescherming Vlaanderen ijvert dan ook voor een totaalverbod op het houden van 
roofvogels in gevangenschap en verwijst daarvoor naar de uitgebreide argumentatie die zij in haar 
Visie over het houden van roofvogels heeft uiteengezet.
Vogelbescherming Vlaanderen is van mening dat er voldoende alternatieven zijn om te kunnen 
genieten van deze prachtige en kwetsbare dieren. Zo kan men in vele steden — recent ook in stad 
Kortrijk— o.a. torenvalken tijdens het broedseizoen aan het werk zien op de computer via een 
webcam.
Een lokaal bestuur kan demonstraties en parades met roofvogels en uilen niet verbieden op privaat 
terrein. Maar ze kan wel een verbod instellen op alle publieke activiteiten waarbij roofvogels en uilen 
worden opgevoerd. Hiermee geeft ze een duidelijk signaal dat het houden van roofvogels en uilen niet 
zo onschuldig is als het lijkt.

Argumentatie
In het bestuursakkoord (Plan Nieuw Kortrijk) is opgenomen dat de stadscoalitie een actief beleid voert 
rond dierenwelzijn. Verschillende (lokale) organisaties (Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen, 
Vogelbescherming Vlaanderen en de West-Vlaamse Milieufederatie) vragen om een specifiek beleid te 
voeren rond roofvogels en uilen. Concreet vraagt men om een verbod op roofvogelshows in te stellen.
Roofvogels in gevangenschap krijgen niet altijd de zorg die ze nodig hebben. Houders zijn niet 
verplicht hun roofvogels te registreren en vaak komen de erbarmelijke levensomstandigheden pas aan 
het licht nadat het dier kon ontsnappen. Er is wel strikte wetgeving, maar controles vanuit de Vlaamse 
overheid zijn zeldzaam.
Het houden van roofvogels op zich kan niet verboden worden. Wel kan de stad een verbod 
uitvaardigen op shows en tentoonstellingen met roofvogels en uilen op het openbaar domein. Als stad 
wordt er zo een krachtig signaal gegeven dat we dierenwelzijn hoog in het vaandel dragen en dat 
roofvogels en uilen geen huisdieren zijn.
Daarnaast bestaat een ernstig risico voor de openbare veiligheid bij het ten toon stellen of opvoeren 
van roofvogels in shows, aangezien het om wilde dieren gaat en de gedragingen van deze dieren 
onvoorspelbaar zijn, waardoor een eventuele aanval verregaande gevolgen met zich mee kan 
brengen.
Gelet op bovenstaande is het dan ook aangewezen dat er een verbod wordt opgelegd om in 



75/300 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

gevangenschap gehouden roofvogels en uilen ten toon te stellen op het openbaar domein, ermee te 
paraderen of om deze dieren op welke wijze dan ook te betrekken bij publieke evenementen. Dit 
verbod dient vertaald te worden in een nieuw artikel in de Algemene politieverordening van de stad. 
Voorgesteld wordt om in dit nieuwe artikel volgende bepaling op te nemen:

“Het is verboden op het openbaar domein om in gevangenschap gehouden roofvogels en uilen 
tentoon te stellen, ermee te paraderen of om deze dieren op welke wijze dan ook te betrekken bij 
publieke evenementen.
Het bovenstaande is niet van toepassing op vrijlatingen van revalideerde wilde roofvogels en uilen 
door de erkende Vogelopvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren (VOC’s)”

Besluit
Punt 11. Verbod op roofvogel- en/of uilenshow
Onder artikel 311 volgend nieuw hoofdstuk en artikel in te voeren en goed te keuren:
HOOFDSTUK 3. Roofvogels en uilen
Art. 311 bis.  
“Het is verboden op het openbaar domein om in gevangenschap gehouden roofvogels en uilen 
tentoon te stellen, ermee te paraderen of om deze dieren op welke wijze dan ook te betrekken bij 
publieke evenementen.
Het bovenstaande is niet van toepassing op vrijlatingen van revalideerde wilde roofvogels en uilen 
door de erkende Vogelopvangcentra voor Vogels en Wilde Dierne (VOC’s)” "

De raad gaat over tot de stemming over dit amendement, waaraan 39 raadsleden deelnemen, en 
waarvan de uitslag luidt als volgt:

38 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, L. 
Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, L. Lybeer, P. 
Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. 
Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. 
Verschaete, S. Vanneste, C. Waelkens.

1 onthouding : F. Santy.

Het amendement is bijgevolg aangenomen.

Juridische grond
Artikel 119, 119bis en 135 van de Nieuwe Gemeentewet.
Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sanctie van 24 juni 2013

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikelen 119, 119bis en 135 van de Nieuwe Gemeentewet.
Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2013.

Advies
Jeugdraad
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
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De raad gaat over tot de stemming over punt 8 van het besluit, waaraan 39 raadsleden deelnemen en 
waarvan de uitslag luidt als volgt:

21 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, L. 
Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen,M. Seynaeve, I. 
Verschaete.

17 nee-stemmen : A. Cnudde, J. de Béthune, S. De Clerck, C. Depuydt, R. Deseyn, A. Destoop, P. 
Jolie, C. Leleu, L. Lybeer, F. Rodenbach, F. Santy, P. Soens, M. Vandemaele, H. Vanhoenacker, F. 
Verhenne, C. Waelkens, D. Wemel.

1 onthouding : S. Vanneste.

De raad gaat over tot de stemming over punt 5 van het besluit, waaraan 39 raadsleden deelnemen en 
waarvan de uitslag luidt als volgt:

21 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, L. 
Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen,M. Seynaeve, I. 
Verschaete.

17 nee-stemmen : A. Cnudde, J. de Béthune, S. De Clerck, C. Depuydt, R. Deseyn, A. Destoop, P. 
Jolie, C. Leleu, L. Lybeer, F. Rodenbach, F. Santy, P. Soens, M. Vandemaele, H. Vanhoenacker, F. 
Verhenne,  C. Waelkens, D. Wemel.

1 onthouding : S. Vanneste.

De raad gaat over tot de stemming over het besluit in zijn geheel zoals geamendeerd, waaraan 39 
raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt als volgt:

22 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, L. 
Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen,M. Seynaeve, I. 
Verschaete, C. Waelkens.

17 nee-stemmen : A. Cnudde, J. de Béthune, S. De Clerck, C. Depuydt, R. Deseyn, A. Destoop, P. 
Jolie, C. Leleu, L. Lybeer, F. Rodenbach, F. Santy, P. Soens, M. Vandemaele, H. Vanhoenacker, S. 
Vanneste, F. Verhenne, D. Wemel.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Geluidsoverlast

De inhoud van artikel 8 van de algemene politieverordening op te heffen en te vervangen door de 
hierna volgende tekst:

"Het is verboden *geluid, gerucht of rumoer te veroorzaken zonder rechtmatige reden of zonder 
noodzaak wanneer dit de rust van de inwoners in het gedrang brengt, ook als dat toe te schrijven is 
aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg." 

Punt 2
Verwijdering van afvalwater, afwatering en waterwegen
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1. De inhoud van artikel 104 van de algemene politieverordening op te heffen.

2. De inhoud van artikel 309 van de algemene politieverordening op te heffen en te vervangen door 
de hierna volgende tekst:

"§1. Onverminderd artikel 108 van de algemene politieverordening van de Stad Kortrijk is het tevens verboden 
via de rioolputten, of op enige andere wijze, producten of voorwerpen in de riolering te brengen die een 
verstopping kunnen veroorzaken of die schadelijk kunnen zijn voor de openbare gezondheid en het leefmilieu, 
zoals onder andere luierdoekjes, (frituur)olie, verf, enz.

§2. Het is verboden hemel- of afvalwater van private eigendommen op de openbare weg (d.i. incl. voetpad) te 
laten lopen, uitgezonderd de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek art. 640.

§3. De eigenaars die conform het waterverkoopreglement en het reglement private waterafvoer een keuring 
van hun private waterafvoer moeten laten opmaken, moeten op eenvoudig verzoek van de bevoegde 
ambtenaar hun positieve keuring kunnen voorleggen."

Punt 3
Begraafplaatsen en lijkbezorging

1. De laatste alinea van artikel 125 van de algemene politieverordening op te heffen.

2. In artikel 315 van de algemene politieverordening de zinssnede [of van de parochie Sint-Katharina 
(Kuurne-Kortrijk)] te schrappen.

3. De inhoud van art. 337 van de algemene politieverordening op te heffen en te vervangen door de 
hierna volgende tekst: "De duur van het concessiecontract neemt een aanvang op de datum van de 
aanvraag om een concessie te bekomen." 

4. Het stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging zoals goedgekeurd in de 
gemeenteraad van 6 juni 2011 op te heffen

5. Het in bijlage gevoegde Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging goed te 
keuren.

Punt 4
Poging tot diefstal of diefstal

De tekst van artikel 159 ter van de algemene politieverordening op te heffen en te vervangen door de 
hierna volgende tekst:

"(gemengde inbreuk - volgens artikel 461-463-466 Strafwetboek)

Het is verboden zich schuldig te maken aan diefstal of poging tot diefstal.

Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt of poogt weg te nemen, is schuldig 
aan diefstal of poging tot diefstal. (Met diefstal wordt gelijkgesteld het bedrieglijk wegnemen van 
andermans goed voor een kortstondig gebruik)."

Punt 5
Plaatsen van tijdelijke reclameborden

1. De inhoud van het artikel 187 van de algemene politieverordening op te heffen en te vervangen 
door de hierna volgende tekst: "
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"Het plaatsen van tijdelijke reclameborden op het openbaar domein is verboden."

2. Dit punt treedt in werking op 1 januari 2019.

Punt 6
Het containerpark

De inhoud van artikel 303, §3 van de algemene politieverordening op te heffen.

Punt 7
Shishabars

1. Het woord [shishabars] toe te voegen in DEEL 2. Bijzonder deel, Titel 8. Handel, Hoofdstuk 2 zodat 
de nieuwe titel als volgt luidt: "HOOFDSTUK 2. Nachtwinkels, shishabars, private bureaus voor 
telecommunicatie en club-vzw's"

2. Het woord [shishabars] toe te voegen in artikel 356 van de algemene politieverordening zodat de 
tekst als volgt luidt:

"Deze verordening is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande vestigingseenheden op 
het grondgebied van de gemeente Kortrijk die, rekening houdend met de begripsomschrijvingen, 
worden beschouwd als een *nachtwinkel, een *shishabar, een *privaat bureau voor telecommunicatie 
of *een club-vzw."

3. Het woord [shishabars] toe te voegen in artikel 357, §1, §2,  §3, §4, §5 en §12, en zodoende de 
hierna volgende nieuwe tekst van artikel 357 goed te keuren:

"§ 1. De uitbating van de nachtwinkels, shishabars, de private bureaus voor telecommunicatie en van 
club-vzw’s is onderworpen aan een uitbatingsvergunning verleend door het college van burgemeester 
en schepenen.

§ 2. Voor de nachtwinkels, shishabars, private bureaus voor telecommunicatie en club-vzw’s die 
worden opgericht na de inwerkingtreding van deze verordening, moet de *uitbater voorafgaand aan 
de uitbating een vergunning kunnen voorleggen.

§ 3. De uitbatingvergunning wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen en kan 
enkel worden verleend na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat:

Voor de nachtwinkels, shishabars, private bureaus voor telecommunicatie en club-vzw's:

1° een brandveiligheidsonderzoek : een onderzoek of de *vestigingseenheid waar de handelsactiviteit 
wordt uitgeoefend, voldoet aan de minimumnormen inzake brandpreventie;

2° een financieel onderzoek : een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde stadsfacturen en 
aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid en de uitbater;

3° een stedenbouwkundig onderzoek : een onderzoek naar de stedenbouwkundige conformiteit van 
de vestigingseenheid waarbij wordt onderzocht of de vestigingseenheid beschikt over de benodigde 
stedenbouwkundige vergunningen en in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige 
voorschriften;

4° een moraliteitsonderzoek bestaande uit:
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a) een onderzoek naar ernstige aanwijzingen, vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met 
uitstel, voor inbreuken op de zedelijkheid voor het exploiteren van een drankgelegenheid zoals 
bepaald in het KB van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken; 

b) een onderzoek naar recente ernstige aanwijzingen, vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet 
met uitstel, voor inbreuken op de wet op het racisme en of de xenofobie en of tegen de 
drugswetgeving en of een veroordeling opgelopen wegens daden van weerspannigheid ten overstaan 
van de politie of andere overheidsdiensten;

c) onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude;

d) een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private doch voor het publiek 
toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op de 
verkoop, de aflevering of het vergemakkelijken van het gebruik van giftstoffen slaapmiddelen, 
verdovende middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden voor de illegale 
vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, waardoor de openbare veiligheid en 
rust in het gedrang komt;

Het moraliteitsonderzoek wordt, al naargelang het geval, uitgevoerd op de private doch voor het 
publiek toegankelijke plaats, op de uitbater, op de organen en/of vertegenwoordigers van de 
exploitant en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie. Deze personen 
dienen meerderjarig te zijn en een bewijs van goed gedrag en zeden voor te leggen, een uittreksel uit 
het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document desgevallend 
behoorlijk beëdigd vertaald.

Voor andere personen die in welke hoedanigheid ook deelnemen of zullen deelnemen aan de uitbating 
van de instelling, dient de uitbater aan te tonen dat niemand van hen valt onder de 
weigeringsgronden verwoord onder a) t.e.m. d).

Alle voormelde personen dienen het bewijs te leveren van hun identiteitsgegevens, met inbegrip van 
een officiële woonplaats. 

5° een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten : een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als 
ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is.

Bijkomend voor de shishabars en de club-vzw's:

6° een onderzoek naar de hygiëne

Bijkomend enkel voor de shishabars:

7°(Shishabars) een onderzoek of er voldaan is aan de voorwaarden in het kader van de 
rookwetgeving en de publieke gezondheid:

 Afzuigsysteem in de rookkamer dat aan bepaalde technische standaarden voldoet 
(conform de bepalingen van FOD Volksgezondheid);

 CO-melder in alle ruimtes van de bar (technische standaard te bevragen bij de 
brandweer)

 Bijkomend enkel voor de club-vzw's:

7°(Club-vzw's) een onderzoek naar de compatibiliteit met de VZW-wetgeving:

 een onderzoek naar de wettelijke bepalingen inzake de vzw-wetgeving, met name onder 
meer de neerlegging van de ledenlijst en de publicaties in het Belgisch Staatsblad;
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 een onderzoek naar de activiteiten die de vzw uitvoert in overeenstemming met haar 
doel onder meer door middel van documenten eigen aan de werking van een vzw, zoals 
beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur, of van andere 
gemandateerden, boekhoudkundige stukken, jaarrekening, jaarplan, 
activiteitenverslagen. Kopie van deze documenten worden op eerste verzoek 
meegedeeld.

§ 4. Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning voor de uitbating van een 
nachtwinkel of een shishabar of van een privaat bureau voor telecommunicatie of van een club-vzw 
weigeren op grond van de ruimtelijke ligging van de handelszaak of van de handhaving van de 
openbare orde, veiligheid en rust.

 Er wordt geen vergunning verleend voor de uitbating van een nachtwinkel indien binnen 
een straal van 400 m, gemeten vanaf de toegangsdeur, een andere nachtwinkel wordt 
uitgebaat.

 Er wordt geen vergunning verleend voor de uitbating van een shishabar indien binnen 
een straal van 400 m, gemeten vanaf de toegangsdeur, een andere shishabar wordt 
uitgebaat.

 Er wordt geen vergunning verleend voor de uitbating van een privaat bureau voor 
telecommunicatie indien binnen een straal van 400 m, gemeten vanaf de toegangsdeur, 
een ander privaat bureau voor telecommunicatie wordt uitgebaat.

 Er wordt geen vergunning verleend voor de uitbating van een club-vzw, indien binnen 
een straal van 400 m, gemeten vanaf de toegangsdeur, een andere club-vzw wordt 
uitgebaat.

§ 5. Eenieder die een nachtwinkel of een shishabar of een privaat bureau voor telecommunicatie of 
een club-vzw wenst uit te baten, moet minstens twee maanden voor de opening een volledig ingevuld 
en ondertekend aanvraagformulier voor een uitbatingvergunning bezorgen aan het gemeentebestuur:

1° een kopie van de identiteitskaart van elkeen die bij de uitbating betrokken is;

2° een attest van overeenstemming met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, 
uitgereikt door een instelling die wordt erkend door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

3° een door een erkend ondernemersloket afgeleverd document met vermelding van het 
ondernemingsnummer;

4° een kopie van de statuten van de handelszaak met de stempel van de griffie van de rechtbank van 
koophandel;

5° in voorkomend geval, een kopie van de aanvraag tot vergunning voor de vervaardiging of voor het 
in de handel brengen van voedingsmiddelen bij het *FAVV;

6° in voorkomend geval, een kopie van het huurcontract;

§ 6. Na indiening van een dossier bij de gemeente zal de gemeente binnen de 15 dagen de aanvraag 
al dan niet volledig en ontvankelijk verklaren. Het dossier kan enkel volledig en ontvankelijk worden 
verklaard indien alle in paragraaf 5 genoemde documenten werden overhandigd.

§ 7. Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen de 60 dagen, nadat het dossier 
volledig en ontvankelijk werd verklaard, of de uitbatingvergunning al dan niet definitief wordt.

§ 8. De uitbatingvergunning wordt verleend voor een termijn van maximum vier jaar. Uiterlijk drie 
maanden voor het verstrijken van voormelde termijn moet de uitbater, conform de bepalingen van § 5 
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van dit artikel, schriftelijk een aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen tot 
hernieuwing van de uitbatingvergunning.

De uitbater die nalaat binnen de voormelde termijn een hernieuwing van de uitbatingvergunning aan 
te vragen, verliest zijn uitbatingvergunning op de vervaldag van de duurtijd.

De aanvraag tot hernieuwing van de uitbatingvergunning geldt als voorlopige vergunning tot de 
definitieve inwilliging of weigering wordt verleend.

Het college van burgemeester en schepenen kan de duurtijd van de vergunning beperken tot minder 
dan vier jaar. In voorkomend geval moet de duurtijd minstens één jaar bedragen.

§ 9. De vergunning vervalt van rechtswege, op het ogenblik dat de uitbating van de inrichting voor 
een periode van langer dan zes maanden feitelijk onderbroken is.

§ 10. Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen in de uitbatingvergunning bijzondere 
voorwaarden op te nemen afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van de 
inrichting.

§ 11. De uitbatingvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van ondertekening door de 
burgemeester.

§ 12. De uitbatingvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde 
vestigingseenheid van nachtwinkel of shishabar of privaat bureau voor telecommunicatie of club-vzw 
en kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of worden overgedragen naar een andere 
vestigingseenheid.

§ 13. De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering uitmaken ten 
opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan het college van burgemeester en schepenen.

§ 14. De uitbatingvergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde controlerende 
ambtenaar ter inzage worden voorgelegd.

4. Het woord [shishabars] toe te voegen in 2. BEGRIPPENKADER VAN HET BIJZONDER DEEL, TITEL 
8. HANDEL, HOOFDSTUK 2, zodat de nieuwe titel als volgt luidt: "HOOFDSTUK 2. Nachtwinkel, 
shishabars, bureaus voor telecommunicatie en club-vzw's" 

5. Tussen de begripsbepalingen van "Nachtwinkel" en "Privaat bureau voor telecommunicatie", de 
invoeging van volgende begripsbepaling voor shishabars goed te keuren:

"Shishabar

= een publiek toegankelijke inrichting, onder meer bestemd om waterpijp te roken, ook al is dit 
slechts af en toe. Onder waterpijp wordt verstaan een apparaat om te roken via een 
vloeistofreservoir." 

Punt 8
Groothandelsmarkt

1. De inhoud van de artikelen 367 t.e.m. 381ter van de algemene politieverordening op te heffen.

2. Te beslissen tot stopzetting van de huidige activiteit van groothandelsmarkt op de site te Vierlinden 
1 te 8501 Heule.

3. De bepalingen van dit punt in werking te laten treden op 1 augustus 2018.
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Punt 9
Kermissen en foren

1. De inhoud van artikel 3, §2 van bijlage V Het gemeentelijk reglement betreffende de organisatie en 
de uitoefening van de ambulante - en kermisactiviteiten op te heffen en te vervangen door de hierna 
volgende tekst:

"§ 2. De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare kermissen in :

PLAATS : Grote Markt, Schouwburgplein, Casinoplein, Conservatoriumplein, Dolfijnkaai, Kasteelkaai, 
Handelskaai en een deel van de Graanmarkt, zoals ingekleurd op het bijgevoegd plan, te Kortrijk

PERIODE : vanaf witte donderdag tot en met de tweede zondag na Pasen

SPECIALISATIE : diverse

PLAN VAN DE STANDPLAATSEN : zie bijlage

De standplaatsen ingenomen door de foorinrichtingen en kermiskramen ter gelegenheid van 
voornoemde kermissen mogen niet langer bezet worden dan gedurende de in deze paragraaf 
vermelde periodes.".

2. De diverse plannen die als formele bijlage bij het gemeenteraadsbesluit dd. 14.07.2008 werden 
gevoegd op te heffen.

3. Het Kermisplan gevoegd in bijlage goed te keuren. 

Punt 10
Huishoudelijk reglement sportcentra

1. De inhoud van artikel 5 van het huishoudelijk reglement stedelijke sportcentra op te heffen en te 
vervangen door de hierna volgende tekst:

"De aan- of afwezigheid van personeel van de stad Kortrijk ontslaat de gebruikers/bezoekers van geen 
enkele verantwoordelijkheid, ook niet ten aanzien van derden.

De organiserende vereniging neemt alle verantwoordelijkheid op zich inzake schade welke als 
rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg uit de georganiseerde activiteit voortvloeit  en dit zowel 
tegenover de stad als tegenover derden. De stad Kortrijk wordt dan ook ontslagen van alle 
aansprakelijkheid of mede-aansprakelijkheid gedurende de georganiseerde activiteit."

2. De inhoud van artikel 15 van het huishoudelijk reglement stedelijke sportcentra op te heffen en te 
vervangen door de hierna volgende tekst:

"Personen die niet aan de sportactiviteiten deelnemen, hebben enkel toegang tot het publieke 
gedeelte (hal, tribunes). Deze publieke plaatsen en de berging van de sporttoestellen worden niet 
gebruikt als speelruimte. Enkel de daartoe aangeduide ruimtes (speelplein buiten) kunnen als 
speelruimte aangewend worden. Het is ten strengste verboden om de sportgerelateerde toestellen te 
gebruiken zonder deskundige begeleiding of om jongeren te laten spelen in de berging van de 
sporttoestellen. " 

3. De inhoud van artikel 38 van het huishoudelijk reglement stedelijke sportcentra op te heffen en te 
vervangen door de hierna volgende tekst:
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"De aanvrager dient ervoor in te staan dat er bij jongeren voldoende toezicht is. Een volwassen 
begeleider blijft aanwezig tot de laatste jongere de accommodatie heeft verlaten."

 

Punt 11
Verbod op roofvogel- en/of uilenshow
Onder artikel 311 volgend nieuw hoofdstuk en artikel in te voeren en goed te keuren:
HOOFDSTUK 3. Roofvogels en uilen
Art. 311 bis.  
“Het is verboden op het openbaar domein om in gevangenschap gehouden roofvogels en uilen 
tentoon te stellen, ermee te paraderen of om deze dieren op welke wijze dan ook te betrekken bij 
publieke evenementen.
Het bovenstaande is niet van toepassing op vrijlatingen van revalideerde wilde roofvogels en uilen 
door de erkende Vogelopvangcentra voor Vogels en Wilde Dierne (VOC’s)” "

Bijlagen
 Bijlage bij punt 3 Stedelijk reglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.pdf
 Bijlage bij punt 10 Plan met de standplaatsen voor de duur van de kermis (blauwe zone).pdf
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Hoofdstuk I. – Algemeenheden. 
 
 
DE BEGRAAFPLAATSEN 
 
Artikel 1 DEFINITIES : 
 
In dit reglement wordt bedoeld met: 
 
Het decreet: het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van het Ministerie van 

de Vlaamse Gemeenschap van 16 januari 2004, gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 10 februari 2004. 

 
 
Het eerste uitvoeringsbesluit: 

het besluit van de Vlaamse Regering tot organisatie, inrichting en beheer van 
begraafplaatsen en crematoria van 14 mei 2004, gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 28 juni 2004. 

 
Het tweede uitvoeringsbesluit: 

het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden 
waaraan een doodskist of een ander lijkomhulsel moet beantwoorden van 21 
oktober 2005, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 december 2005. 

 
Graf:  laatste rustplaats voor een lijk of asresten. 
 
Concessie:  de door gemeentelijke overheid verstrekte toestemming om de onder de 

voorwaarden van de verordening gebruiksrechten te doen gelden betreffende 
begravingen op één van de stedelijke begraafplaatsen. 

 
Concessiehouder:  de natuurlijke persoon of rechtspersonen aan wie de gemeentelijke overheid 

een grafconcessie toekent. 
 
Grafteken:  de grafsteen of het –monument dat op een perceel (geconcedeerd of niet-

geconcedeerd) geplaatst wordt of alle elementen die voorkomen op 
geconcedeerde en niet geconcedeerde graven, alsook alle vormen van 
beplanting. 

 
Rechthebbende:  de persoon conform het decreet aangeduid om in een concessie te worden 

begraven. 
 
Referentiepersoon:  de persoon die in het team burgerzaken bekend is als contactpersoon met de 

familie van de overledene voor alle aangelegenheden betreffende een 
bepaald graf – bij aanvraag tot vestiging van een concessie is dit de 
aanvrager die ook als concessiehouder zal aanzien worden. 

 
Nisplaat:  plaat die dient om een columbarium af te dekken. Deze plaat mag enkel 

aangekocht worden bij de stad Kortrijk. 
 
 
 
Artikel 2 
 
De begraafplaatsen in Kortrijk zijn de oppervlakten die als zodanig aangeduid zijn in het geografisch 
informaticasysteem van de stad. 
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WIE TE KORTRIJK MAG BEGRAVEN WORDEN 
 
Artikel 3 
 
Mogen op één van de Kortrijkse begraafplaatsen ter aarde besteld, bijgezet in een columbariumnis, of 
verstrooid worden: 

1. de personen die te Kortrijk ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of 
wachtregister; 

2. de personen die op basis van artikel 14 van het decreet begraven worden of personen die te 
Kortrijk overleden zijn en waarvoor niemand de begrafenis regelt; 

3. de personen die recht hebben om in een grafconcessie bijgezet te worden; 
4. de ambtenaren van de Europese Unie  - gezien hun persoonlijk statuut -  die een bewijs 

voorleggen van verblijf op het grondgebied van de stad Kortrijk en hun gezinsleden; 
5. de personen opgenomen in een verzorgingsinstelling buiten de stad, die vóór hun opname 

hun gewone verblijfplaats te Kortrijk hadden; 
6. de personen die bij een bloedverwant of kennis buiten de stad zijn gaan inwonen, en die vóór 

bedoelde inwoning hun gewone verblijfplaats te Kortrijk hadden. Deze omstandigheid moet 
blijken uit een attest van inwoning, afgeleverd door het betrokken gemeentebestuur; 

7. de personen, niet ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de 
stad Kortrijk, maar die inwoners zijn van de parochie Sint-Audomarus van de deelgemeente 
Bissegem of van de parochie Sint-Godelieve van de deelgemeente Heule; 

8. de stoffelijke resten van personen die in leven hun lichaam afgestaan hadden voor 
wetenschappelijk onderzoek aan de Katholieke Universiteit Leuven, afdeling Kortrijk. 

 
Voor personen die niet onder één van de bovenvermelde categorieën vallen, wordt slechts toelating 
gegeven tot begraven te Kortrijk op voorwaarde dat een graf-, urnenveld- of nisconcessie gevestigd 
wordt tegen een met 50% verhoogd tarief en een asuitstrooiing kan tegen betaling van de 
vastgestelde retributie.  
 
 
MILITAIRE BEGRAAFPLAATSEN 
 
Artikel 4 
 
De ereperken en de militaire begraafplaatsen, met uitzondering van deze aangelegd buiten de 
stedelijke begraafplaatsen, vallen integraal onder de toepassing van huidig reglement. 
 
Op de ereperken, bestemd voor oudstrijders, gewezen krijgsgevangenen, verzetslieden, 
weggevoerden, oorlogsinvaliden, enz., zal verder mogen begraven worden zolang er plaatsen 
beschikbaar zijn. Hun echtgenoten mogen pas bijgezet worden nadat de rechthebbende zelf er 
begraven is. 
 
De graven op de ereperken en militaire begraafplaatsen worden kosteloos ingericht, en hebben het 
statuut van de voorheen eeuwigdurende grafconcessies.  
 

• Om in aanmerking te komen gelden volgende voorwaarden: 
  
 in het bezit zijn van: 

- een vuurkaart voor de strijders van de oorlog 1914-1918 of   
 
- een kaart met opgave der oorlogsdiensten voor strijder 1940-1945, afgeleverd door de 
bevoegde dienst van het Ministerie van Landverdediging of 
 
- een attest, afgeleverd door dezelfde dienst van het Ministerie van Landsverdediging, 
waaruit blijkt dat betrokkene aan de voorwaarden voldeed om vermelde kaart te bekomen. 
 
De aanvraag kan enkel ingediend worden ten voordele van een nog levende persoon of 
op het ogenblik van zijn overlijden. 
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Hoofdstuk II. – Ruimtelijk beheer op de begraafplaa tsen. 
 
 
INDELING VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 
 
Artikel 5 
 
De stedelijke begraafplaatsen zijn ingedeeld in percelen met individuele niet-geconcedeerde en 
gemeenschappelijke geconcedeerde graven, nissen en urnenvelden. Elk perceel heeft een eigen 
kenletter, is ingedeeld in rijen, en binnen elke rij wordt aan elk graf een nummer toegekend. 
 
De burgemeester bepaalt op welke percelen of delen van percelen niet-geconcedeerde graven,  
nissen ingericht worden, graf-, en nisconcessies van welke categorie gevestigd worden, en 
urnenvelden ingericht worden. De stoffelijke overschotten worden begraven of bijgezet, de een na de 
andere, in doorlopende volgorde, op de door de burgemeester aangeduide perken. 
 
De onderscheiden percelen en hun bestemming worden aangeduid op de plannen van de 
begraafplaatsen. 
 
Artikel 6 
 
Op de begraafplaats Kooigem-kerk die een uitdovend karakter heeft, is er geen urnenveld, strooiweide 
en columbarium. Enkel die personen mogen nog begraven worden, die het recht hebben in een 
bestaande concessie begraven te worden.  
 
 
DE HERDENKINGSZUILEN 
 
Artikel 7 
 
Nabij elke strooiweide wordt een herdenkingszuil opgericht waarop de naam mag vermeld worden van 
de overledene van wie de as uitgestrooid werd op de Kortrijkse begraafplaats. Op een 
herdenkingsplaatje kan er maar 1 naam worden vermeld.  
 
De vermeldingen worden aangebracht bij middel van plaatjes die tegen betaling van een retributie, 
waarvan het bedrag jaarlijks vastgesteld wordt in het stedelijk retributiereglement, door de stad ter 
beschikking gesteld worden. Er mogen vrij tekst en symbolen van religieuze of filosofische aard op 
aangebracht worden.  
 
 
De plaatjes op de herdenkingszuilen zullen door de stad na 18 jaar, volgend op het jaar van 
overlijden, verwijderd worden. Plaatjes op de herdenkingszuilen van kinderen die in leven de volle 
leeftijd van 10 jaar niet hebben bereikt worden door de stad na 30 jaar, volgend op het jaar van 
overlijden, verwijderd.  
 
 
DE PERCELEN VOORBEHOUDEN AAN KINDEREN 
 
 
Artikel 8 
 
Op elke begraafplaats is er een perceel voorbehouden voor begraving van kinderen die in leven de 
volle leeftijd van twaalf jaar niet bereikt hebben. Op de centrumbegraafplaats voor de kinderen 
bedoeld bij artikel 15, §2 van het decreet. 
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Hoofdstuk III. – Ordemaatregelen. 
 
 
VERBODSBEPALINGEN 
 
 
Artikel 9 
 
Ieder lijk of de as van verbrande lijken wordt na aankomst op de begraafplaats begraven door de 
grafdelvers of bijgezet in een columbarium of verstrooid. 
 
Er mogen geen begrafenissen, bijzettingen in het columbarium of uitstrooiïngen doorgaan wanneer dit 
door weersomstandigheden, of door omstandigheden die het gevolg zijn van overmacht, niet met aan 
de overledenen verschuldigde eerbied kan gebeuren. 
 
Wanneer de strooiweiden ondergesneeuwd zijn mogen er geen uitstrooiïngen plaats hebben. 
 
In beide gevallen zal de datum en het uur van de begrafenis of de uitstrooiïng bepaald worden door de 
burgemeester. In voorkomend geval moet het lijk of de asurne op kosten van de familie opgeborgen 
worden in een wachtruimte bij de begrafenisondernemer. 
 
 
WAARDEVOLLE VOORWERPEN 
 
 
Artikel 10 
 
De gemeente is niet belast met de bewaking van de op de graven geplaatste voorwerpen. Het 
stadsbestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstallen of beschadigingen welke op de 
begraafplaatsen ten nadele van de nabestaanden zouden gepleegd worden aan de graven, erop 
aangebrachte gedenktekens, beplantingen,… 
 
Artikel 11 
 
Onverminderd de straffen bepaald in deze verordening, kan de burgemeester, tijdelijk en volgens de 
belangrijkheid der gevallen, de toegang tot de begraafplaats verbieden aan personen die een bepaling 
van deze verordening of van het reglement van inwendige orde overtreden. 
 
 
PLECHTIGHEDEN 
 
 
Artikel 12 
 
De bedienaars van de onderscheiden erediensten mogen, naar aanleiding van begrafenissen, vrij de 
plechtigheden celebreren eigen aan hun godsdienst. De verantwoordelijke van de begraafplaats mag 
de plechtigheden evenwel onderbreken of doen inkorten indien deze een volgende teraardebestelling 
belemmeren. 
 
 
Artikel 13 
 
Zonder schriftelijke toestemming van de burgemeester mogen geen betogingen of plechtigheden, van 
welke aard dan ook, op de begraafplaatsen gehouden worden. 
 
Alleen godsdienstige, vrijzinnige en vaderlandslievende plechtigheden kunnen een in het eerste lid 
bedoelde toestemming bekomen. 
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OPENINGSUREN VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 
 
 
Artikel 14 
 
Behoudens een andersluidende beslissing van de burgemeester zijn de begraafplaatsen toegankelijk 
volgens de bepalingen van het algemeen politiereglement. 
 
 
REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 
 
 
Artikel 15 
 
De burgemeester is gemachtigd voor de begraafplaatsen een reglement van inwendige orde uit te 
vaardigen. 
 

 
Hoofdstuk IV. – Lijkenvervoer. 

 
 
GEBRUIK VAN EEN LIJKWAGEN 
 
 
Artikel 16 
 
Het lijkenvervoer binnen de grenzen van het grondgebied Kortrijk zal geschieden met lijkwagens. De 
nabestaanden kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij de Burgemeester om een afwijking te 
verzoeken. De Burgemeester oordeelt of hij het voorgestelde vervoer al dan niet als een passende 
wijze kan toestaan. 
 
 
VERLOF TOT VERVOER IN UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN 
 
 
Artikel 17 
 
De Burgemeester kan in uitzonderlijke omstandigheden en bij rampen, toelating verlenen om, met het 
oog op de begrafenis, het stoffelijk overschot van de slachtoffers gezamenlijk te vervoeren. 
 
 
LIJKSTOETEN IN HET CENTRUM 
 
 
Artikel 18 
 
Lijkstoeten met optocht te voet van het sterfhuis of funerarium naar de kerk, tempel of rouwkapel en 
van laatstgenoemde plaatsen naar de begraafplaatsen zijn, in het centrum van Kortrijk niet toegelaten 
zonder politiebegeleiding. 
 
 
LIJKENVERVOER BUITEN DE STAD 
 
 
Artikel 19 
 
Indien het stoffelijk overschot van een overledene niet met toepassing van artikel 13, 2° alinea van het 
decreet mag overgebracht worden naar het grondgebied van een andere gemeente, dan kan de 
burgemeester niettemin de toelating daartoe verlenen: 
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1. indien het overlijden gevolg was van een gewelddadige of verdachtmakende oorzaak, 
wanneer de gerechtelijke diensten verklaren dat de aanwezigheid van het stoffelijk overschot 
niet langer nodig is voor verder onderzoek, of 

2. indien het vervoer van het stoffelijk overschot een gevaar in zich houdt voor de 
volksgezondheid, uitgaande van de overlijdensoorzaak, het bewijs geleverd is dat de nodige 
maatregelen genomen zijn om elk gevaar te voorkomen. 

 
 

Hoofdstuk V. – Begrafenissen. 
 
 
DAG- EN UURREGELING VOOR DE BEGRAFENISSEN 
 
 
Artikel 20 
 
Er worden geen begrafenissen verricht op zondagen en wettelijke feestdagen. De wettelijke 
feestdagen die niet of niet noodzakelijk op een zondag vallen zijn 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, 21 
juli, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 1 november en 25 december. 
 
Er worden bovendien geen begrafenissen verricht op 11 juli, 2 november en 26 december. 
 
De burgemeester bepaalt elk jaar op welke andere dagen geen begrafenissen kunnen doorgaan op 
grond van de vakantiekalender voor het stadspersoneel. 
 
Artikel 21 
 
Behoudens bijzondere gevallen waarvoor de burgemeester een afwijking toestaat, moeten de 
lijkstoeten op de begraafplaats aankomen tussen 8.00 uur en 16.30 uur. Op zaterdag moeten de 
lijkstoeten ten laatste om 13.00 uur op de begraafplaats aankomen. 
 
 
TERMIJN WAARBINNEN DE BEGRAFENIS MOET DOORGAAN 
 
 
Artikel 22 
 
De overledenen moeten begraven of gecremeerd worden uiterlijk de achtste dag nà de dag van het 
overlijden. 
 
Indien op de laatste dag van deze termijn met toepassing van artikel 20 en 21 van huidig reglement 
geen begrafenis kan doorgaan, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. 
 
De burgemeester kan, op gemotiveerd verzoekschrift aangebracht door de nabestaanden van de 
overledene, de termijn verlengen. 
 
Bij ontstentenis van aangifte of van de regeling van de begrafenis wordt door het stadsbestuur van 
ambtswege het nodige gedaan en dit op kosten van de nalatenschap. 
 
 
 
Artikel 23 
 
De burgemeester kan, indien de openbare gezondheid dit vergt of indien de omstandigheden daartoe 
een dwingende aanleiding geven, in overleg met de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, bevelen dat 
de begrafenis moet doorgaan minder dan 24 uur na het overlijden en zelf een datum en uur van de 
teraardebestelling bepalen. 
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Artikel 24 
 
In geval van epidemie of ten allen tijde wanneer de openbare gezondheid zulks vergt, zal de Burge-
meester, in overleg met de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, bevelen het lijk te ontsmetten, de 
waterdichte kist van ontsmettingsmiddelen en zaagsel voorzien en het lijk naar het funerarium laten 
overbrengen. 
 
Artikel 25 
 
De niet geïdentificeerde personen worden na toelating in voorkomend geval vanwege het parket en 
mits verlof van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, ten vroegste 48 uur na hun aankomst in het 
funerarium, begraven. 
 
 

Hoofdstuk VI. – Graven en nissen. 
 
 
KISTING 
 
 
Artikel 26 
 
De families of bij ontstentenis het stadsbestuur zorgen, op kosten van de nalatenschap, voor het 
kisten van de lijken. In geval van lijkschouwing bij gerechtelijk onderzoek, mag het lijk enkel gekist 
worden na machtiging van de onderzoeksrechter. Onder geen voorwendsel is het toegelaten de kist, 
waarin een aan een lijkschouwing onderworpen lijk berust, te openen of het erop aangebrachte zegel 
te verbreken. 
 
Artikel 27 
 
De Burgemeester of zijn gemachtigde mag de kisting van eender welk lijk bijwonen om de toepassing 
van de wettelijke en reglementaire bepalingen na te gaan. 
 
De verantwoordelijke van de begraafplaats zal elke kist die niet conform de wettelijke en reglementaire 
bepalingen is, weigeren en niet ter aarde bestellen. De familie is verantwoordelijk voor alle bijkomende 
kosten die dit met zich meebrengt. 
 
 
AFMETINGEN KISTEN EN URNEN 
 
 
Artikel 28 
 
De lijkkisten mogen niet langer zijn dan 215 cm, niet breder dan 80 cm, en niet hoger dan 50 cm. 
 
De urnen mogen niet hoger zijn dan 28 cm, en de diameter mag niet groter zijn dan 20 cm. 
 
 
AFMETINGEN GRAVEN, URNENVELD EN NISSEN 
 
 
Artikel 29 
 
De niet-geconcedeerde graven en de geconcedeerde graven van 30 jaar meten 1 x 2 meter.  
De geconcedeerde graven van 50 jaar meten 1 x 3 meter.  
Op de urnenvelden meten alle graven 1 x 1 meter.  
Op de percelen voorbehouden aan kinderen meten de graven 1,1 x 0,75 meter. 
 
De nissen in de columbaria bestemd voor vestiging van een concessie zijn minstens 28 centimeter 
hoog en hebben een grondvlak van minstens 70 x 30 centimeter, deze waarop geen concessie zal 
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gevestigd worden zijn minstens 28 centimeter hoog en hebben een grondvlak van minstens 30 x 30 
centimeter.  
 
 
NIET-GECONCEDEERDE GRAVEN, NISSEN EN URNENVELD 
 
 
Artikel 30 
 
Niet-geconcedeerde graven en nissen blijven behouden gedurende 18 jaar, volgend op het jaar van 
overlijden. 
 
Na verloop van de termijn worden deze graven ontruimd zonder ceremonie en worden de assen en 
restanten begraven in een gezamenlijk graf (knekelput). Er kan geen verlenging van de termijn 
toegestaan worden. In geen geval mag er een concessie verleend worden op een plaats die bestemd 
is voor de niet-geconcedeerde gronden. 
 
Artikel 31 
 
In elk niet-geconcedeerd graf wordt slechts één lijkkist of één urne begraven. In een niet-
geconcedeerde nis wordt slechts één urne geplaatst. 
 
Artikel 32 
 
De referentiepersoon is verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf.  
 
 
GRAF-, URNENVELD EN NISCONCESSIES 
 
 
Artikel 33 
 
Met toepassing van artikel 6, 2de alinea van het decreet, wordt de bevoegdheid voor het verlenen/ 
hernieuwen van graf-, urnenveld en nisconcessies en het terugnemen van verwaarloosde concessies 
opgedragen aan het college van burgemeester en schepenen. 
 
Er zijn twee soorten graf-, urnenveld- en nisconcessies: 
 

1. individuele of gemeenschappelijke graf-, urnenveld- of nisconcessies, gevestigd voor een 
termijn van vijftig jaar; 

2. individuele of gemeenschappelijke graf-, urnenveld- of nisconcessies, gevestigd voor een 
termijn van dertig jaar. 
 

In elke concessie kunnen één tot drie lijkkisten begraven worden, of één tot drie urnen geplaatst 
worden. 
 
De concessies worden verleend op schriftelijke aanvraag; die aanvraag vermeldt de duur, de gekozen 
begraafplaats, de identiteit van de persoon of personen voor wie ze bestemd is, en de identiteit van de 
referentiepersoon. 
 
Is de concessiehouder overleden, dan hebben de naaste familieleden het recht om bij schriftelijke 
verklaring de personen aan te duiden voor wie de nog niet voorbehouden plaatsen bestemd zijn. Alle 
naaste familieleden (de overlevende echtgeno(o)t(e) én bloedverwanten in eerste graad) moeten hun 
akkoord verlenen bij het toekennen van niet voorbehouden plaatsen of wijzigen van voorbehouden 
plaatsen.  
De religieuze gemeenschappen bepalen zelf wie van hun leden de plaatsen in de concessie zullen 
innemen. 
 
De personen die bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen gegeven hebben om in eenzelfde 
concessie begraven te worden, dienen hiervan zelf het bewijs voor te leggen bij de aanvraag. 
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Artikel 34 
 
Het college van burgemeester en schepenen verleent de concessies op de begraafplaatsen  
De concessies gaan in op de datum van de beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen.  Ze zijn onafstaanbaar en onvervreemdbaar. 
Concessie voor kinderen die in leven de volle leeftijd van twaalf jaar niet bereikt hebben zijn 
gedurende de eerste termijn van 30 jaar gratis.  
 
Artikel 35 
 
De retributie voor het vestigen van een concessie is afhankelijk van de duur en van het aantal te 
begraven lijkkisten of urnen, overeenkomstig de aanvraag ter zake. Het bedrag ervan wordt jaarlijks 
bepaald in het stedelijk retributiereglement. 
 
Bij het verwerven van een concessie verbindt de aanvrager zich ertoe: 
 

• de betaling voor de aanvraag van een concessie binnen de eerste maand na de aanvraag 
vereffend te hebben,  

• uiterlijk tegen het einde van de twaalfde maand, te rekenen vanaf de aanvraag van de 
concessie een grafteken te plaatsen, 

• het grafteken gedurende de volledige duur van de concessie te laten staan en in een goede 
staat te onderhouden, 

• Zich te schikken naar alle reglementen en ordemaatregelen die momenteel van kracht zijn en 
aan deze die in de toekomst kunnen uitgevaardigd worden. 

 
Artikel 36 
 
Voor het plaatsen van graftekens of – monumenten op de begraafplaats moet de verantwoordelijke 
van de begraafplaatsen ten laatste 2 werkdagen op voorhand verwittigd worden van de werken. Indien 
dit niet gebeurt, kan de verantwoordelijke de toegang tot de begraafplaats weigeren of de werken 
laten stilleggen. Dit geldt zowel bij nieuwe graftekens als voor bijzettingen. 
 
 
Artikel 37 
 
De verlengingen van concessies zoals bedoeld bij artikel 7 §2 van het decreet worden verleend voor 
opeenvolgende termijnen van 10 jaar door het college van burgemeester en schepenen. De retributie 
voor de verlengingen is uniform voor elke verlenging, onafhankelijk van de oorspronkelijke duur (30 
jaar of 50 jaar) of de bergingscapaciteit (1, 2 of 3 personen). Het bedrag van de retributie wordt 
jaarlijks bepaald in het stedelijk retributiereglement. 
 
Artikel 38 
 
De geconcedeerde graven moeten onderhouden worden. 
 
Onderhoudsverzuim dat verwaarlozing uitmaakt, staat vast als het graf doorlopend onzindelijk, door 
plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort of bouwvallig is.  
 
 
OMZETTING VAN BEGRAAFTERMIJN OF BEGRAAFWIJZE 
 
 
Artikel 39 
 
Bij het overbrengen van een niet-geconcedeerd graf naar een geconcedeerd graf, of bij omzetting van 
een concessie van 30 jaar naar een concessie van 50 jaar moet het stoffelijk overschot opgegraven 
worden voor herinrichting van het graf op een perceel zoals aangeduid met toepassing van artikel 6, 
2de alinea. 
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Voor de overbrenging van een overledene van de ene begraafplaats naar een andere kan een graf –, 
urnenveld- of nisconcessie omgezet worden in een concessie van eenzelfde categorie. De nieuwe 
concessie gaat in op dezelfde datum als de oorspronkelijke. Alle kosten voor ontgraving, overbrenging 
en beneming van een kelder zijn ten laste van de concessiehouder. 
 
Het omzetten van een graf-, urnenveld- of nisconcessie in een ander type concessie met eenzelfde 
duurtijd of een hogere duurtijd is mogelijk. Hiervoor moet het stoffelijk overschot eveneens 
opgegraven worden.  
 
Voor de daartoe nodige opgraving zoals bedoeld bij artikel 1, 2° van het eerste uitvoeringsbesluit, is 
de retributie, bedoeld bij artikel 88 van huidig reglement, verschuldigd. 
 
Voor de berekening van de retributie bij een omzetting van de begraaftermijn of de begraafwijze van 
een gevestigde graf-, urnenveld of nisconcessie is het concessietarief dat op het moment van de 
aanvraag geldt van toepassing. De verschuldigde retributie is gelijk aan het verschil tussen de reeds 
betaalde retributie en het concessietarief (voor de vestiging van een nieuwe concessie met de 
gewenste termijn of begraafwijze) op datum van de aanvraag tot omzetting. Een teruggave van 
betaalde bedragen is echter niet mogelijk.  
 
 
UITBREIDING VAN DE BERGINGSCAPACITEIT VAN BESTAANDE CONCESSIES 
 
 
Artikel 40 
 
Voor de berekening van de retributie van de uitbreiding van de bergingscapaciteit van een gevestigde 
graf-, urnenveld of nisconcessie tot maximum drie begrafenissen of tot maximum drie urnen is het op 
dat moment geldende concessietarief van toepassing. De verschuldigde retributie is gelijk aan het 
verschil tussen de reeds betaalde retributie en het concessietarief zoals van toepassing voor de 
vestiging van een nieuwe concessie met de uitgebreide bergingscapaciteit, op datum van de aanvraag 
tot uitbreiding. Een teruggave van betaalde bedragen is echter niet mogelijk.  
 
 
 
CONCESSIES VOOR BEGRAVING VAN KINDEREN WAARVAN DE OUDERS IN KORTRIJK GEDOMICILIEERD ZIJN 
 
 
Artikel 41 
 
Kinderen tot en met 12 jaar waarvan de ouders in Kortrijk gedomicilieerd zijn, kunnen op een 
Kortrijkse begraafplaats begraven worden in een concessie van 30 jaar evenwel met vrijstelling van de 
retributie bedoeld in artikel 34. De begraving gebeurt op het kinderpark, tenzij dit technisch niet 
mogelijk is. Alle kinderen tot en met 12 jaar die vóór de in werking treding van dit reglement begraven 
zijn op een Kortrijkse begraafplaats worden beschouwd als concessies met een termijn van 30 jaar, 
welke termijn ingegaan is op datum van de begrafenis.  
 
Artikel 37 is onverkort van toepassing op de verlenging van deze concessies. 
 
 
BEEINDIGING VAN  THUISBEWARING 
 
 
Artikel 42 
 
Indien een einde komt aan de bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats, kan 
conform artikel 24 §1 4de lid ten derde van het decreet de as naar een begraafplaats gebracht worden 
om er begraven, in een columbarium bijgezet of uitgestrooid (indien mogelijk) te worden. Indien 
geopteerd wordt voor een begraving of bijzetting in een columbarium kan dit enkel onder de 
voorwaarde dat er een graf-, urnenveld of nisconcessie gekocht wordt. De asuitstrooiing van een niet-
inwoner kan enkel tegen betaling van de vastgestelde retributie. 
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AFSTAND VAN DE CONCESSIE 
 
 
Artikel 43 
 
Indien een concessiehouder of een rechthebbende expliciet afstand tekent van de concessie wordt de 
concessie vroegtijdig beëindigd en zal de procedure beschreven in artikel 7§2, 3° alinea van het 
decreet gevolgd worden. De concessiehouder of een rechthebbende blijft gedurende de periode van 
deze procedure nog verantwoordelijk voor het graf.  
 
 

Hoofdstuk VII. – Graftekens en grafkelders. 
 
 
ALGEMEEN 
 
 
Artikel 44 
 
Alle gedenkstenen, teksten en elementen op de grafsteen moeten de sereniteit en het algemeen 
uitzicht van de begraafplaats waardig zijn. 
 
Artikel 45 
 
Alle opschriften en bouwwerken geplaatst in strijd met het decreet, de uitvoeringsbesluiten van het 
decreet of het begraafplaatsenreglement worden ambtshalve verwijderd op kosten en op risico van de 
eigenaar van deze werken. 
 
 
 
Artikel 46 
 
Op strooiweiden mogen noch gedenkstenen, noch bloemen in kunststof achtergelaten worden. 
Levende bloemen moeten op de voorziene plaatsen achtergelaten worden.  
 
Indien deze bepaling niet nageleefd wordt, kan de begraafplaatsbeheerder de gedenkstenen of 
bloemen ambtshalve wegnemen. 
 
 
AFMETINGEN GRAFTEKENS 
 
 
Artikel 47 
 
Maximale  afmetingen van monumenten op alle begraafplaatsen uitgezonderd Hoog-Kortrijk 
 

Kistbegraving   
 

  Niet geconcedeerd en 30 jarige concessie  :  
Breedte 90 cm 
Lengte 190 cm 
Hoogte 45 cm  
Het opstaand gedeelte mag maximaal 120 cm hoog zijn en maximum 20% van de 
oppervlakte benemen.  
 

  50 jarige concessie  
Breedte 90 cm 
Lengte 290 cm 
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Hoogte 45 cm  
Het opstaand gedeelte mag maximaal 120 cm hoog zijn en maximum 20% van de 
oppervlakte benemen.  
 

 Urnenveld 
 
  Alle bijzettingen 
 
   Breedte 99 cm 
   Lengte 99 cm 
   Hoogte 60 cm 
 
    
Maximale afmetingen van monumenten op kindervelden uitgezonderd Hoog-Kortrijk 
 
 Alle bijzettingen 
 
   Breedte 60 cm 
   Lengte 90 cm 
   Hoogte 25 cm 

Het opstaand gedeelte mag maximaal 90 cm hoog zijn en maximum 20% van de 
oppervlakte benemen.  

 
Artikel 48 
 
Opgelegde afmetingen en afwerking van monumenten afwerking Hoog-Kortrijk voor alle bijzettingen in 
grondgraven (urnen, volle grond en kelders): 
 

• 99 cm lange op 99 cm brede, vlakke gedenkplaten, horizontaal in het maaiveld ingepast.  
De steen bestaat uit Blauwsteen. De afwerking is vrij te bepalen, maar evenwel zo dat het 
oppervlak niet  glad, niet  effen of niet  vlak wordt afgewerkt. 
 

• enkel kleine, losse voorwerpen met een totale maximale hoogte van 45 cm zijn toegelaten 
en mogen maximum 1/3de van de totale zerkoppervlakte innemen. 
 

 
Artikel 49 
 
De gedenkplaat op een geconcedeerde columbariumnis moet aangekocht worden bij de stad. Aan de 
columbariumnis en de gedenkplaat (inclusief draadstang) mag niks toegevoegd worden. Een foto van 
de overledene(n) is enkel toegelaten, gekleefd op de gedenkplaat. 
 
Het openen, sluiten, bevestigen of het wegnemen van een nisplaat is de verantwoordelijkheid van de 
medewerkers van de begraafplaats. Enkel zij hebben de bevoegdheid.  
Bij het nalaten dit over te laten aan de medewerkers van de begraafplaatsen, vervallen alle rechten op 
een eventuele schadeclaim of het vervangen van de nisplaat. 
 
 
INRICHTEN VAN GRAVEN OP BEGRAAFPLAATS HOOG-KORTRIJK 
 
 
Artikel 50 
 
De voorlopige gedenkplaten mogen vanaf de dag van het overlijden voor maximaal 1 jaar blijven 
liggen. Indien na die termijn geen grafmonument geplaatst is, zal de stad deze voorlopige gedenkplaat 
verwijderen en inzaaien met gras. 
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GEKOZEN MATERIAAL OP DE BEGRAAFPLAATS HOOG-KORTRIJK 
 
 
Artikel 51 
 
De gekozen materialen mogen het algemeen uitzicht van de begraafplaats niet storen. Zij moeten 
kleurvast en weerbestendig zijn. 
Hetzelfde geldt voor alle opschriften aangebracht op de grafstenen. 
 
Schade aan graven die niet beantwoorden aan bovenvermelde normen of schade aan geplaatste 
voorwerpen, kan niet verhaald worden op de stad, zelfs niet indien deze het gevolg zijn van het regulier 
onderhoud van de begraafplaats.   
 
 
BIJZETTING 
 
 
Artikel 52 
 
Alvorens echter tot de bijzetting over te gaan, moeten de concessiehouders of hun rechthebbenden 
op hun kosten en volgens de aanduidingen van de verantwoordelijke van de begraafplaats, indien 
nodig, het monument verwijderen, zoniet zal het stoffelijk overschot op kosten van de familie naar een 
funerarium moeten gebracht worden.  
 
Voor een bijzetting moet de zerk en alle dekplaten volledig weggenomen worden zodat de kist zonder 
problemen horizontaal neerlaatbaar is. 
Alle steunstenen, funderingsmateriaal en dergelijke nodig voor het ondersteunen van een zerk worden 
verwijderd en meegenomen door de aannemer die de werken uitvoert. 
 
 
Artikel 53 
 
Het is verboden om grafmonumenten op  het gras te stockeren. 
 
De weggenomen zerk wordt door de familie aangestelde steenkapper of aannemer meegenomen en 
tijdelijk op een plaats gestockeerd gekozen door de steenkapper of aannemer, ofwel wordt deze 
tijdelijk gestockeerd binnen de desbetreffende begraafplaats op de door de 
begraafplaatsverantwoordelijke aangeduide plaatsen.  
 
Indien aan deze bepaling geen gevolg wordt gegeven, kan de schade en/of het herstel aangerekend 
worden aan de schadeveroorzaker of de concessiehouder conform het retributiereglement.  
 
Na de bijzetting moeten de afgebroken bouwwerken zo vlug mogelijk herplaatst worden, zoniet zal dit 
ambtshalve gebeuren op kosten en risico van de concessiehouder of zijn rechthebbende. 
 
Artikel 54 
 
Het openen en sluiten van kelders voor bijzetting van een lijk valt steeds ten laste van de 
concessiehouder of hun rechthebbenden. 
 
Na de bijzetting moet de kelder zo vlug mogelijk door de zorgen van de concessiehouder of zijn/haar 
rechthebbenden opnieuw hermetisch afgesloten worden, zoniet zal dit ambtshalve op hun kosten en 
risico gedaan worden door het stadsbestuur. 
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ONDERHOUD GRAFTEKENS 
 
 
Artikel 55 
 
De monumenten moeten zo gebouwd en onderhouden worden dat zij niets op de begraafplaats 
beschadigen of vernielen en de veiligheid van het verkeer en de voorbijgangers op de begraafplaats 
niet in gevaar brengen. 
 
Artikel  56 
 
Elk grafteken dat dreigt in puin te vallen, moet door de betrokkenen families worden hersteld op 
geruimd.  
 
Indien na een schriftelijke waarschuwing, de belanghebbenden de werken niet hebben uitgevoerd, zal 
er op bevel van de burgemeester overgegaan worden tot het afbreken en het wegruimen van de 
materialen. De materialen van de afgebroken graftekens blijven gedurende 6 maanden ter 
beschikking van de belanghebbende families. Na verloop van dit tijdsbestek worden ze eigendom van 
de stad.  
 
Artikel 57 
 
Indien een opgericht monument een gevaar vormt voor omliggende graven of handelingen aan deze 
graven vallen eventuele verantwoordelijkheid en kosten (die mogelijks ambtshalve werden gemaakt) 
ten laste van de concessiehouder. 
 
Artikel 58  
 
Na aanmaning door het stadsbestuur worden de scheefstaande en omgevallen graftekens door 
toedoen van de familieleden opnieuw rechtgezet of verwijderd.  
Zo niet zullen graftekens en andere voorwerpen op risico en ten laste van de overtreder en zonder 
enig verhaal opgeruimd worden door de begraafplaatsbeheerder.  
 
 
SCHIKKINGEN EIGEN AAN CONCESSIES  
 
 
GRAFTEKENS  
 
 
Artikel 59 
 
De concessie die door niets van de nabijgelegen concessie zou gescheiden zijn, moet ten minste 
afgeboord worden met in elkaar passende elementen met een maximumhoogte van 10 cm en ver-
vaardigd uit materialen overeenkomstig artikel 44. 
 
De concessiehouders van wie de concessie alleen staat of op een hoek gelegen is, zijn gehouden de 
zichtbare zijmuren af te werken met dezelfde materialen als het grafmonument.  
 
Artikel 60 
 
Voor de concessies in volle grond dient de fundering waarop het gedenkteken rust te bestaan uit vier 
hoekpalen of buizen die voldoende diep in de grond zitten. Het gebruik van steenslag of andere 
funderingen die later teraardebestellingen in dezelfde concessie bemoeilijken, is verboden.  
 
Artikel 61 
 
De grafsteen dient te zijn vervaardigd uit duurzame, kwaliteitsvolle en weersbestendige materialen.  
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Artikel 62 
 
Het stadsbestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en schade. 
 
 
GRAFKELDERS 
 
 
Artikel 63 
 
Kelders worden ingericht door het stadsbestuur. Ze worden enkel voorzien in concessies van 50 jaar, 
Op de begraafplaats van Hoog-Kortrijk worden evenwel kelders ingericht in concessies van 30 jaar en 
concessies van 50 jaar. 
 
Het gebruik van deze kelders is onderworpen aan een retributie, waarvan het bedrag jaarlijks bepaald 
wordt in het stedelijk retributiereglement. 
 
Het begraven van een stoffelijk overschot gebeurt in functie van het aantal personen omvat in de 
betaalde concessie. De grafkelder wordt ingericht naargelang de aangekochte concessie.  
 
Artikel 64 
 
Het onderste vak van de grafkelder moet eerst bezet zijn voordat de hoger gelegen vakken mogen 
gebruikt worden. Telkens het vak in de grafkelder volledig bezet is, moet men dit met een betonnen 
plaat afdekken.  
De overplaatsing van een lijk van een vak naar een ander vak wordt gelijkgesteld met een opgraving.  
 
Artikel  65 
 
De stoffelijke overschotten worden begraven of bijgezet, de een na de andere, in doorlopende 
volgorde, op de door de burgemeester aangeduide perken. 
Uitgezonderd indien er wordt gekozen voor gerecupereerde kelders, die ter beschikking worden 
gesteld door het college van burgemeester en schepenen. De locaties van deze kelders is te 
bekomen bij de begraafplaatsbeheerder.  
 
COLUMBARIA 
 
 
Artikel 66 
 
De columbaria worden geplaatst in opdracht van de stad naar de behoeften en de inzichten van het 
stadsbestuur.  
 
De nisplaten voor het afsluiten van de individuele nissen mogen enkel aangekocht worden bij de 
stadsdiensten tegen betaling van een retributie, waarvan het bedrag jaarlijks in het stedelijk 
retributiereglement bepaald wordt. Aan de gedenkplaat of in de onmiddellijke omgeving van het 
columbarium mag niets toegevoegd worden.  
 
Artikel 67 
 
Het openen en het afsluiten van de nis gebeurt enkel door de begraafplaatsmedewerker.  
 
 
URNENVELDEN  
 
 
Artikel 68 
 
Op de begraafplaats worden, zowel voor geconcedeerde als voor niet-geconcedeerde grond, perken 
voorbehouden voor het begraven van urnen.  
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Het stadsbestuur heeft het recht minikelders in kunststof te plaatsen ter bescherming van de urnen. 
De prijs van de minikelders is inbegrepen in het bedrag van de concessieprijs. 
In deze minikelders kunnen maximaal drie gewone urnen ( geen sierurnen) geplaatst worden.  
 
De normen waaraan de graftekens moeten voldoen die in deze perken worden aangebracht, zijn de 
normen overeenkomstig artikel 47.  
 
 
UITZONDERINGEN   
 
 
Artikel 69 
 
 NORMGRAVEN 
 
 
Op de begraafplaats St-Jan wordt ,voor diegenen  die dat wensen,  een perk voorbehouden voor het 
aanbrengen van graftekens die binnen zekere normen vallen. Het zijn concessies van 30 jaar.  
 
 
De normen van de graftekens zijn de volgende: 
 

a) De graftekens of monumenten mogen enkel geplaatst worden in één lijnrichting, aan het 
hoofdeinde van het perceel, in de daartoe voorbehouden strook, waarin ook het aanbrengen 
van lage beplanting kan worden toegestaan. 

b) Enkel rechtopstaande graftekens mogen worden geplaatst. De afmetingen ervan zijn de 
volgende:  

• Hoogte = 1,20 m 
• Breedte = 0,60 m 
• Dikte = 0,25 m 

 
De maten zijn als volgt op te vatten: ze vertegenwoordigen de buitenomtrek van het grafteken 
die moet bereikt worden, doch waarbinnen de vorm overigens vrij is.  

 
c) Enkel duurzame, kwaliteitsvolle en weersbestendige materialen, zodanig geconstrueerd of 

gebouwd dat het uitzicht ervan voorkomt als één massief stuk, mogen aangewend worden 
voor het bovengrondse gedeelte. De uitvoering zal sober en waardig zijn.  

 
d) De opschriften en symbolen moeten in die mate in het geheel geïntegreerd worden dat het 

geheel het uitzicht behoudt van één massief stuk. Dat geldt eveneens voor het aanbrengen 
van uniforme foto’s.  
 

e) Afmetingen van de foto’s: 
 

• 15 cm x 10 cm ( maximum) 
• dikte 7 cm. 

 
f) Waar een dubbele concessie wordt verleend, mag één grafteken worden aangebracht, 

waarvan de breedte zoals omschreven onder b) in dit geval 90 cm zal zijn. 
 

g) De volledige (overblijvende) oppervlakte van het perceel buiten de strook waarvan sprake 
onder a) zal over de verschillende graven heen één doorlopend gazon vormen ; in die strook 
mogen geen tekens, symbolen, levende planten, afsluitingen en versieringen worden 
aangebracht.  
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Artikel 70 
 

 EENVORMIG GRAFTEKEN DOOR HET STADSBESTUUR VOORGESTELD EN VRIJWILLIG AANVAARD DOOR 
DE NABESTAANDEN.   

 
 

Op de begraafplaats St-jan wordt een perk voorbehouden met graftekens opgericht door de stad. De 
graftekens worden aangekocht en geplaatst door de stad, die tevens instaat voor het onderhoud. 
Het zijn niet-geconcedeerde graven. 
 
De graftekens zijn van natuursteen of beton en beantwoorden aan de afmetingen voorgesteld door de 
Stad Kortrijk De graftekens worden in één lijnrichting geplaatst, aan het hoofdeinde van het perceel, in 
de daartoe voorbehouden strook, waarin ook eventueel een bloembakje van max 40 x 25 cm kan 
worden toegestaan. Beplantingen door particulieren is niet toegestaan. 

 
 De naamplaat moet aangekocht worden bij de stad. Aan het grafteken en de naamplaat (inclusief 

draadstang) mag niks toegevoegd worden. Een foto van de overledene(n) is enkel toegelaten, 
gekleefd op de gedenkplaat. 

 De gedenkplaat wordt enkel aangebracht door de medewerkers van de begraafplaats. 
 

Maximum 3 gedenkstenen of ornamenten zijn toegestaan en mogen max 30 cm x 20 cm groot zijn. 
Gedenkstenen of ornamenten van meer dan 5 kg zijn verboden. De gedenkstenen, ornamenten of 
bloembakken die hinderend zijn voor het gazon of voor het inzaaien van de nieuw aangelegde perken 
worden door de stadsdiensten weggenomen en bewaard op de begraafplaats gedurende 6 maanden. 
Na het verstrijken van deze termijn worden de stukken eigendom van de stad.  
 
Teneinde schade te voorkomen bij de werkzaamheden door de verantwoordelijken van de 
begraafplaatsen bij het onderhoud van de begraafplaats is het verboden beplantingen aan te brengen, 
de grond rond de graven te bedekken met keien of kiezels of andere materialen die door de gebruikte 
grasmaaiers kunnen geprojecteerd worden of schade kunnen veroorzaken aan de grafteken of 
grasmaaiers. 

 
 

Artikel 71 
 
 OOSTELIJK GEORIËNTEERDE GRAVEN. 
 
 
Op de begraafplaats van Kortrijk worden perken voorbehouden voor het begraven in de richting van 
het oosten. De burgemeester bepaalt op welke percelen of delen van percelen graven worden 
ingericht.  
 
Het zijn geconcedeerde graven van 30 jaar en 50 jaar en graven voorbehouden voor kinderen die in 
leven de volle leeftijd van tien jaar niet bereikt hebben, en voor de kinderen bedoeld bij artikel 15, §2 
van het decreet. 
 
De burgemeester bepaalt op welke percelen of delen van percelen welke categorie  van graven wordt 
ingericht. Hij bepaalt eveneens in welke volgorde er op de onderscheiden percelen begraven wordt. 
 
De voorwaarden voor de graftekens zijn de volgende : 
 

a) De graftekens of monumenten mogen enkel geplaatst worden in één lijn richting, aan het 
hoofdeinde van het perceel, in de daartoe voorbehouden strook, waarin ook het aanbrengen 
van lage beplanting kan worden toegestaan. 

b) Enkel rechtopstaande graftekens mogen worden geplaatst. De afmetingen ervan zijn de 
volgende:  

• Hoogte = 1,20 m 
• Breedte = 0,60 m 
• Dikte = 0,25 m 
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De maten zijn als volgt op te vatten: ze vertegenwoordigen de buitenomtrek van het grafteken 
die moet bereikt worden, doch waarbinnen de vorm overigens vrij is.  

 
c) Enkel duurzame, kwaliteitsvolle en weersbestendige materialen, zodanig geconstrueerd of 

gebouwd dat het uitzicht ervan voorkomt als één massief stuk, mogen aangewend worden 
voor het bovengrondse gedeelte. De uitvoering zal sober en waardig zijn.  

 
Artikel 72 
 
 URNENBOS  

 
 

Een urnenbos is een alternatief voor het urnenveld, columbarium of de strooiweide.  
 
De urnen dienen uit organische materialen vervaardigd en biologisch afbreekbaar te zijn. 
 
Het zijn graven zonder concessie en geen grafaanduiding. 
Aan de inkom wordt een gedenkplaat voorzien waar na iedere bijzetting de gegevens van de 
overledene kunnen worden aangebracht. 
 
De vermeldingen worden aangebracht bij middel van plaatjes die tegen betaling van een retributie, 
waarvan het bedrag jaarlijks vastgesteld wordt in het stedelijk retributiereglement, door de stad ter 
beschikking gesteld worden. Er mogen vrij tekst en symbolen van religieuze of filosofische aard op 
aangebracht worden. Op een herdenkingsplaatje mag er maar 1 naam worden aangebracht. 
 
De plaatjes op de herdenkingszuilen zullen door de stad na 18 jaar, volgend op het jaar van 
overlijden, verwijderd worden. Plaatjes op de herdenkingszuilen van kinderen die in leven de volle 
leeftijd van 10 jaar niet hebben bereikt worden door de stad na 30 jaar, volgend op het jaar van 
overlijden, verwijderd.  
 
Het planten van bloemen, heesters en bomen door particulieren is verboden. Ten onrechte geplante 
bloemen, heesters en bomen worden door het stadsbestuur verwijderd. 
 
Naar aanleiding van een teraardebestelling mogen enkel natuurlijke bloemen, kransen, planten of 
andere grafversierselen bij voorkeur op of rondom het gedenkmonument of rondom de betrokken 
boom geplaatst worden.  
Deze bloemen, kransen, planten en andere grafversierselen moeten 100 % biologisch afbreekbaar 
zijn (bv. bloemen zonder plasticfolie). Om het urnenbos zo natuurlijk mogelijk te behouden, worden 
deze na een periode van 3 weken verwijderd. 
  
Het gedenkbos is een natuurlijke omgeving. Alle niet-natuurlijke materialen of versierselen worden 
steeds onmiddellijk verwijderd. 
 
Het urnenbos mag niet betreden worden.   
 
 
BOUWWERKEN EN AANPLANTINGEN  
 
 
ALGEMENE BEPALINGEN M.B.T. GRAFKELDERS EN –TEKENS  
 
 
Artikel 73 
 
Enkel dienstvoertuigen voor het uitvoeren van werken worden op de begraafplaats toegelaten. 
Werken mogen de sereniteit van de begraafplaats niet verstoren. De verantwoordelijke van de 
begraafplaats kan de werken stilleggen indien nodig. 
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Artikel 74 
 
Vuilnis, afval, puin, afkomstig van graafwerken zowel uitgevoerd door een aannemer als door een  
particulier, moeten zonder verwijl weggevoerd worden buiten de begraafplaats. De aarde afkomstig 
van graafwerken kan eventueel naar een plaats door de verantwoordelijke van de begraafplaats 
aangeduid gevoerd worden. 
 
Indien de betrokkenen zich niet schikken naar de bepalingen van onderhavig artikel, zal de opruiming 
ambtshalve gedaan worden ten laste en op risico van de overtreder of de nabestaanden, 
onverminderd de gerechtelijke straffen. 
 
Artikel 75 
 
De uitvoering van werken is verboden op zaterdagnamiddag, op zondag en op wettelijke feestdagen.  
 
Artikel 76 
 
Het is eveneens verboden werken uit te voeren gedurende: 

- de week vóór 1 november, en tot en met 11 november op alle begraafplaatsen; 
 
Dit verbod is niet van toepassing voor uitvoering van werken die noodzakelijk zijn om begrafenissen 
gedurende de genoemde periodes mogelijk te maken. 
 
Artikel 77 
 
De uitvoering van werken moet zó voorbereid zijn dat ze binnen de kortst mogelijke termijn kunnen 
uitgevoerd worden, de bezoekers aan de begraafplaats zo weinig mogelijk hinderen. 
 
Indien kennelijk niet alle mogelijke maatregelen genomen werden ter voorkoming van eender welke 
hinder, kan het begraafplaatsenpersoneel de werken doen opschorten. 
 
 
 
AANPLANTINGEN EN BLOEMPOTTEN  
 
 
Artikel 78 
 
De aanplantingen moeten aangelegd worden binnen de perken, toegewezen aan elk graf, op zulke 
wijze dat ze zich niet uitbreiden boven de aanpalende graven. De aanplantingen mogen het toezicht 
en de doorgang niet belemmeren.  
 
Artikel 79 
 
Kransen en bloemstukken gemaakt uit levende bloemen die ter gelegenheid van een begrafenis 
gelegd worden, zullen na minimaal één maand verwijderd worden, indien deze verwelkt en versleten 
zijn.  
 
Artikel 80 
 
De bloemen en planten die ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen geplaatst worden, worden 
vanaf de eerste volle werkweek van december weggenomen. Alle kransen, aanplantingen en 
bloempotten die verwijderd worden, worden eigendom van het stadsbestuur.  
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Hoofdstuk VIII. – Ontgravingen. 
 
 
Artikel 81 
 
De in artikel 4, 1ste alinea van het decreet bedoelde toestemming tot ontgraving wordt gegeven door 
de Burgemeester, op schriftelijk verzoek van de nabestaanden.  
 
Artikel 82 
 
Er mag niet overgegaan worden tot ontgraving, behalve op bevel van de gerechtelijke overheid of na 
schriftelijke toelating van de Burgemeester.  
 
De aanvraag tot ontgraving moet schriftelijk gedaan worden door het naaste familielid van de overle-
dene of zijn gelastigde, bij de bevoegde dienst. 
 
Artikel 83 
 
De toelating tot ontgraving wordt niet gegeven voor overbrenging van een lijk naar een niet-geconce-
deerd graf of voor overbrenging van een asurn naar een niet-geconcedeerde nis. De toelating wordt 
wel gegeven voor asuitstrooiïng of thuisbewaring. 
 
Artikel 84 
 
De overplaatsing van een lijkkist of asurn van één vak naar een ander vak van een grafkelder wordt 
gelijkgesteld met een ontgraving. 
 
Artikel 85 
 
De ontgravingen hebben plaats op de datum en het uur in gemeen overleg bepaald tussen de 
verantwoordelijke van de begraafplaats en de aanvrager. 
 
 
Artikel 86 
 
Voor ontgraving is een retributie verschuldigd waarvan het bedrag jaarlijks in het stedelijk 
retributiereglement bepaald wordt. De retributie is ten laste van de aanvrager.   
 
De retributie is niet verschuldigd bij ontgravingen op bevel van de gerechtelijke overheden. 
 
Artikel 87 
 
Elke ontgraving gebeurt in aanwezigheid van een politieofficier, die over het verloop van de werken 
een proces-verbaal opmaakt dat afgegeven wordt aan de bevoegde dienst. 
De familie kan, na onderling overleg en mits toestemming vooraf gekregen te hebben van de 
Burgemeester, de overledene zien na herkisting. De familie kan niet  aanwezig zijn bij het ontgraven 
zelf.  
 
 

Hoofdstuk IX: Strafbepalingen. 
 
 
Artikel 88 
 
Voor zover wetten, besluiten, decreten en algemene en provinciale reglementen of verordeningen in 
geen andere straffen voorzien en voor zover de artikelen 315, 340, 453 en 526 van het strafwetboek 
niet van toepassing zijn, worden inbreuken op deze verordening bestraft met politiestraffen. 
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Hoofdstuk X: Overgangs- en slotbepalingen. 
 
 
Artikel 89 
 
Alle gevallen, niet bepaald in het huidig reglement, worden geregeld door het College van 
Burgemeester en Schepenen. 
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Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, 
schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer 
Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 9 februari 2018 informeert de De Watergroep de stad Kortrijk over de voordracht 
van een kandidaat voor een mandaat van P-bestuurder door de provinciale vennotenvergadering P-
diensten West-Vlaanderen.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij De Watergroep (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening), 
opgericht op 28 juni 1983.
De laatste statutenwijziging dateert van (de bijzondere algemene vergadering van) 8 december 2017.
Doel van de vereniging is de studie, het oprichten en de exploitatie van alle installaties nodig voor de 
openbare voorziening, en de inzameling en zuivering van afvalwater.

Op 08/06/2018, datum van de jaarlijkse gewone algemene vergadering van De Watergroep – cvba 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, eindigt het mandaat van bestuurder van de heer Luc 
Vande Caveye. 
Dit mandaat is hernieuwbaar voor de periode van 09/06/2018 tot aan de datum van de gewone 
algemene vergadering van De Watergroep in 2020. 
In toepassing van art. 19 § 5 van de statuten dient de provinciale vennotenvergadering, bestaande 



109/300 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

uit  het provinciaal comité West-Vlaanderen en het provinciaal comité Riopact West-Vlaanderen, aan 
de algemene vergadering een kandidaat voor te dragen voor een mandaat van bestuurder.

De kandidaturen moeten ingediend worden overeenkomstig art. 19 § 5 van de statuten en 
overeenkomstig het huishoudelijk reglement van het comité:

1)  De volmachthebbers van de vennoten[1] alsmede de vennoten zelf worden in de loop van de 
maand februari ervan verwittigd, dat het provinciaal comité van de P- diensten West-Vlaanderen, een 
kandidaat voor het mandaat van bestuurder zal voordragen aan de algemene vergadering.

2)  Eventuele geïnteresseerden dienen hun kandidatuur met een aangetekend schrijven kenbaar te 
maken aan de secretaris van de provinciale comités[2], uiterlijk op 24 maart 2018.

3)  Indien er binnen de reglementair vastgestelde termijn geen kandidaturen werden ingediend, kan 
de vergadering ter zitting een kandidaat voordragen.

4)  Art. 19 § 10 van de statuten bepaalt dat er een onverenigbaarheid is tussen een 
bestuurdersmandaat bij De Watergroep – cvba Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening  en het 
lidmaatschap van:
o            de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, Senaat en Regering
o            het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering
o            het Europees Parlement en de Europese Commissie
o            de bestendige deputatie van een provincie.     

1 dit zijn de door de vennoten aangeduide vertegenwoordigers in de provinciale comités van de P-diensten West-Vlaanderen

2 de aangetekende brieven worden gezonden aan: de heer secretaris provinciaal comité P-diensten West-Vlaanderen, p/a De Watergroep 
- provinciale directie West-Vlaanderen, Roggelaan 2, 8500 KORTRIJK

De uitnodiging tot de provinciale vennotenvergadering van de P-diensten West-Vlaanderen, die 
plaatsvindt op 19 april 2018, wordt – in overeenstemming met de statuten –  minimum 2 weken 
vooraf verstuurd. 
Hierbij zullen de vennoten die ook over stemgerechtigde aandelen in Riopact beschikken en 
verschillende vertegenwoordigers in de onderscheiden provinciale comités hebben aangeduid, 
voorafgaand moeten kenbaar maken wie van beide vertegenwoordigers de stemgerechtigde 
vertegenwoordiger is.

Na de afsluiting van de periode van kandidaatstelling zullen de ingediende kandidaturen worden 
meegedeeld aan de genodigden van de provinciale vennotenvergadering.

In aparte bijlage het reglement houdende de procedure voor de voordracht van P – bestuurders door 
de provinciale comités. 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting, waaraan 37 raadsleden deelnemen 
en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Pieter Soens

37 ja-stemmen
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De Gemeenteraad keurt  het volgende besluit goed.

Punt 1
De heer Pieter Soens voor te dragen als kandidaat voor een mandaat van P-bestuurder door de 
provinciale vennotenvergadering P-diensten West-Vlaanderen.

Bijlagen
 voorstel-statutenwijziging.pdf
 Voordracht van een kandidaat voor een mandaat van P-bestuurder door de provinciale 

vennotenvergadering P-diensten West-Vl.pdf
 REGLEMENT HOUDENDE DE PROCEDURE DOOR DE VOORDRACHT VAN.docx
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Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, 
schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer 
Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Het decreet Lokaal Bestuur is op 15 februari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit decreet 
vervangt de bestaande organieke decreten die de organisatie en de werking van de lokale besturen 
regelen. Tevens wordt in een integratie voorzien van gemeente en OCMW en dit via vier sporen: op 
het politieke vlak, het ambtelijk vlak, het vlak van planning en rapportering en op het vlak van de 
verzelfstandigheids- en samenwerkingsvormen.

Op ambtelijk vlak voorziet dit decreet dat er in elke stad één algemeen directeur en één financieel 
directeur is die zowel ten dienste staat van de Stad als van het OCMW. Op deze manier wordt een 
eenduidige ambtelijke aansturing en verantwoordelijkheid gerealiseerd.
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Om tijdig (uiterlijk op 1 augustus 2018) en op een vlotte en transparante manier tot deze 
gemeenschappelijke algemeen directeur en gemeenschappelijke financieel directeur te komen, is er 
een overgangsregeling in het decreet opgenomen. Daarin is tevens voorzien in een waarborgregeling 
voor de zittende functiehouder die niet wordt aangesteld als directeur. Deze overgangsbepalingen 
treden in werking de tiende dag na de datum van bekendmaking van het decreet in het Belgisch 
Staatsblad.

Argumentatie
Momenteel is het ambt van stadssecretaris, OCMW-secretaris en financieel beheerder van het OCMW 
ingevuld.

Artikel 583 van het decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat als verschillende personen titularis zijn van het 
ambt van secretaris, respectievelijk financieel beheerder, of indien er slechts één van beide ambten 
van secretaris respectievelijk financieel beheerder is ingevuld, de gemeenteraad hen of in voorkomend 
geval die ene secretaris, respectievelijk financieel beheerder, kan oproepen om zich kandidaat te 
stellen voor algemeen directeur respectievelijk financieel directeur. De titularissen hebben dan 30 
dagen de tijd om zich kandidaat te stellen. Na het verstrijken van de termijn stelt het college van 
burgemeester en schepenen vast wie zich tijdig en ontvankelijk kandidaat heeft gesteld.
In geval van één tijdige kandidatuur leidt dit tot een van rechtswege aanstelling bij het verstrijken van 
de termijn van 30 dagen. In geval van twee tijdige kandidaturen maakt de gemeenteraad een keuze 
op basis van een vergelijking van titels en verdiensten. De persoon die niet wordt aangesteld als 
algemeen directeur, respectievelijk financieel directeur wordt op persoonlijke titel en met behoud van 
de aard van zijn dienstverband en geldelijke anciënniteit aangesteld hetzij als adjunct- algemeen 
directeur, respectievelijk adjunct- finaniceel directeur bij de stad, hetzij in een passende functie van 
niveau A bij de stad, het OCMW of een verzelfstandigde entiteit van de stad of het OCMW. Als geen 
van de personen zich tijdig kandidaat heeft gesteld, vult de gemeenteraad het ambt in door 
aanwerving of bevordering.
De gemeenteraad kan er ook voor opteren om de functies eveneens open te stellen voor andere 
kandidaten dan de huidige secretarissen en financieel beheerders. Dan moeten de functies (i.p.v. via 
een oproep) ingevuld worden bij wijze van aanwerving en/of bevordering na het voeren van een 
selectieprocedure.

Er wordt voorgesteld om de huidige titularissen op te roepen. Het is immers aangewezen om de 
huidige ervaring en expertise in de rol als leidinggevende ambtenaar te benutten. Op deze manier kan 
ook ten volle de continuïteit van de dienstverlening gegarandeerd worden. Vanuit het zuinigheids- en 
redelijkheidsbeginsel is het verantwoord om maximaal een beroep te doen op de zittende titularissen 
zodat het overtal aan functiehouders met behoud van wedde beperkt wordt.

Aangezien het Rechtspositiebesluit bepaalt dat de gemeenteraad de functiebeschrijving voor de 
decretale graden vaststelt, is het aangewezen om nieuwe functiebeschrijvingen voor algemeen 
directeur en financieel directeur op te stellen. De functiebeschrijving van de "oude" betrekking bij de 
Stad en het OCMW voldoet en volstaat niet meer. Deze nieuwe functiebeschrijvingen worden hierbij 
ter goedkeuring voorgelegd.
Evenwel, indien een functionaris op proef benoemd wordt tot directeur, dan moet de evaluatie na de 
resterende proeftijd, gebeuren op basis van de functiebeschrijving van vóór de inwerkingtreding van 
het decreet lokaal bestuur. In de memorie van toelichting bij artikel 588 decreet lokaal bestuur wordt 
immers gesteld dat de lopende procedure (evaluatie tijdens proefperiode) verder gezet zal worden 
door de 'nieuwe' bevoegde overheid, mits eerbied van de betreffende bepalingen. Dit houdt dus in dat 
in het geval dat de functiehouder op proef wordt aangesteld als directeur op proef (de aanstelling van 
directeur gebeurt immers met behoud van dienstverband) hij verder wordt geëvaluaeerd met eerbied 
van de toepasselijke bepalingenen van de rechtspositieregeling van secretaris, respectievelijk 
financieel beheerder zoals die golden vóór de inwerkingstreding van artikel 588 decreet lokaal 
bestuur. Dit impliceert dus ook dat voor wat betreft de evaluatie op proef de bestaande 
functiebeschrijving van vóór de inwerkingtreding van artikel 588 decreet lokaal bestuur moet 
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gehanteerd worden. Dit is ingegeven door het feit dat men tijdens de loop van een evaluatieprocedure 
de regels niet kan wijzigen.

Overeenkomstig artikel 589 van het decreet Lokaal Bestuur wordt de secretaris die geen algemeen 
directeur wordt hetzij aangesteld als adjunct-algemeen directeur bij de Stad, hetzij aangesteld in een 
passende functie van niveau A bij de Stad, het OCMW of een verzelfstandigde entiteit van de Stad of 
het OCMW. Dit aangezien de functie van secretaris niet meer bestaat. Het komt bijgevolg aan de 
gemeenteraad toe om de overblijvende functiehouder aan te stellen in een adjunct- of passende 
functie. Bijkomend wordt voorzien dat de alsdan gewezen secretaris die geen algemeen directeur is 
geworden, bepaalde rechten behoudt. 
In dit kader werd tussen de Stad en de heer Geert Hillaert een afsprakennota afgesloten.
In deze afsprakennota komen volgende aspecten aan bod:
1. aanstelling van de heer Geert Hillaert, die bij de eerste vacantverklaring/ oproep niet zal meedingen 
naar de functie van algemeen directeur, als adjunct algemeen directeur, belast met een specifiek 
takenpakket rond externe betrekkingen op het ogenblik van de aanstelling van de algemeen directeur
2. ter beschikking stelling van de heer Geert Hillaert tot en met 31 december 2018 aan het 
Kenniscentrum Vlaamse Steden in het kader van een bijzondere opdracht
3. ter beschikking stelling van een dienstwagen in het kader van de functie van adjunct algemeen 
directeur - externe betrekkingen
4. uit te sturen communicatie
5. inwerkingtreding na goedkeuring door college van burgemeester en schepenen, en als ontbindende 
voorwaarde de goedkeuring door de gemeenteraad.
Als bijlage bij deze afsprakennota is de functiebeschrijving van adjunct algemeen directeur - externe 
betrekkingen opgenomen.

Juridische grond
Artikels 581 t.e.m. 589 decreet Lokaal Bestuur

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 583 en 589 decreet Lokaal Bestuur

Financiële informatie
Visum verleend

Motivering
De Alg. en Fin. Directeur moeten wettelijk verplicht op de payroll van de Stad komen; dat is geen vrije 
keuze. Ook de loonschalen liggen wettelijk vast. 

Geconsolideerd bekeken is er voldoende budget (cf. maar 1 ipv 2 fin. beheerders). Voor de Stad is er 
onvoldoende budget, maar dit kan met de budgetwijziging gecorrigeerd worden. 

Financiële informatie
Salarisschaal van algemeen directeur is gelijk aan de salarisschaal van stadssecretaris verhoogd met 
30%.

Salarisschaal van financieel directeur is gelijk aan de salarisschaal van financieel beheerder verhoogd 
met 30%.

De bedragen opgenomen bij de uitgaven zijn de gemiddelde loonkost van de salarisschalen van 
algemeen en financieel directeur (statutair).
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Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing | Gelijkblijvend beleid CBS | Gelijkblijvend beleid CBS

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming over punt 5 van het besluit, waaraan 40 raadsleden deelnemen, 
en waarvan de uitslag luidt als volgt:

22 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, L. 
Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen,M. Seynaeve, I. 
Verschaete, C. Waelkens.

18 nee-stemmen : S. Bral, A. Cnudde, J. de Béthune, S. De Clerck, C. Depuydt, R. Deseyn, A. 
Destoop, P. Jolie, C. Leleu, L. Lybeer, F. Rodenbach, F. Santy, P. Soens, M. Vandemaele, H. 
Vanhoenacker, S. Vanneste, F. Verhenne,  D. Wemel.

De raad gaat over tot de stemming over de punten 1 t.e.m. 4 van het besluit, waaraan 40 raadsleden 
deelnemen, en waarvan de uitslag luidt als volgt:

39 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, L. 
Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, S. Bral, F. Santy, 
P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. 
Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. 
Verschaete, S. Vanneste, C. Waelkens.

1 onthouding : L. Lybeer.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Overeenkomstig artikel 583 §1 van het decreet Lokaal Bestuur de stadssecretaris en de secretaris van 
het OCMW op te roepen om zich binnen de dertig dagen vanaf de dag volgend op de dag van de 
oproep, kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur door middel van een 
aangetekende brief of een brief tegen ontvangstbewijs gericht aan het college van burgemeester en 
schepenen.

Punt 2
Overeenkomstig artikel 583 §2 van het decreet Lokaal Bestuur de financieel beheerder van het OCMW 
op te roepen om zich binnen de dertig dagen vanaf de dag volgend op de dag van de 
oproep, kandidaat te stellen voor het ambt van financieel directeur door middel van een aangetekende 
brief of een brief tegen ontvangstbewijs gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Punt 3
De functiebeschrijving voor algemeen directeur vast te stellen zoals opgenomen in bijlage.

Punt 4
De functiebeschrijving voor financieel directeur vast te stellen zoals opgenomen in bijlage.

Punt 5
De afsprakennota tussen de heer Geert Hillaert en de Stad Kortrijk, met inbegrip van de bijlage 
functiebeschrijving, goed te keuren zoals opgenomen als formele bijlage.
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Bijlagen
 Functiebeschrijving FINANCIEEL DIRECTEUR def.pdf
 Functiebeschrijving ALGEMEEN DIRECTEUR def..pdf
 Afsprakennota ikv decreet Lokaal Bestuur.pdf
 Afsprakennota ikv decreet Lokaal Bestuur getekende versie.pdf



 

  

Functiebeschrijving Financieel Directeur 
Kortrijk 

 

1. Doelstelling van de functie  
 

De Financieel Directeur staat in voor het leiden (plannen, organiseren, coördineren, opvolgen, 

evalueren, rapporteren en bijsturen) van de activiteiten van de financiële functie binnen de 

organisatie om de doelstellingen van het bestuur te vrijwaren via een effectief, efficiënt en 

kostenbewust beheer.  

 

2. Plaats in de organisatie  
 

De financieel directeur staat onder de functionele leiding van de algemeen directeur in voor :  

 het opstellen, in overleg met het managementteam, van het voorontwerp van de 
beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering;  

 het voeren en het afsluiten van de boekhouding;  

 het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering;  

 het thesauriebeheer, met behoud van de toepassing van de bepalingen daarover in het 
organisatiebeheersingssysteem. 
 

De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor :  

 de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en 
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn met budgettaire en financiële 
impact. 

 het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale 
ontvangsten en het verlenen van kwijting. 

 

In voorkomend geval wordt de nodige professionaliteit aangehouden ten aanzien van de organisatie 

waar de kandidaat actief is op het moment van de kandidaatstelling, zijnde stad Kortrijk of OCMW 

Kortrijk. 

De opdrachten van de Financieel Directeur zijn voornamelijk decretaal bepaald en worden hierna 

omschreven in de verschillende resultaatsgebieden.  

 

3. Resultaatsgebieden 

3.1. Financiële planning op LT (meerjarenplanning),  MLT (budget)  en KT 
(thesaurieplanning,  l iquiditeitsplanning,  …)  
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De Financieel Directeur stelt, op basis van de prioriteiten van de beleidsorganen en onder de 
functionele leiding van de Algemeen Directeur, het voorontwerp van de financiële nota van het 
meerjarenplan op en de jaarlijkse aanpassing ervan, teneinde te komen tot een optimale 
bedrijfsfinanciering en voor het bestuur en de administratie een kader te creëren dat richting 
geeft bij het nemen van de dagelijkse operationele beslissingen. 

 
Dit omvat o.m. volgende taken: 
 

 Opstellen, in overleg met het MAT, van het voorontwerp van financiële nota van het 
meerjarenplan en de jaarlijkse aanpassing ervan conform de wettelijke voorschriften en 
interne afspraken. 

 Vertalen van de beleidsdoelstellingen en acties uit de strategische nota in een ontwerp van 
financiële nota ten behoeve van diverse actoren (MAT, College / Vast Bureau, Raad, 
financiële commissie…). De budgetopmaak gebeurt in samenspraak met de schepen van 
financiën.  

 Aansturen van het proces van de opmaak van de financiële nota; ondersteunen van 
decentrale diensten bij het aanleveren van de nodige cijfers en consolideren van alle 
budgetonderdelen. 

 In samenspraak met de Algemeen Directeur en het MAT zorgen voor afstemming/integratie 
van de financiële en beleidsnota conform de BBC-voorschriften. 

 Opmaken van een breed spectrum van financiële planningen (thesaurie / liquiditeitsplanning 
/ beleggingsportefeuille / kredietportefeuille), in functie van een optimale 
organisatiefinanciering, afgestemd op het verloop van het meerjarenplan. 

 Bewaken van het financieel evenwicht van Stad & OCMW, evenals het geconsolideerd 
evenwicht van de Groep Kortrijk d.w.z. incl. AGB’s, Gemeentelijke vzw’s, OCMW-
Verenigingen, … 

 … 
 

 

3.2. Boekhouding en de jaarrekeningen  
 

De Financieel Directeur staat, onder de functionele leiding van de Algemeen Directeur, in voor 

het voeren en afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de jaarrekeningen, teneinde 

aan het bestuur en de leiding van de administratie steeds een correcte weergave van de 

financiële situatie te kunnen geven en te verzekeren dat aan alle wettelijke en decretale 

bepalingen is voldaan. 

Dit omvat o.m. volgende taken :  

 Zorgen voor een correcte implementatie van de regels en procedures voor de boekhouding. 

 Voeren van een analytische boekhouding om een beter inzicht te krijgen in de 
kostenstructuur van de organisatie, afgestemd op de analyse- en rapporteringsbehoefte van 
het bestuur. 

 Opstellen van de nodige inventarissen (patrimonium, vorderingen, schulden, 
verplichtingen…). 

 Naleven van de diverse fiscale verplichtingen (toepassing BTW-regelgeving, opmaak van 
fiscale fiches, aangifte en betaling van de bedrijfsvoorheffing, controle op de solvabiliteit van 
leveranciers…). 
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 Zorgen voor een tijdige jaarlijkse afsluiting (jaarrekening + toelichtende nota’s) i.f.v. 
behandeling op de Raad en oplevering t.a.v. de toezichthoudende overheid. 

 Streven naar een minimaal aantal bemerkingen in het verslag van Toezicht op de 
beleidsrapporten. 

 Consolideren van de  verschillende jaarrekeningen van de Groep Kortrijk (Stad, OCMW, 
AGB’s, vzw’s…). 

 Adviseren van  de beleidsorganen en het MAT op financieel vlak, tonen van de financiële 
gevolgen van de genomen of geplande beslissingen, op korte en lange termijn en formuleren 
van eventuele alternatieven. 

3.3. Fiscale en niet -fiscale debiteurenbeheer  

 

De Financieel Directeur staat in voor de coördinatie, planning, organisatie, opvolging, evaluatie 
en sturing, in volle onafhankelijkheid, van de activiteiten m.b.t. het innen van fiscale en niet-
fiscale inkomsten en subsidies (inclusief de gemeentelijke belastingen en retributies), teneinde te 
verzekeren dat alle vorderingen rechtmatig, correct en tijdig geïnd worden. 

 

Dit omvat o.m. volgende taken: 
 

 Organiseren, met de nodige aandacht voor functiescheiding, van een adequaat (proactief) 
proces voor de inning van de fiscale en niet-fiscale vorderingen tot de complete afhandeling 
ervan. 

 Actief meebepalen, op het niveau van het MAT, van de meest effectieve, efficiënte en 
klantvriendelijke inningsmethoden (incl. facturatie). 

 In overleg met de beleidsorganen en het MAT, opmaken van de nieuwe reglementeringen op 
betreffende de vorderingen (gemeentelijke belastingen & retributies, dagprijzen & 
huurbedragen, etc.). 

 Behandelen en opvolgen van de moeilijke debiteurendossiers waarbij minnelijke invordering 
onmogelijk geworden is. 

 Uitschrijven van fiscale en niet-fiscale dwangbevelen. 

 Verrichten van alle handelingen tot stuiting van verjaring en verval, dit gaat tot 
beslaglegging, vorderen van de inschrijving, de herinschrijving, de vernieuwing, de 
doorhaling of de rangafstand van elke titel die daarvoor vatbaar is op het hypotheekkantoor. 

 Het geven van kwijtingen 

 … 
 
 

3.4. Rapportering en analyse  
 

De Financieel Directeur maakt analyses van data, gegevens en informatie en stelt rapporten op 
teneinde inzicht in de financiële processen te verwerven om deze te optimaliseren, 
beslissingsprocessen te ondersteunen en zodoende de operationele en strategische 
doelstellingen van de organisatie te behalen en te voldoen aan de interne en externe 
rapporteringvereisten. 

 
Dit omvat o.m. volgende taken: 
 

 Uitvoeren  van de  decretaal voorziene rapportagetaken. 
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 Rapporteren op de gepaste wijze aan de beleidsorganen en de Algemeen Directeur over de 
thesaurietoestand, de evolutie van de budgetten, de financiële risico’s, het visum enz. 

 Verschaffen van de jaarlijks toelichting aan de beleidsorganen en het MAT bij de jaarrekening 
en (de aanpassing van) het meerjarenplan.  

 Opmaken van financiële boordtabellen o.b.v. de informatiebehoeften van de beleidsorganen, 
het MAT en de diensthoofden. 

 Verzamelen,  in overleg met het MAT, van financiële benchmarkgegevens (sectoranalyses). 

 Vertalen van complexe financiële informatie en efficiënt communiceren naar diverse actoren 
(bestuursorganen, MAT, medewerkers, diensthoofden…). 

 Opmaken van geconsolideerde financiële rapporten m.b.t. de Groep Kortrijk. 

 … 
 

 

3.5. Financieel  management  
 

De Financieel Directeur stuurt, binnen de decretale grenzen, het financieel management van de 
organisatie aan en staat in voor een correcte implementatie ervan, teneinde bij te dragen tot het 
optimaal gebruik van de beschikbare middelen en teneinde de wettelijkheid en regelmatigheid 
van alle financiële verrichtingen te verzekeren 
 
Dit omvat o.m. volgende taken: 
 

 Ondersteunen en begeleiden van de beleidsorganen bij het definiëren van het financieel 
beleid (beleidsvoorbereiding) en in overleg met het MAT zorgen voor een correcte 
implementatie ervan. 

 Instaan voor het thesauriebeheer, het schuldbeheer, het debiteurenbeheer (in volle 
onafhankelijkheid) en het crediteurenbeheer. 

 Opmaken van kostprijsberekeningen en –analyses. 

 Verrichten van de uitgaven die door de Algemeen Directeur betaalbaar zijn gesteld (2de 
handtekening). 

 Negotiëren van  de samenwerkingsakkoorden met de financiële instellingen en 
onderhouden van regelmatige contacten met de banken. 

 Opvolgen van investeringsdossiers (nazicht toepassing wet op de overheidsopdrachten, 
vorderingsstaten, wijze van financiering, registratie in de boekhouding, enz.). 

 Adviseren van de beleidsorganen en het MAT op financieel vlak, aantonen van  de 
financiële gevolgen van de genomen of geplande beslissingen, op korte en lange termijn 
en formuleren van eventuele alternatieven 

 … 
 

 

3.6. Interne financiële controle met inbegrip van visum 
 

De Financieel Directeur speelt, onder de functionele leiding van de Algemeen Directeur en in 

overleg met het MAT, een strategische rol bij het opzetten van systemen van 

organisatiebeheersing, teneinde de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en 

beheersinformatie te kunnen waarborgen, de wettigheid en regelmatigheid van de beslissingen 
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te verzekeren en fouten, misbruiken of fraude te vermijden. 

 

Dit omvat o.m. volgende taken: 

 Opzetten, in samenwerking met de Algemeen Directeur en het MAT, van financiële 
controlemechanismen. 

 Uitvoeren, vanuit een helikopterview, van zowel strategische als operationele financiële 
risicoanalyses en risico-inschattingen en communiceren hierover. 

 Invoeren, in overleg met het MAT, van veranderingstrajecten die vaak getriggerd worden 
vanuit financiële analyses en rapporteringen, en deze ondersteunen. 

 Instaan, in volle onafhankelijkheid, voor de voorafgaande krediet- en 

wetmatigheidscontrole van de beslissingen van het bestuur, teneinde conformiteit van 

de genomen beslissingen aan alle toepasselijke regelgeving en aan het budgettair 

overeengekomen kader te verzekeren (visum). 

 … 

 

3.7. Human Resources Management  
 

De Financieel Directeur geeft, met respect voor de regels van het van kracht zijnde 
personeelsbeleid, hiërarchische leiding aan de medewerkers van de financiële dienst, teneinde te 
beschikken over een competent en gemotiveerd team dat de opdrachten en de doelstellingen 
van het team kan realiseren 

 
Dit omvat o.m. volgende taken: 
 

 Uitwerken, samen met het MAT, aan een geschikte organisatiecultuur, promoten van de 
organisatiewaarden en  hierbij zelf een voorbeeldfunctie  vervullen 

 In overleg met de directe medewerkers, de dagdagelijkse werkverdeling afspreken. 

 Zorgen voor een efficiënte en motiverende bevoegdheidsdelegatie naar de directe 
medewerkers. 

 Maakt met de directe medewerkers afspraken en komt doelstellingen overeen en coacht 
hen motiverend. 

 Instaan voor de opleiding, ontwikkeling en motiverend coachend van de directe 
medewerkers. 

 Organiseren van  functionerings- en evaluatiegesprekken met de medewerkers die 
rechtstreeks rapporteren aan de Financieel Directeur. 

 Ondersteunen van medewerkers van het Team Financiën die zelf een leidinggevende ril 
hebben. 

 … 
 

 

3.8. Externe contacten, samenwerking en verzel fstandiging  

De Financieel Directeur onderhoudt goede externe contacten met relevante personen of 

instanties en vertegenwoordigt het bestuur op evenementen of fora, teneinde de werking 

van de organisatie te faciliteren en/of haar belangen te verdedigen. 
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Dit omvat o.m. volgende taken: 

 Onderhouden van contacten met de toezichthoudende overheid, voor het verlenen van 

informatie of het vragen van advies bij bepaalde dossiers. 

 Onderhoudt van contacten met de financiële- en verzekeringsinstellingen 

(onderhandelen i.v.m. leningen, schuldherschikking, beleggingen, enz.) en met 

deurwaarders (i.v.m. dwanginvorderingen). 

 Onderhouden van goede contacten met collega’s uit andere besturen (uitwisseling, 

afstemming, benchmarking…), met focus op de centrumsteden en –OCMW’s. 

 Onderhouden van nauwe contacten met de financiële sleutelfiguren van alle 

rechtspersonen binnen de Groep Kortrijk (AGB’s, Gemeentelijke vzw’s, OCMW-

Verenigingen…) evenals alle paralokale en intergemeentelijke organisaties waarin 

Kortrijk participeert (o.a. politie- en brandweerzone), teneinde een effectieve en 

efficiënte samenwerking met deze organisaties te verzekeren en om de belangen van de 

eigen organisatie te behartigen. 

 … 

 

4. Competentieprofiel  

4.1. Klantgerichtheid  

Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende 
soorten (interne en externe) klanten en burgers onderkennen en er adequaat op reageren.  

 

 Onderneemt structurele acties om de dienstverlening van de stads- en OCMW-organisatie 
ten aanzien van klanten en burgers te optimaliseren. 

 Stelt voor de organisaties meetbare doelstellingen voorop op het vlak van klantgerichtheid 
en klantentevredenheid. 

 Past binnen de organisaties de diensten, procedures, doelstellingen aan om beter aan 
toekomstige behoeften en verwachtingen van klanten en burgers te beantwoorden.  

 Voorziet voor de eigen organisaties in een systematische bevraging rond 
klantentevredenheid (procedures). 

 Stimuleert anderen om de klantgerichtheid van hun aanpak voortdurend in vraag te stellen 
en te verbeteren. 
 
 

4.2. Samenwerken  

Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op niveau van de organisatie of de beide 
besturen. 

 

 Creëert structuren om de samenwerking te verbeteren. 

 Neemt informele initiatieven om de samenwerking met en tussen diensten te verstevigen. 

 Draagt samenwerking uit als belangrijke waarde en spreekt anderen daarop aan. 

 Creëert een draagvlak voor problemen, beslissingen en acties.  
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 Creëert/benut de gepaste communicatiekanalen en stimuleert het overleg. 
 
 

4.3. Organisatiebetrokkenheid  

Zich verbonden tonen met de stad en het OCMW; de belangen ervan verdedigen bij anderen. 
 

 Bewaakt en verdedigt op consequente wijze de belangen, de opdrachten en de handelswijze 
van de stad en van het OCMW. 

 Durft harde standpunten innemen die ten goede komen van de gehele stads- en OCMW-
organisatie, zelfs indien ze minder populair zijn. 

 Praat over ‘wij’ in plaats van ‘zij’ als hij/zij het over de eigen organisaties heeft. 

 Geeft er in de eigen aanpak blijk van, de belangen van de stad en het OCMW te onderkennen 
en zelf conform te handelen. 

 Identificeert zich naar eigen medewerkers en externen met de standpunten en/of 
beslissingen van het beleid. 
 
 

4.4. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en overtuigingskracht   

Instemming verkrijgen voor een mening, aanpak of visie door het gebruik van goed 
onderbouwde argumenten, door de dialoog en het overleg aan te gaan, door het gepast 
aanwenden van autoriteit (bevoegdheid en deskundigheid) en door het uitbouwen van gepaste 
strategieën. 

 

 Spreekt in een taal zodat het publiek tot wie ze gericht is de taal begrijpt. 

 Communiceert vlot met verschillende doelgroepen. 

 Bouwt zijn/haar betoog op een gericht gestructureerde wijze op. 

 Past de communicatiestijl (vb. formeel, informeel, meer of minder interactief,…) aan, aan de 
specifieke relatie met de doelgroep. 

 Communiceert selectief vanuit zijn/haar inzicht in en inschatting van de situatie, om zo 
sneller zijn/haar doel te bereiken. 

 Verkrijgt instemming voor een mening, aanpak of visie door het gebruik van goed 
onderbouwde argumenten, door de dialoog en het overleg aan te gaan, door het gepast 
aanwenden van autoriteit (bevoegdheid en deskundigheid) en door het uitbouwen van 
gepaste strategieën. 

 Enthousiasmeert anderen bij het verdedigen van de eigen voorstellen en ideeën. 

 Trekt tijd uit om in te gaan op signalen van weerstand ook al betreft het inhoudelijke details.  

 Weet tegenargumenten om te buigen en aan te wenden in de eigen argumentatie. 

 Denkt (vooraf) aan de impact die de eigen argumentatie kan hebben op anderen. 

 Voelt aan wat belangrijk is voor de (politieke) opdrachtgever en speelt hier op in. 

 Speelt gepast in op impliciete en onuitgesproken gevoelens van anderen.  
 
 

4.5. Netwerken  

Ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen stads- 
en OCMW-organisatie en deze aanwenden voor het verkrijgen van informatie, steun en 
medewerking. 
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 Neemt acties om contacten te leggen en te onderhouden . 

 Zoekt samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds belang. 

 Gaat actief op zoek naar collega’s uit andere organisaties omwille van informatie, expertise. 

 Legt voorafgaandelijk contacten met anderen om problemen te kunnen opsnuiven en om tot 
afspraken te komen en slaagkansen te vergroten. 
 
 

4.6. Visie  

Feiten bekijken van op een afstand, problemen duiden in zijn verbanden, een onderbouwd 
oordeel vormen, gegevens in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen. 

 

 Maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers en herformuleert deze naar hanteerbare 
vragen en visie. 

 Houdt bij zijn/haar analyse rekening met verschillende aanknopingspunten.  

 Ziet trends en patronen in ogenschijnlijk niet-gerelateerde feiten. 

 Kan tegengestelde oordelen van anderen betrekken en integreren in de eigen analyse. 

 Vormt een goed onderbouwd en geïntegreerd oordeel. 

 Benoemt van het eigen oordeel of voorstel zowel de positieve als negatieve kanten.  

 Geeft een "inhoudelijke meerwaarde" aan de thema's die hij/zij naar voren brengt. 

 Bekijkt feiten van op een afstand en plaatst ze in een ruimere context en 
langetermijnperspectief.  

 Brengt een eigen beleid naar voren dat beide besturen samen op lange termijn beïnvloedt. 

 Anticipeert op maatschappelijke evoluties en toekomst, evenals op de manier om de eigen 
stads- en OCMW-organisatie hierop voor te bereiden.  

 Brengt een eigen beleid naar voren gebaseerd op een duidelijke visie m.b.t. de missie en de 
objectieven van de stads- en OCMW-organisatie. 
 
 

4.7. Resultaatgerichtheid  

Het ondernemen van concrete en gerichte acties met het oog op het behalen en/of overstijgen 
van doelstellingen. 

 

 Werkt resultaatgericht en draagt dit uit naar de eigen omgeving. 

 Formuleert uitdagende doelstellingen die een impact hebben op de werking van 
anderen/van de organisaties. 

 Ontwikkelt een doelgericht en concreet actieplan met doelen, mensen, middelen, timing enz.  

 Maakt concrete afspraken met alle betrokkenen in functie van het bereiken van de gestelde 
objectieven. 

 Communiceert op regelmatige basis over de stand van zaken aan de andere betrokkenen. 

 Spreekt anderen aan op het bereiken van de doelstellingen wanneer dit nodig blijkt. 
 
 

4.8. Besluitvaardigheid  

Zich eenduidig uitspreken over een bepaald standpunt of over een bepaalde actie en het 
verzamelen van voldoende informatie om tot een besluit te komen. 
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 Neemt beslissingen in situaties waarin het risico niet altijd even duidelijk in te schatten is.  

 Schat op correcte wijze in of hij/zij over onvolledige maar voldoende informatie beschikt om 
een beslissing/voorstel te onderbouwen. 

 Neemt beslissingen waarvoor voldoende, maar nog niet alle informatie aanwezig is. 

 Neemt operationele beslissingen op zelfstandige basis (beperkte en overzienbare gevolgen). 
 
 

4.9. Plannen en organiseren  

Structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteiten bepalen bij het aanpakken van taken of 
problemen. De benodigde acties, tijd en middelen aangeven en deze elementen coördineren om 
de doelstellingen te bereiken conform de planning. 

 

 Concentreert zich in zijn/haar planning op de gehele opdracht, zonder details uit het oog te 
verliezen. 

 Behoudt het overzicht over de stand van de uitvoering van projecten ten overstaan van de 
planning. 

 Besteedt aandacht aan een lange termijn planning, en bouwt daarbij voldoende flexibiliteit in 
om adequaat op veranderingen te kunnen inspelen. 

 Splitst een opdracht adequaat op in deelopdrachten en gaat stapsgewijs en goed doordacht 
te werk. 

 Houdt bij het opmaken van een planning op realistische wijze rekening met de beschikbare 
middelen en zet ze in zodat ze optimaal benut worden. 

 Is resultaatgericht in zijn/haar actieplannen en doelstellingen (bv. werkt met duidelijke 
doelen en timing…). 
 
 

4.10 Leiding geven : sturen en ontwikkelen   

Het aansturen, ontwikkelen, ondersteunen en motiveren van medewerkers zodat ze hun 
doelstellingen en die van de organisaties op een correcte manier kunnen realiseren, zowel 
individueel als in teamverband.  

 

 Geeft richting zowel via processen en structuren als via het bepalen en uitdragen van een 
visie. 

 Is een stuwende kracht in de organisaties (inspireert, neemt initiatief, heeft dynamiek). 

 Geeft richting en/of sturing aan door het uitdragen van een duidelijk en inspirerend beleid 
(geeft aan waar de stads- en OCMW-organisatie naartoe wil). 

 Zet haalbare, maar uitdagende doelstellingen voor de organisaties. 

 Stuurt het functioneren van individu en team bij, met het oog op het bereiken van de 
doelstellingen. 

 Introduceert nieuwe structuren, processen en procedures, in functie van het realiseren van 
het beleid. 

 Ondersteunt medewerkers bij het behalen van goede resultaten en bij het groeien in een 
functie door hen te helpen bij het ontwikkelen van een vermogen om zelfstandig problemen 
op te lossen. 

 Stimuleert  medewerkers  om zelf oplossingen te vinden. 

 Neemt acties om het inzicht van de medewerker in diens eigen functioneren te versterken. 
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 Is in staat om zijn/haar advies in coachingstijl aan te passen aan het ontwikkelingsniveau en 
de eigenheid van zijn/haar medewerkers. 

 Richt zich niet alleen op de taak of het objectief dat gerealiseerd moet worden, maar ook op 
de persoon die de taak moet uitvoeren. 
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Functiebeschrijving Algemeen Directeur 
Kortrijk 

 

1. Doelstelling van de functie  
 

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van de stad en van het 

OCMW. Hij/zij staat hen bij in de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van het beleid binnen het 

financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader. De algemeen directeur staat aan het 

hoofd van het personeel van de stad en van het OCMW en hij/zij is bevoegd voor het dagelijkse 

personeelsbeheer. De algemeen directeur leidt en coördineert de activiteiten van de organisatie om 

de stad en het OCMW te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en 

een adequate dienstverlening aan de bevolking te verzekeren.  

 

 

2. Plaats in de organisatie  
 

De algemeen directeur rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen, aan het vast 

bureau en aan het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) en vervult de scharnierfunctie 

tussen de politieke beleidsorganen en de stads- en OCMW-organisatie. Over de 

organisatiebeheersing rapporteert de algemeen directeur jaarlijks aan het college, de gemeenteraad, 

de OCMW-raad en het vast bureau. 

In voorkomend geval wordt de nodige professionaliteit aangehouden ten aanzien van de organisatie 

waar de kandidaat actief is op het moment van de kandidaatstelling, zijnde stad Kortrijk of OCMW 

Kortrijk. 

De algemeen directeur creëert als verbindingsfiguur de optimale ruimte voor samenwerking in het 

belang van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger.  

De opdrachten van de algemeen directeur zijn voornamelijk decretaal bepaald en worden hierna 

omschreven in de verschillende resultaatsgebieden. 
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3. Resultaatsgebieden 

3.1. Organisatie en werkingsprocessen  

 
De algemeen directeur staat in voor het organiseren van de diensten, het uittekenen en 
onderhouden van efficiënte werkingsprocessen inclusief het opzetten en opvolgen van een 
organisatiebeheersingssysteem, teneinde het realiseren van de doelstellingen van de beide 
besturen te bevorderen en een kwalitatieve dienstverlening aan de bevolking te verzekeren. 

 
Dit omvat o.m. volgende taken: 

 Instaan voor de algemene leiding van de diensten, in samenwerking met het 
gemeenschappelijk managementteam dat de coördinatie van de diensten ondersteunt.  

 Samen met het managementteam een voorontwerp van adequaat gezamenlijk organogram 
opstellen en up-to-date houden. In voorkomend geval – na delegatie – beslissen over het 
gezamenlijk organogram. 

 Het vaststellen, na overleg met het managementteam, van een 
organisatiebeheersingssysteem voor de stad en voor het OCMW overeenkomstig de 
bepalingen uit het Decreet Lokaal Bestuur. Instaan voor de werking en organisatie van dit 
systeem en hierover jaarlijks rapporteren aan het college van burgemeester en schepenen, 
de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau.  

 Op regelmatige basis de werkingsprocessen van de organisatie evalueren en waar nodig 
bijsturen. 

 Instaan voor de (verdere) uitrol van de integratie en samenwerking tussen de diensten van 
de stad en van het OCMW.  

 Samen met de leden van het managementteam de eenheid in de werking, de kwaliteit van 
de organisatie en de werking van de diensten van de stad en van het OCMW bewaken. 

 …  
 
 

3.2. Strategische beleidsvoorbereiding: de beleidsrapportering  

 
De algemeen directeur ondersteunt en coördineert, op basis van de prioriteiten van de beide 
besturen en in overleg met het gemeenschappelijk managementteam, de opmaak van een 
voorontwerp van de beleidsrapporten (het meerjarenplan en de aanpassingen eraan, en de 
jaarrekening) en de opvolgingsrapportering, om op die manier voor de beide besturen en de 
organisaties een kader te creëren dat richting geeft bij het nemen van de operationele 
beslissingen en acties. 
 
 

3.3. Beleidsuitvoering en dienstverlening aan de bevolking  

 

De algemeen directeur staat in voor de planning, organisatie, opvolging en evaluatie van de 
dagelijkse werking van de beide organisaties, om de korte- en lange termijndoelstellingen van de 
beide besturen te helpen realiseren en een effectieve en efficiënte dienstverlening aan de 
bevolking te verzekeren. 
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Dit omvat o.m. volgende taken: 
 

 Het managementteam leiden en begeleiden en de leden ervan regelmatig samenroepen om 
te vergaderen onder zijn/haar voorzitterschap.  

 Samen met de leden van het managementteam de missie van de beide organisaties gestalte 
geven en dit vertalen in strategische doelstellingen.  

 De arbeidstijd, verloven en afwezigheden binnen het kader van de lokale 
rechtspositieregeling afstemmen op de dienstverlening of dit – in voorkomend geval – 
delegeren. 

 De leden van het managementteam stimuleren om op hun domein relevante 
beleidsvoorstellen te formuleren, in lijn met de bestuursakkoorden.  

 Coördineren, met de hulp van het managementteam, van dienstoverschrijdende dossiers, 
eventueel complexe (probleem)dossiers. 

 Samen met het managementteam de interne communicatie bewaken. Zorgen voor een 
goede informatiedoorstroming. 

 Zorgen voor de organisatie van de behandeling van briefwisseling en het beheer van het 
archief. 

 Zorgen, in het kader van het organisatiebeheersingssysteem, voor de interne organisatie van 
klachtenbehandeling van de stad en van het OCMW en de rapportering ervan aan de beide 
raden. 

 Zorgen voor de interne organisatie van de behandeling van de aanvraag van ieder natuurlijk 
persoon, rechtspersoon of groepering ervan die erom verzoekt de gewenste 
bestuursdocumenten openbaar te maken in het kader van (passieve) openbaarheid van 
bestuur.  

 … 
 
 

3.4. Faci l iteren en organiseren van de werking van de polit ieke organen  

 
De algemeen directeur vormt de brug tussen de stads- en OCMW-organisatie en de politieke 
beleidsorganen en streeft effectieve en efficiënte organisaties na die op één lijn staan met de 
beleidsvisie. De algemeen directeur ziet daarnaast toe (redactioneel, inhoudelijk, opvolging) op 
de besluit- en dossiervorming van de politieke organen: gemeente- en OCMW-raad, de 
raadscommissies, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en het BCSD. 

 
Dit omvat o.m. volgende taken: 

 

 Het op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak adviseren van de gemeente- en 
OCMW-raad, de raadscommissies , het college van burgemeester en schepenen, het vast 
bureau en het BCSD, zowel op structurele als op ad-hoc basis en zowel vanuit korte termijn 
als langetermijnperspectief. 

 Mede namens het managementteam een afsprakennota afsluiten met het college van 
burgemeester en schepenen, de burgemeester, het vast bureau, de voorzitter van het vast 
bureau en het BCSD en de voorzitter van het BCSD over de wijze waarop de algemeen 
directeur en de overige leden van het managementteam met elkaar samenwerken om de 
beleidsdoelstellingen te realiseren, en over omgangsvormen tussen bestuur en organisatie 
(ten minste na iedere volledige vernieuwing van de gemeenteraad).  

 Instaan voor een goede informatiedoorstroming, communicatie en maximale afstemming 
tussen het managementteam enerzijds en de beide besturen anderzijds. 
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 In samenwerking met de betrokken diensten een geschikte voorbereiding verzekeren van de 
dossiers die op de gemeente- en OCMW-raad, de raadscommissies , het college van 
burgemeester en schepenen, het vast bureau en het BCSD worden voorgelegd. 

 De vergaderingen van de gemeente- en OCMW-raad, de raadscommissies , het college van 
burgemeester en schepenen, het vast bureau en het BCSD bijwonen; het opstellen en 
ondertekenen van de notulen en van het zittingsverslag van de raad; in voorkomend geval in 
de notulen melding maken van de intrekking, vernietiging of niet-goedkeuring van een 
besluit door een toezichthoudende overheid. 

 De nodige handelingen stellen voor de installatie van nieuwe politieke organen. 

 Medeondertekening van de reglementen, verordeningen, beslissingen en akten van de 
gemeente- of OCMW-raad, het college, het vast bureau, het BCSD en de burgemeester; 
medeondertekening van de briefwisseling van de stad en van het OCMW; in voorkomend 
geval, medeondertekening van alle andere stukken van de stad en van het OCMW. 

 … 
 
 

3.5. Hoofd van het personeel  en van het Intern Verzel fstandigd Agentschap 
Zorg Kortri jk  

 
De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten en staat aan het hoofd 
van het personeel en ook van het bestaand IVA Zorg Kortrijk.  
De algemeen directeur staat in voor het nemen van HR-initiatieven, opdat de diensten steeds 
zouden kunnen beschikken over voldoende, competente en gemotiveerde medewerkers zodat 
opdrachten en doelstellingen kunnen gerealiseerd worden. 
De algemeen directeur bekijkt met beide besturen op welk niveau een bevoegdheid best 
thuishoort en doet in voorkomend geval voorstellen tot delegatie (van raad naar uitvoerend 
orgaan; van politiek naar administratie; van algemeen directeur naar andere personeelsleden). 

 
Dit omvat o.m. volgende taken: 

 

 Het werkgeversgezag van het bestuur op de werkvloer uitoefenen. 

 Instaan voor het dagelijks personeelsbeheer van stad en OCMW  . 

 In overleg met het managementteam zorgen voor het voorontwerp van de 
rechtspositieregeling.   

 Instaan voor het opzetten van adequate HR processen (selectie & rekrutering, vorming, 
ontwikkeling en feedback, loopbaanmanagement, uitstroom…). 

 In overleg met bestuur en managementteam werken aan een geschikte organisatiecultuur; 
werken aan een klimaat van vertrouwen. 

 Zorgen voor een efficiënte en motiverende delegatie van bevoegdheden (dagelijks 
personeelsbeheer, handtekeningbevoegdheid, aanstellingsbevoegdheid, 
budgethouderschap…) naar  andere personeelsleden. 

 Verzekeren dat de randvoorwaarden vervuld zijn opdat leidinggevenden op een correcte 
manier het personeelsbeleid uitvoeren binnen hun diensten. 

 Aandacht hebben voor goede werkomstandigheden en in het bijzonder voor de 
verplichtingen in het kader van het welzijn op het werk. 

 Deelnemen aan het syndicaal overleg in het Bijzonder (onderhandelings) Comité en het (de) 
overlegcomité(s) en instaan voor een goed sociaal klimaat in de stads- en OCMW-organisatie. 

 Zorgen voor opvolging van het personeel en, in voorkomend geval, voor de evaluatie van het 
personeel dat op ambtelijk niveau geëvalueerd wordt. 
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 Zorgen voor een ontwerp van gezamenlijke deontologische code; in het kader van het 
organisatiebeheersingssysteem voorstellen doen voor een integriteitsbeleid op politiek en 
ambtelijk niveau. 

 In voorkomend geval - na delegatie – de aanstellings-, tucht- en ontslagbevoegdheid 
uitoefenen  (met uitzondering van de aanstellings-, tucht- en ontslagbevoegdheid ten 
aanzien van de algemeen directeur, van de financieel directeur en van de eventuele 
ombudsman). 

 In voorkomend geval - na delegatie – de eigen vervanging bij afwezigheid of verhindering 
regelen door een waarnemend algemeen directeur aan te stellen. 

 In voorkomend geval een voorstel tot beheersovereenkomst opstellen voor het 
gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten door de stad en het OCMW. In de 
beheersovereenkomst kan worden opgenomen dat stad en OCMW voor bepaalde functies 
een beroep doen op elkaars personeelsleden. Tegelijk kan worden bepaald dat de bevoegde 
organen hun beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid kunnen toevertrouwen aan de 
personeelsleden van het ‘andere’ bestuur binnen de grenzen van het Decreet Lokaal Bestuur. 

 ... 
 
 

3.6.  Financieel  management  

 

De algemeen directeur voert de decretaal verplichte taken uit met betrekking tot het financieel 
management, ondersteund door de financieel directeur.  

Dit omvat o.m. volgende taken: 

• Volgens het organisatiebeheersingssysteem beslissen of en welke  bepaalde personeelsleden 
een provisie ter beschikking krijgen voor de betaling van geringe exploitatie-uitgaven van het 
dagelijks bestuur.  

• In voorkomend geval, volgens het organisatiebeheersingssysteem beslissen wie de facturatie 
doet, wie de te betalen bedragen goedkeurt en wie verantwoordelijk is voor de  
kasverrichtingen  en onder welke voorwaarden dit gebeurt. 

• De wettigheids -en regelmatigheidscontrole doen inzake girale betalingen. 
• Volgens het organisatiebeheersingssysteem in voorkomend geval beslissen wie als 

budgethouder optreedt.  
• … 

 

 

3.7. Interne en externe contacten  

 
De algemeen directeur stemt de werking van de organisaties af met de verschillende actoren en 
onderhoudt de goede externe contacten met relevante personen of instanties. De algemeen 
directeur volgt maatschappelijke ontwikkelingen en evoluties binnen het domein op. 
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Dit omvat o.m. volgende taken: 
 

• Instaan voor de afstemming van de werking van de organisaties met de verschillende 
politieke en andere actoren teneinde een efficiënte en effectieve dienstverlening te 
bevorderen. 

• Ondersteunen van de beide besturen bij het aansturen van de vormen van verzelfstandiging 
en samenwerking van de stad en van het OCMW en deze vormen evalueren en bijsturen 
waar nodig ; ermee goede contacten verzekeren en de belangen van de stad en het OCMW 
verdedigen.  

• Zetelen in diverse stuur- en werkgroepen binnen of buiten de stad en het OCMW; de stad en 
het OCMW extern vertegenwoordigen; netwerken voor aangelegenheden die binnen de 
eigen bevoegdheid vallen om de belangen van de stad en het OCMW te behartigen en de 
werking van de beide organisaties te faciliteren. 

• Bijwonen van studiedagen en opvolgen van relevantie literatuur, wetgeving en 
maatschappelijke ontwikkelingen. 

• … 
 
 

 

4. Competentieprofiel  

4.1. Klantgerichtheid  

Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende 
soorten (interne en externe) klanten en burgers onderkennen en er adequaat op reageren.  

 

 Onderneemt structurele acties om de dienstverlening van de stads- en OCMW-organisatie 
ten aanzien van klanten en burgers te optimaliseren. 

 Stelt voor de organisaties meetbare doelstellingen voorop op het vlak van klantgerichtheid 
en klantentevredenheid. 

 Past binnen de organisaties de diensten, procedures, doelstellingen aan om beter aan 
toekomstige behoeften en verwachtingen van klanten en burgers te beantwoorden.  

 Voorziet voor de eigen organisaties in een systematische bevraging rond 
klantentevredenheid (procedures). 

 Stimuleert anderen om de klantgerichtheid van hun aanpak voortdurend in vraag te stellen 
en te verbeteren. 
 
 

4.2. Samenwerken  

Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op niveau van de organisatie of de beide 
besturen. 

 

 Creëert structuren om de samenwerking te verbeteren. 

 Neemt informele initiatieven om de samenwerking met en tussen diensten te verstevigen. 

 Draagt samenwerking uit als belangrijke waarde en spreekt anderen daarop aan. 

 Creëert een draagvlak voor problemen, beslissingen en acties.  
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 Creëert/benut de gepaste communicatiekanalen en stimuleert het overleg. 
 
 

4.3. Organisatiebetrokkenheid  

Zich verbonden tonen met de stad en het OCMW; de belangen ervan verdedigen bij anderen. 
 

 Bewaakt en verdedigt op consequente wijze de belangen, de opdrachten en de handelswijze 
van de stad en van het OCMW. 

 Durft harde standpunten innemen die ten goede komen van de gehele stads- en OCMW-
organisatie, zelfs indien ze minder populair zijn. 

 Praat over ‘wij’ in plaats van ‘zij’ als hij/zij het over de eigen organisaties heeft. 

 Geeft er in de eigen aanpak blijk van, de belangen van de stad en het OCMW te onderkennen 
en zelf conform te handelen. 

 Identificeert zich naar eigen medewerkers en externen met de standpunten en/of 
beslissingen van het beleid. 
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4.4. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en overtuigingskracht   

Instemming verkrijgen voor een mening, aanpak of visie door het gebruik van goed 
onderbouwde argumenten, door de dialoog en het overleg aan te gaan, door het gepast 
aanwenden van autoriteit (bevoegdheid en deskundigheid) en door het uitbouwen van gepaste 
strategieën. 

 

 Spreekt in een taal zodat het publiek tot wie ze gericht is de taal begrijpt. 

 Communiceert vlot met verschillende doelgroepen. 

 Bouwt zijn/haar betoog op een gericht gestructureerde wijze op. 

 Past de communicatiestijl (vb. formeel, informeel, meer of minder interactief,…) aan, aan de 
specifieke relatie met de doelgroep. 

 Communiceert selectief vanuit zijn/haar inzicht in en inschatting van de situatie, om zo 
sneller zijn/haar doel te bereiken. 

 Verkrijgt instemming voor een mening, aanpak of visie door het gebruik van goed 
onderbouwde argumenten, door de dialoog en het overleg aan te gaan, door het gepast 
aanwenden van autoriteit (bevoegdheid en deskundigheid) en door het uitbouwen van 
gepaste strategieën. 

 Enthousiasmeert anderen bij het verdedigen van de eigen voorstellen en ideeën. 

 Trekt tijd uit om in te gaan op signalen van weerstand ook al betreft het inhoudelijke details.  

 Weet tegenargumenten om te buigen en aan te wenden in de eigen argumentatie. 

 Denkt (vooraf) aan de impact die de eigen argumentatie kan hebben op anderen. 

 Voelt aan wat belangrijk is voor de (politieke) opdrachtgever en speelt hier op in. 

 Speelt gepast in op impliciete en onuitgesproken gevoelens van anderen.  
 
 

4.5. Netwerken  

Ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen stads- 
en OCMW-organisatie en deze aanwenden voor het verkrijgen van informatie, steun en 
medewerking. 

 

 Neemt acties om contacten te leggen en te onderhouden . 

 Zoekt samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds belang. 

 Gaat actief op zoek naar collega’s uit andere organisaties omwille van informatie, expertise. 

 Legt voorafgaandelijk contacten met anderen om problemen te kunnen opsnuiven en om tot 
afspraken te komen en slaagkansen te vergroten. 
 
 

4.6. Visie  

Feiten bekijken van op een afstand, problemen duiden in zijn verbanden, een onderbouwd 
oordeel vormen, gegevens in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen. 

 

 Maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers en herformuleert deze naar hanteerbare 
vragen en visie. 

 Houdt bij zijn/haar analyse rekening met verschillende aanknopingspunten.  

 Ziet trends en patronen in ogenschijnlijk niet-gerelateerde feiten. 

 Kan tegengestelde oordelen van anderen betrekken en integreren in de eigen analyse. 

 Vormt een goed onderbouwd en geïntegreerd oordeel. 
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 Benoemt van het eigen oordeel of voorstel zowel de positieve als negatieve kanten.  

 Geeft een "inhoudelijke meerwaarde" aan de thema's die hij/zij naar voren brengt. 

 Bekijkt feiten van op een afstand en plaatst ze in een ruimere context en 
langetermijnperspectief.  

 Brengt een eigen beleid naar voren dat beide besturen samen op lange termijn beïnvloedt. 

 Anticipeert op maatschappelijke evoluties en toekomst, evenals op de manier om de eigen 
stads- en OCMW-organisatie hierop voor te bereiden.  

 Brengt een eigen beleid naar voren gebaseerd op een duidelijke visie m.b.t. de missie en de 
objectieven van de stads- en OCMW-organisatie. 
 
 

4.7. Resultaatgerichtheid  

Het ondernemen van concrete en gerichte acties met het oog op het behalen en/of overstijgen 
van doelstellingen. 

 

 Werkt resultaatgericht en draagt dit uit naar de eigen omgeving. 

 Formuleert uitdagende doelstellingen die een impact hebben op de werking van 
anderen/van de organisaties. 

 Ontwikkelt een doelgericht en concreet actieplan met doelen, mensen, middelen, timing enz.  

 Maakt concrete afspraken met alle betrokkenen in functie van het bereiken van de gestelde 
objectieven. 

 Communiceert op regelmatige basis over de stand van zaken aan de andere betrokkenen. 

 Spreekt anderen aan op het bereiken van de doelstellingen wanneer dit nodig blijkt. 
 
 

4.8. Besluitvaardigheid  

Zich eenduidig uitspreken over een bepaald standpunt of over een bepaalde actie en het 
verzamelen van voldoende informatie om tot een besluit te komen. 

 

 Neemt beslissingen in situaties waarin het risico niet altijd even duidelijk in te schatten is.  

 Schat op correcte wijze in of hij/zij over onvolledige maar voldoende informatie beschikt om 
een beslissing/voorstel te onderbouwen. 

 Neemt beslissingen waarvoor voldoende, maar nog niet alle informatie aanwezig is. 

 Neemt operationele beslissingen op zelfstandige basis (beperkte en overzienbare gevolgen). 
 
 

4.9. Plannen en organiseren  

Structuur aanbrengen in tijd, ruimte en prioriteiten bepalen bij het aanpakken van taken of 
problemen. De benodigde acties, tijd en middelen aangeven en deze elementen coördineren om 
de doelstellingen te bereiken conform de planning. 

 

 Concentreert zich in zijn/haar planning op de gehele opdracht, zonder details uit het oog te 
verliezen. 

 Behoudt het overzicht over de stand van de uitvoering van projecten ten overstaan van de 
planning. 
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 Besteedt aandacht aan een lange termijn planning, en bouwt daarbij voldoende flexibiliteit in 
om adequaat op veranderingen te kunnen inspelen. 

 Splitst een opdracht adequaat op in deelopdrachten en gaat stapsgewijs en goed doordacht 
te werk. 

 Houdt bij het opmaken van een planning op realistische wijze rekening met de beschikbare 
middelen en zet ze in zodat ze optimaal benut worden. 

 

 
4.10 Leiding geven : sturen en ontwikkelen  

Het aansturen, ontwikkelen, ondersteunen en motiveren van medewerkers zodat ze hun 
doelstellingen en die van de organisaties op een correcte manier kunnen realiseren, zowel 
individueel als in teamverband.  

 

 Geeft richting zowel via processen en structuren als via het bepalen en uitdragen van een 
visie. 

 Is een stuwende kracht in de organisaties (inspireert, neemt initiatief, heeft dynamiek). 

 Geeft richting en/of sturing aan door het uitdragen van een duidelijk en inspirerend beleid 
(geeft aan waar de stads- en OCMW-organisatie naartoe wil). 

 Zet haalbare, maar uitdagende doelstellingen voor de organisaties. 

 Stuurt het functioneren van individu en team bij, met het oog op het bereiken van de 
doelstellingen. 

 Introduceert nieuwe structuren, processen en procedures, in functie van het realiseren van 
het beleid. 

 Ondersteunt medewerkers bij het behalen van goede resultaten en bij het groeien in een 
functie door hen te helpen bij het ontwikkelen van een vermogen om zelfstandig problemen 
op te lossen. 

 Stimuleert  medewerkers  om zelf oplossingen te vinden. 

 Neemt acties om het inzicht van de medewerker in diens eigen functioneren te versterken. 

 Is in staat om zijn/haar advies in coachingstijl aan te passen aan het ontwikkelingsniveau en 
de eigenheid van zijn/haar medewerkers. 

 Richt zich niet alleen op de taak of het objectief dat gerealiseerd moet worden, maar ook op 
de persoon die de taak moet uitvoeren. 
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19:38 Filiep Santy, raadslid verlaat de zitting
19:40 David Wemel, raadslid verlaat de zitting
19:41 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
19:42 Maarten Seynaeve, raadslid verlaat de zitting
19:42 Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
19:43 Astrid Destoop, raadslid verlaat de zitting
19:43 Carol Leleu, raadslid verlaat de zitting
19:43 Pieter Soens, raadslid verlaat de zitting
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Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, 
schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen 
Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer 
Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; 
de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Tiene Castelein, 
raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer David Wemel, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_02194 - Immobiliën (immo 2017/010) - Onderhandse verkoop aan de aanpalende 
eigenaar van ongeveer 81m² stadsgrond gelegen Stijn Streuvelslaan te K.-Heule. - Principiële 
goedkeuring

Aanleiding en context
Het college van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 17 juli 2017, punt 4, principieel, dit is 
onder voorbehoud van latere goedkeuring door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -
vernietiging door de toezichthoudende overheid, ingestemd met de onderhandse verkoop van 
ongeveer 81m² grond gelegen Stijn Streuvelslaan te 8501 Kortrijk-Heule aan de aanpalende eigenaar, 
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tegen een verkoopprijs van €100 per m² te verhogen met alle kosten verbonden aan de verkoop 
(opmetingsplan, bodemattest, aktekosten, ...).

Het bedoelde rechthoekig perceel is eigendom van de stad om het aangekocht te hebben in een 
groter geheel aan de familie De Clerck met een akte verleden op 19 juni 2006 en dit in het kader van 
de realisatie van het BPA nr 88 'Stijn Streuvelsaan - oost." In dit BPA is de stadsgrond aangeduid als 
wegenis om het achterliggende gebied te ontsluiten voor motorvoertuigen. Het college van 
Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 01 juni 2015 beslist om het gebied tussen de 
Heulebeek en de achterzijde van de woningen aan de Stijn Streuvelslaan niet verder te ontwikkelen. 
Aangezien de geplande verkaveling er niet komt, is deze toegang voor motorvoertuigen ook niet meer 
vereist en zal deze beperkt worden tot een voetgangers- en fietsdoorgang. Hierdoor kan de strook, 
die eigendom is van de stad en in het verlengde ligt van de woning gelegen Stijn Streuvelslaan 21 te 
K.-Heule verkocht worden aan deze aangelande voor uitbreiding van de tuin, evenwel niet 
bebouwbaar.

Op vraag en op kosten van de aangelande eigenaar werd er een opmetingsplan opgemaakt door 
landmetersbureau Callens en Vandermeersch bvba d.d. 23 november 2017, aangepast d.d. 05 januari 
2018 (136m²). Het was aanvankelijk de bedoeling om de gevel door te trekken naar achteren, maar 
door de aanwezigheid van een waardevolle boom wordt er geopteerd om het aanwezige voetpad door 
te trekken, zodat er meer zal worden verkocht dan in de principiële beslissing van het college van 
Burgemeester en Schepenen was beschreven.

Door notaris L. Roegiers met standplaats te Wachtebeke werd een ontwerp van akte bezorgd.

Argumentatie
Conform de bepalingen van een Omzendbrief BB 2010/02 d.d. 12 februari 2010 over de vervreemding 
van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende 
erediensten, moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse verkoop de uitzondering zijn bij 
het vervreemden van stadseigendommen. De gehele bevolking dient immers de gelegenheid te 
krijgen een bod uit te brengen. Een uitzondering kan enkel gemaakt worden wanneer er bij bijzondere 
motivering kan worden aangetoond dat een onderhandse verkoop te rechtvaardigen is om redenen 
van algemeen belang.

Het betreffende rechthoekig perceel grond is niet meer vereist om de geplande wegenis naar het 
achterliggende gebied te realiseren en kan verkocht worden aan de enige aangelande, zijnde 
mevrouw Roselien Schelfaut wonende te K.-Heule, Stijn Streuvelslaan nr. 21 en eigenaar van de 
aanpalende woning met tuin. Hierdoor verkrijgt ze een grotere tuin en bekomt ze een betere 
perceelsconfiguratie. Het aangekochte perceel is niet bebouwbaar.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Opbrengst voor de stad: 136m² grond x €100 per m² of €13.600 op budgetsleutel 2018/GBB-
CBS/0119-04/2200000/IE-12.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
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In te stemmen met de onderhandse verkoop van 136m² stadsgrond gelegen Stijn Streuvelslaan en 
palend aan woning nr. 21 te 8501 K.-Heule aan mevrouw R. Schelfaut en dit conform de voorwaarden 
opgenomen in het ontwerp van akte verkoop opgemaakt door notaris L. Roegiers, waarvan de 
integrale tekst als bijlage bij dit besluit terug te vinden is.

 

Bijlagen
 Kadastrale gegevens2.pdf
 Foto2.pdf
 BPA 88 Stijn Streuvelslaan-oost.pdf
 Akte aankoop.pdf
 Beslissing CBS 01 juni 2015.pdf
 Beslissing CBS 17 juli 2017.pdf
 Opmetingsplan2.pdf
 Ontwerp van akte2.pdf
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Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, 
schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Patrick Jolie, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen 
Byttebier, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer 
Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer 
Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; 
de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Tiene Castelein, 
raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Maarten Seynaeve, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; 
de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer David Wemel, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_CBS_03254 - Immobiliën (immo 2016/004) - Vraag van aanpalende eigenaars om 1.720m² 
stadsgrond gelegen Lauwsestraat (oude bedding) te K.-Aalbeke te kunnen aankopen. - Principiële 
goedkeuring

 2017_CBS_03348 - Immobiliën (immo 2016/004) - Vraag van aanpalende eigenaars om 1.720m² 
stadsgrond gelegen Lauwsestraat (oude bedding) te K.-Aalbeke te kunnen aankopen. Verkoopprijs.

Aanleiding en context
Het college van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 07 november 2016, punt 1, beslist in 
te gaan op de vraag van de aangelande en principieel, dit is onder voorbehoud van latere goedkeuring 
door de gemeenteraad en van niet-schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid 
en mits gunstig visum door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid, in te stemmen 
met de onderhandse verkoop van ongeveer 1.720m² grond (oude bedding) gelegen Lauwesestraat te 
8511 K.-Aalbeke aan de aanpalende eigenaar, mits de volgende voorwaarden:

-aanvrager is enige aanpalende eigenaar;

-verkoopprijs €100 per m²;
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-alle kosten verbonden aan de verkoop (opmetingsplan, bodemattest, aktekosten, ...) zijn ten laste 
van de koper;

-eventuele verplaatsing van nutsleidingen, aanwezig in de oude bedding, zullen door en op kosten van 
de koper moeten gebeuren;

-er zal een erfdienstbaarheid voorzien worden voor de aanwezige waterleiding in de ondergrond, die 
niet kan verplaatst worden.

Na mededeling van deze beslissing aan de geïnteresseerde kopers, lieten zij weten dat zij niet akkoord 
konden gaan met de gevraagde verkoopprijs. De vraagprijs van €100 per m² wordt gehanteerd als 
eenheidsprijs bij iedere verkoop van een perceel stadsgrond aan aangelanden. Er werd 
overeengekomen om een schattingsverslag aan te vragen bij de afdeling Vastgoedtransacties van de 
Vlaamse Overheid. Na kennisname van dit schattingsverslag, heeft het college van Burgemeester en 
Schepenen beslist in te gaan op de vraag van de geïnteresseerde kopers om de verkoopprijs voor de 
onderhandse verkoop van ongeveer 1.720m² grond (oude bedding) gelegen Lauwsestraat te 8511 K. 
-Aalbeke uitzonderlijk te verlagen tot €10 per m².

Door de notaris van de aanvragers, notaris M. Vandemaele uit Wakken, werd een ontwerp van akte 
verkoop opgemaakt.

Argumentatie
Conform de bepalingen van een Omzendbrief BB 2010/02 d.d. 12 februari 2010 over de vervreemding 
van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende 
erediensten, moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse verkoop de uitzondering zijn bij 
het vervreemden van stadseigendommen. De gehele bevolking dient immers de gelegenheid te 
krijgen een bod uit te brengen. Een uitzondering kan enkel gemaakt worden wanneer er bij bijzondere 
motivering kan worden aangetoond dat een onderhandse verkoop te rechtvaardigen is om redenen 
van algemeen belang. De 1.720m² grond maakt de oude bedding uit van de Lauwsestraat. Door de 
realisatie van de autosnelweg loopt dit stuk dood en is het enkel nog nuttig voor de aangelanden. De 
Lauwsestraat is omgelegd op een andere plaats en bijgevolg is deze oude bedding niet meer dienstig 
voor het openbaar domein. Naast de aanvrager, zijn er geen andere aanpalende eigenaars. Door de 
verkoop kunnen de aanpalende eigenaars hun percelen eigendom samenvoegen.

De 1.720m² stadsgrond is momenteel nog opgenomen in het openbaar domein en moet dus eerst 
nog gedesaffecteerd worden door de gemeenteraad. Aangezien deze oude bedding niet meer wordt 
gebruikt door de verlegging van de Lauwsestraat op deze plaats, heeft dit geen invloed op de 
bestaande situatie van de huidige openbare weg.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Opbrengst voor de stad: 1.720m² grond x €10 per m² of €17.200

Budgetsleutel: 2018/GBB-CBS/0119-04/2202000/IE-12

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 32 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:
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31 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, L. 
Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, S. Bral, L. 
Lybeer, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, C. Depuydt, R. Deseyn, F. Rodenbach, H. 
Vanhoenacker, I. Verschaete, C. Waelkens.

1 nee-stem : M. Vandemaele.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Over te gaan tot de desaffectatie van 1.720m² grond gelegen Lauwsestraat te K.-Aalbeke van het 
openbaar naar het privaat domein van de stad Kortrijk.

Punt 2
In te stemmen met de onderhandse verkoop van 1.720m² stadsgrond (oude bedding Lauwsestraat) 
te K.-Aalbeke aan de aanpalende eigenaar waardoor zijn gescheiden eigendommen kunnen 
samengevoegd worden en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte 
opgemaakt door notaris M. Vandemaele, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is 
opgenomen.

Bijlagen
 Kadastrale info.pdf
 Foto.pdf
 Opmetingsplan.pdf
 Beslissing CBS 07nov2016.pdf
 Schatting.pdf
 Belissing CBS 27nov2017.pdf
 Ontwerp van akte verkoop2.pdf
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19:52 David Wemel, raadslid betreedt de zitting
19:54 Filiep Santy, raadslid betreedt de zitting
19:55 Maarten Seynaeve, raadslid betreedt de zitting
19:55 Astrid Destoop, raadslid betreedt de zitting
19:55 Carol Leleu, raadslid betreedt de zitting
19:55 Pieter Soens, raadslid betreedt de zitting
19:56 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
19:56 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
7 - 2018_GR_00048 - Immobiliën (2017/008) - Kosteloze overname van gronden gelegen te KORTRIJK-MARKE - Torkonjestraat/Victor Desmetstraat om in te lijven in het openbaar domein. - Goedkeuren

7 2018_GR_00048 Immobiliën (2017/008) - Kosteloze 
overname van gronden gelegen te 
KORTRIJK-MARKE - Torkonjestraat/Victor 
Desmetstraat om in te lijven in het 
openbaar domein. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, 
schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer 
Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_GR_00303 - Immobiliën (2017/008) - Kosteloze overname van gronden gelegen te MARKE-
KORTRIJK - Torkonjestraat/Victor Desmetstraat om in te lijven in het openbaar domein. - 
Goedkeuren

Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 22.07.2013 
verkavelingswijzigingsvergunning aan de NV TRICON BOUW, voor het herverkavelen van een perceel 
grond gelegen aan de Torkonjestraat te KORTRIJK-MARKE-  in 11 kavels (verkavelingsvergunning 
1174, MAR 051/2). Voor de verkavelingswijziging diende ook nieuwe wegenis aangelegd te worden, 
met name de Victor Desmetstraat werd aangelegd.
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Bij het verlenen van de verkavelingswijzigingsvergunning werd als voorwaarde gesteld dat de gronden 
voor opname in het openbaar domein kosteloos aan de stad dienen overgedragen te worden. Er werd 
dan ook een eenzijdige verbintenis dd. 11.03.2014 door de NV HYBOMA, gevolmachtigde voor de 
BVBA UNIPROJECT (op dat moment grondeigenaar), onderschreven.

De over te dragen gronden zijn aangeduid op het plan dd. 17.01.2014, opgemaakt door Studiebureau 
Verhaeghe en Partners. Dit plan werd goedgekeurd door de directie Ruimtelijke en Economische 
Stadsontwikkeling.

De over te nemen grond heeft een oppervlakte van 20 are 37 ca en is deel van het perceel kadastraal 
gekend of gekend geweest 6e afdeling, sectie B nummer 383K.

De BVBA UNIPROJECTS, stelde notaris Jean-Charles De Witte aan om de akte tot kosteloze 
grondafstand op te maken.

De gemeenteraad keurde in zitting van 04.12.2017 de ontwerpakte inzake de 
kosteloze grondafstand goed.

Argumentatie
In navolging van de gemeenteraadsbeslissing dd. 04.12.2017 werd een datum voor het verlijden van 
de akte vastgelegd. Echter met mailbericht dd. 07.02.2018 deelde het notariaat mee dat de betrokken 
gronden niet langer eigendom van de BVBA UNIPROJECTS zijn. De betrokken gronden werden reeds 
op 05.01.2016 verkocht aan de NV TERRA².

Er werd dan ook een nieuw ontwerp van akte tot kosteloze grondafstand, met als overdrager de NV 
TERRA², opgemaakt door het notariaat.

Het komt aan de gemeenteraad toe om de gewijzigde ontwerpakte goed te keuren. 

Na goedkeuring van de ontwerpakte door de gemeenteraad en het verstrijken van de schorsings- en 
vernietigingstermijn van de toezichthoudende overheid  kan de akte tot kosteloze grondafstand 
effectief door de notaris verleden worden. Het komt aan de gemeenteraad toe om in te stemmen met 
de akte, zoals in bijlage, en het verlijden van deze akte.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Deze gronden worden kosteloos aan de stad overgedragen.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
in te stemmen met de ontwerpakte in bijlage en de kosteloze overname van 20 a 37 ca uitgeruste 
grond, kadastraal gekend 6e afdeling, sectie B, nummer 383 K, gelegen aan de Torkonjestraat/Victor 
Desmetstraat te KORTRIJK-MARKE, jegens de NV TERRA², om reden van openbaar nut, meer bepaald 
om deze grond in te lijven in het openbaar domein van de stad.
Deze akte vervangt de akte met de BVBA UNIPROJECTS, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 04.12.2017.
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Bijlagen
 verkavelingswijzigingsvergunning dd. 22.07.2013 .pdf
 eenzijdige verbintenis kosteloze grondafstand.pdf
 opmetingsplan.pdf
 gunstig advies POD.pdf
 gunstig advies BOD.pdf
 aangepaste ontwerpakte.pdf
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HET JAAR TWEEDUIZEND EN ACHTTIEN 
 Op dertien februari 
 Voor ons, Meester Jean-Charles DE WITTE, Notaris te Kortrijk (Eerste 
Kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “De Witte & Castelein, 
Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg 59. 
 ZIJN VERSCHENEN : 

De naamloze vennootschap “TERRA²”, met zetel te 8610 Kortemark, 
Wilgenlaan 39. Rechtspersonenregister nummer 0445949778. B.T.W.-nummer: 
BE 445.949.778. 

Opgericht – alsdan met de benaming HYBOMA - uit splitsing bij akte 
verleden door notaris De Cuman Johan te Kortemark op 6 december 1991, 
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 december 1991, 
onder nummer 911231-756. 
 Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd werden bij proces-
verbaal opgesteld door Notaris Debbie Hebbelinck, te Kortemark 14 september 
2016, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 21 oktober 2016 
onder het nummer 16146158. 

Hier vertegenwoordigd door Mevrouw Vanclooster Marijke, geboren te 
Torhout op 20 november 1975, rijksregisternummer 75.11.20-018.64, wonende te 
8750 Wingene, Kapellestraat 45. 

Handelende ingevolge authentieke volmacht verleden voor Notaris Debbie 
Hebbelinck, te Kortemark op 17 februari 2017, waarvan een afschrift aan deze 
akte gehecht blijft. 
 Hierna genoemd “de overdragende partij”. 
 De STAD KORTRIJK, met zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54. 

 Ingeschreven met ondernemingsnummer BE 0207.494.678. 

 Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 182 §1 van het 

Gemeentedecreet door:  

*** 
 Handelend overeenkomstig artikel 42 en 43 van het Gemeentedecreet en in 
uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van de Stad Kortrijk van 4 
december 2017, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan onderhavige 
akte zal gehecht blijven, maar niet ter overschrijving op het hypotheekkantoor 
aangeboden worden. Partijen vragen toepassing van artikel 26, 3e lid, 2° W.Reg. 
en van artikel 1, 4e lid Hypotheekwet. 
   Hierna genoemd “de overnemende partij”. 
 VOORAFGAANDE UITEENZETTING 

De verkavelingsvergunning werd afgeleverd door het college van 
burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk op 22 juli 2013 met dossiernummer 
1174 houdt nagemelde bepaling in: 

… 
“BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN 22 JULI 2013 HET VOLGENDE: 
… 
Voor het starten der werken een overeenkomst te sluiten met de Stad Kortrijk 

tot regeling van onder andere volgende lasten en plichten: 
1. De kosteloze afstand van alle gronden die bestemd zijn om ingelijfd te 
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worden bij het openbaar domein, zijnde de openbare wegenis en het 
openbaar groen;” 

 OVERDRACHT. 
 De overdracht gebeurt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder 
voor de opname in het openbaar domein. 

De overdragende partij draagt over onder de waarborgen als naar recht en 
voor vrij, zuiver en onbelast van alle hypothecaire inschrijvingen, bezwarende 
overschrijvingen of welkdanige andere beletselen aan de overnemende partij die 
aanvaardt: 

STAD KORTRIJK, zesde afdeling Marke 
Een perceel grond gelegen Torkonjestraat, gekadastreerd volgens titel 

onder sectie B deel van nummer 383/K en thans gekadastreerd volgens kadastrale 
legger sectie B deel van nummer 0383KP0000, met nieuw gereserveerd 
perceelsnummer 0383B2P0000, voor een oppervlakte volgens hierna vermelde 
meting van twintig aren zevenendertig centiaren (2.037 m2). 
 PLAN EN PERCEELSIDENTIFICATIE: 
 Voorschreven goed staat afgebeeld onder lot A op een metingsplan 
opgemaakt door landmeter Timo Lootens, te Zedelgem 17 januari 2014, onder 
plannummer ***. 

Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van 
de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder 
referentienummer 34026-10120 en werd sindsdien niet meer gewijzigd. 

Dit grondplan zal - na door partijen en de notaris ne varietur te zijn 
getekend - aan deze akte worden gehecht, maar niet ter registratie noch ter 
overschrijving op het hypotheekkantoor aangeboden worden. Partijen vragen 
toepassing van artikel 26, 3e lid, 2° W.Reg. en van artikel 1, 4e lid Hypotheekwet. 

De kadastrale gegevens in deze akte vermeld, worden niet gewaarborgd en 
worden enkel ten titel van inlichting gegeven.  

OORSPRONG VAN EIGENDOM 
 De naamloze vennootschap “Terra²”, voornoemd, werd eigenaar van 
voorschreven goed ingevolge aankoop onder grotere oppervlakte jegens de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Uniproject”, te Kortrijk, blijkens 
akte verleden voor Notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk op 5 januari 2016, 
overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk op 8 januari 2016, 
formaliteit 64-T-08/01/2016-00165. 
 De overnemende partij zal met de hierboven aangehaalde oorsprong van 
eigendom genoegen moeten nemen en geen andere titel kunnen vorderen dan een 
afschrift van onderhavige akte. 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
Deze overdracht is toegestaan en aanvaard mits de volgende lasten, bedingen 

en voorwaarden : 
 1. Eigendom – genot – gebruik – belastingen 
 De overdragende partij verklaart dat het overgedragen goed niet verhuurd is, 
en vrij is van elk persoonlijk of zakelijk genotsrecht, en van iedere feitelijke 
bezetting. 

De overnemende partij zal de eigendom, het genot en vrij gebruik van het 
overgedragen goed hebben vanaf heden, met last voor hem er vanaf heden alle 
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hoegenaamde belastingen, lasten en taksen van te dragen. 
 2. Staat van het goed – oppervlakte – erfdienstbaarheden 
 2.1. Het goed wordt overgedragen in de staat en de toestand waarin het zich 
bevindt. 
 De overdragende partij is niet verantwoordelijk voor de zichtbare gebreken 
die de overnemende partij  zelf heeft kunnen vaststellen. De overnemende partij 
verklaart formeel het overgedragen goed aandachtig bezocht te hebben. 
 De overnemende partij is zonder verhaal tegen de overdragende partij voor 
verborgen gebreken, doch enkel in de mate dat de overdragende partij daar geen 
kennis van had. De overdragende partij verklaart dat er, naar haar weten, geen 
verborgen gebreken aanwezig zijn in de goederen. 

De overnemende partij zal geen aanspraak maken op enige vergoeding 
noch op een vermindering van de hierna vastgestelde prijs voor gebreken van de 
grond of van de ondergrond. 

2.2. Het goed wordt overgedragen zonder waarborg van oppervlakte, al 
overtrof het verschil in meer of min één/twintigste, blijvende het verschil in meer 
of in min ten bate of schade van de overnemende partij, zonder verhaal tegen de 
overdragende partij. 
 2.3. Het goed wordt overgedragen met alle heersende en lijdende, zichtbare 
en niet zichtbare, voortdurende en niet-voortdurende rechten en erfdienstbaarheden 
waarmee ze zouden kunnen bevoor- of benadeeld zijn. Het staat de overnemende 
partij vrij zich tegen de nadelige te verzetten, of er zich van te bevrijden, en de 
voordelige in zijn voordeel te doen gelden, doch dit alles voor eigen rekening en 
op eigen risico, en zonder verhaal jegens de overdragende partij te kunnen 
uitoefenen. 
 De overdragende partij verklaart dat bij haar weten er geen andere 
erfdienstbaarheden of verplichtingen aangaande het overgedragen goed bestaan dan 
deze vermeld in de hierna aangehaalde verdelingsakte verleden voor 
ondergetekende notaris. 

De overdragende partij verklaart dat het overgedragen goed naar hun weten 
niet het voorwerp zijn geweest van overeenkomsten die afwijken van het gemeen 
recht met betrekking tot de mede-eigendom van muren, hagen en afsluitingen die 
de begrenzing vormen van het verkochte goed en de aanpalende eigendommen. 
 3. Voorkooprechten 

De overdragende partij verklaart dat het overgedragen goed met geen enkel 
conventioneel voorkoop- of voorkeurrecht zijn bezwaard, noch met een 
verkoopbelofte, een optierecht of met een recht van wederinkoop. 
 De overdragende partij verklaart dat bij haar weten, het goed met geen enkel 
wettelijk of reglementair recht van wederinkoop, voorkoop- of voorkeurrecht 
bezwaard zijn en dat het geen woning betreft, waaraan renovatie-, verbeterings- of 
aanpassingswerkzaamheden werden uitgevoerd met toepassing van artikelen 18/2 
en 90 van de Vlaamse Wooncode. 

4. Kosten 
Alle kosten, rechten en erelonen die voortvloeien uit deze zullen door de 

overdragende partij gedragen en betaald worden. 
           VERKAVELINGSPLAN 
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 Het verkavelingsplan van de gronden te Kortrijk (Marke) waarvan de 
voorschreven onroerende goederen deel uitmaken, werd opgemaakt door 
Studiebureau Verhaeghe & Partners te 8210 Loppem, op 17 januari 2013 en werd 
gehecht aan de verdelingsakte waarvan sprake hierna. 
           VERKAVELINGSVERGUNNING 
 Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Kortrijk heeft de 
verkaveling vergund in zitting van 22 juli 2013, dossier nummer 1174.  
           VERDELINGSAKTE 
 In uitvoering van artikel 101 paragraaf 3 van het decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van het Vlaams gewest, werd 
de akte verdeling van de te verkavelen gronden opgemaakt door Notaris Jean-
Charles De Witte te Kortrijk, op 25 augustus 2015, overgeschreven op het eerste 
hypotheekkantoor te Kortrijk op 27 augustus daarna, formaliteit nummer 065-T-
27/08/2015-06625. 

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
 1. Stedenbouw en ruimtelijke ordening 

1.1. Informatieplicht overnemende partij 
De overnemende partij erkent ingelicht te zijn geweest omtrent de 

mogelijkheid om persoonlijk, voorafgaandelijk aan heden, alle inlichtingen in te 
winnen omtrent de stedenbouwkundige situatie van de goederen en omtrent het 
milieu. 

1.2. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) 
A. Plannen- en vergunningenregister 
De instrumenterende Notaris heeft aan de Stad Kortrijk gevraagd een 

stedenbouwkundig uittreksel met betrekking tot voorschreven goed af te leveren. 
Daarop heeft de stad Kortrijk bij antwoordschrijven van 6 juni 2017 

meegedeeld over een goedgekeurd plannenregister en vergunningenregister te 
beschikken en bijgevolg werd een stedenbouwkundig uittreksel afgeleverd. 

B. Toepassing van artikel 5.2.1. VCRO 
1° De Notaris vermeldt en informeert, met toepassing van artikel 5.2.1. 

VCRO, dit op basis van de verklaringen van de overdragende partij, de 
stedenbouwkundige inlichtingen afgeleverd door de gemeente, de hypotheekstaat 
en het stedenbouwkundig uittreksel: 

- dat voor het onroerend goed geen recente stedenbouwkundige vergunning 
is afgegeven, met uitzondering van:  

“- plaatsen van een electriciteitscabine de dato 01/08/2014 (dossier 
gemeente 2014/00320); 

- Slopen van gebouwen en uitbreken verharding in functie van een 
verkavelingsaanvraag de dato 03/06/2013 (dossier gemeente 
2013/00089); 

- Bouwen van 2 driegevelwoningen de dato 19/10/2015 (dossier 
gemeente 2015/00490); 

- Bouwen loods de dato 09/06/1983 (dossier gemeente 19830162); 
- dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed 

volgens het plannenregister (en volgens de brief van de stad Kortrijk de dato 6 
juni 2017 is:  

“Gewestplan Kortrijk, 4 november 1977 
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Plan_id: 2.22_00007_00001 
Datum beslissing: 04/11/1977 
Beslissende instantie: Koninklijk Besluit 
Stadium: goedgekeurd 
Plannaam: Besluit van de Vlaamse regering van 10 november 1998 

houdende definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het 
gewestplan Kortrijk op het grondgebied van de gemeenten …, Kortrijk, … 

Plan_id: 2.22_00007_00005 
Datum beslissing: 10/11/1998 
Beslissende instantie: Besluit van de Vlaamse Regering 
Stadium: goedgekeurd. 
Het perceel is gelegen in woongebieden 
… 
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
Plannaam: Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk 
Plan_id: 2.12_00005_00001 
Datum beslissing: 20/01/2006 
Beslissende instantie: Besluit van de Vlaamse Regering 
Stadium: Besluit tot goedkeuring 
Bestemming 1: Art. 1 Grenslijn regionaalstedelijk gebied Kortrijk in 

overdruk.” 
- dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift en de verklaring van de 

overdragende partij, voor het goed geen dagvaarding werd uitgebracht 
overeenkomstig artikel 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 6.1.43; 

- dat het goed niet is gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld 
uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht; 

- dat het goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een 
projectbesluit zoals voorzien in het decreet betreffende de complexe projecten; 

- dat voor het onroerend goed een verkavelingsvergunning van toepassing 
is de dato 22 juli 2013; 

2° De Notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1. VCRO. Deze bepaling, 
waarvan de overnemende partij erkent kopie te hebben ontvangen, omschrijft de 
vergunningsplichtige handelingen. 

3° De verkrijger verklaart dat hij betreffende het goed een 
stedenbouwkundig uittreksel verleend de dato 6 juni 2017 heeft ontvangen. 

4° De overdragende partij verklaart dat bovenbeschreven goed niet het 
voorwerp is van een stedenbouwkundige vergunning of stedenbouwkundig attest 
waaruit de mogelijkheid blijkt om op het goed één van de handelingen of werken 
bepaald door de van toepassing zijnde regionale wetgeving te verrichten of te 
behouden en dat hij niets verzekert omtrent de mogelijkheid om op het goed één 
van de handelingen of werken bepaald door voormelde wetgeving te verrichten 
of te behouden. 

C. Planbaten 
De overdragende partij verklaart tevens geen kennis te hebben van enige 

planbatenheffing. 
2. Bepalingen in verband met de bodemtoestand 
2.1. De overdragende partij verklaart dat de grond voorwerp van 
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onderhavige akte een risicogrond is.  
2.2. De overdragende partij verklaart dat de overnemende partij vóór het 

sluiten van onderhavige overeenkomst op de hoogte is gebracht van de inhoud 
van het bodemattest afgeleverd door de OVAM op 4 april 2017 in 
overeenstemming met artikel 101, § 1 van genoemd Decreet. 

Dit bodemattest bepaalt:  

“2 Inhoud van het bodemattest 

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister. 

1.1 Informatie uit de gemeentelijke inventaris 

Gemeentelijke informatie toont aan dat op deze grond een risico-inrichting 

aanwezig is of was. Bijgevolg is deze grond een risicogrond. 

1.2 Uitspraak over de bodemkwaliteit 

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere 

maatregelen worden uitgevoerd. 

1.2.1 Gemengd overwegend nieuwe verontreiniging 

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende 

verplichtingen: 

- Het eindevaluatieonderzoek van 29.07.2014 werd bij de OVAM 

ingediend op 14.08.2014. Hierop werd door de OVAM een 

eindverklaring afgeleverd. Deze verklaring omvat de resultaten van de 

bodemsaneringswerken zoals beschreven in het beperkt 

bodemsaneringsproject d.d. 23.07.2010. Door de uitgevoerde 

bodemsaneringswerken zijn, met betrekking tot de 

bodemverontreiniging opgenomen in voornoemd beperkt 

bodemsaneringsproject en gelet op de hierin opgenomen 

bodemkenmerken en functie van de grond, volgens het Bodemdecreet 

geen verdere maatregelen noodzakelijk. 

1.3 Documenten over de bodemkwaliteit 

1.3.1 Gemengd overwegend nieuwe verontreiniging 

DATUM: 19.07.1996 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Verkennend bodem- en grondwateronderzoek op een herstel-en 

onderhoudswerkplaats voor Heftrucks uitgebaat door N.V. “Werner 

Ockier” te Marke 

AUTEUR: Vandelanotte Milieu-Advies BVBA 

DATUM: 30.04.2010 

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek 

TITEL: Beschrijvend bodemonderzoek Ockier Forklifts NV, 

Torkonjestraat 75 te 8510 Marke (CO169/D043-R01) 

AUTEUR: Universoil BVBA 

DATUM: 23.07.2010 

TYPE: Beperkt bodemsaneringsproject 

TITEL: Beperkt bodemsaneringsproject: Handel in monteren en herstellen 

van Heftrucks Ockier Forklifts NV, Torkonjestraat 75 te 8510 Marke 

AUTEUR: Universoil BVBA 
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DATUM: 29.07.2010 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Oriënterend bodemonderzoek: Handel in monteren en herstellen 

van Heftrucks Ockier Forklifts NV, Torkonjestraat 75 te 8510 Marke, 

CO169/D043-R02 

AUTEUR: Universoil BVBA 

DATUM: 14.06.2013 

TYPE: Oriënterend bodemonderzoek 

TITEL: Actualisatie oriënterend bodemonderzoek – Handel in monteren 

en herstellen van Heftrucks Ockier Forklifts NV – Torkonjestraat 75 – 8510 

Marke 

AUTEUR: Universoil BVBA 

DATUM: 29.07.2014 

TYPE: Eindevaluatieonderzoek 

TITEL: Eindevaluatieonderzoek: voormalige handel in monteren en 

herstellen van Heftrucks Ockier Forklifts NV, Torkonjestraat 75 te 8510 

Marke 

AUTEUR: Universoil BVBA 

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten”. 
2.2. De overdragende partij verklaart tevens dat sinds het laatste 

oriënterend bodemonderzoek :  
- er ondertussen geen schadegeval is opgetreden; 
- de ruimtelijke omschrijving van de onderzochte grond overeenstemt met 

de omschrijving van de grond waarop de onderzoeksplicht rust;  
- de bestemming van de te onderzoeken grond conform de geldende 

plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen ondertussen niet gewijzigd 
is, waardoor strengere bodemsaneringsnormen van toepassing zijn. 

Deze verklaringen hebben als gevolg dat het laatste oriënterend 
bodemonderzoek onbeperkt geldig blijft.  

2.3. De overdragende partij verklaart verder met betrekking tot het 
overgedragen goed verder geen weet te hebben van bodemverontreiniging die 
schade kan berokkenen aan de overnemende partij of aan derden, of die aanleiding 
kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere 
maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 

Voor zover voorgaande verklaring door de overdragende partij te goeder 
trouw afgelegd werd, neemt de overnemende partij de risico’s voor eventuele 
bodemverontreiniging en de schade, zowel als de kosten die daaruit kunnen 
voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de overdragende partij hiervoor tot geen 
vrijwaring zal gehouden zijn. 

2.4. De instrumenterende Notaris wijst de overnemende partij er tot slot op 
dat: 

- het bovenstaande geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al 
dan niet zuiver zijn van de bodem en geen garantie biedt dat in de toekomst geen 
bodemsaneringsmaatregelen noodzakelijk zijn; 

- de regels inzake grondverzet onverkort van toepassing blijven. 
 3. Onteigening – onroerend patrimonium – rooilijn  
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De overdragende partij verklaart dat bij zijn weten het goed:  
- niet het voorwerp is geweest van een voornemen tot onteigening; 
- niet getroffen is door een erfdienstbaarheid met betrekking tot een rooilijn;  
- niet belast is met een onder- of bovengrondse inneming in het voordeel 

van een openbare macht of een derde; 
- niet valt onder het toepassingsgebied van het bosdecreet of het 

duinendecreet. 
 4. Waterparagraaf 

4.1. Blijkens opzoeking gedaan de dato 2 juni 2017, verklaart de 
minuuthoudende Notaris in navolging van artikel 68-7 § 4 van de Wet van 25 juni 
1992 op de landverzekeringsovereenkomst, dat het hierboven vermeld goed niet 
gelegen is in een risicozone voor overstromingen.  
 Blijkens zelfde opzoeking, verklaart de minuuthoudende Notaris in 
navolging van artikel 17bis van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het 
integraal waterbeleid, dat het hierboven vermeld goed: 

- gelegen is in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied (hieronder dient 
begrepen te worden de gebieden die uitsluitend bij heel extreme 
weersomstandigheden of bij een defect aan de waterkering overstromen); 

- niet gelegen is in een effectief overstromingsgevoelig gebied (hieronder 
dient begrepen te worden de gebieden waar recent nog een overstroming plaatsvond 
of gebieden waarvan de modellen aangeven dat er om de honderd jaar (of frequenter) 
een overstroming plaatsvindt); 

- niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied; 
- niet gelegen is in een afgebakende oeverzone. 
4.2. De overdragende partij verklaart dat het verkochte goed bij zijn weten 

nooit is overstroomd. 
 5. Stookolietank 
 De overdragende partij verklaart dat in het verkochte goed noch een 
ondergrondse noch een bovengrondse stookolietank aanwezig is, en dat er bij zijn 
weten nooit een tank aanwezig was of werd verwijderd. 

PRIJS 
 De overdracht wordt toegestaan en aanvaard, zonder beding van prijs, 
overeenkomstig en in uitvoering van een voorlopige overeenkomst opgemaakt 
tussen de overdragende partij en de overnemende partij. 
 VERKLARING PRO FISCO 
 De overnemende  partij verzoekt, gezien werd vermeld in de voorafgaande 
uiteenzetting, om de kosteloze registratie voorzien door artikel 2.9.6.0.3, 1° VCF.  
 FISCALE VERKLARINGEN 
 1.Verklaring Belasting op de Toegevoegde Waarde 

De instrumenterende Notaris heeft aan de partijen lezing gegeven van het 
artikel 62, § 2 en 73 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde. 
 Daarover door ons ondervraagd hebben de verschijners  verklaard: 

1. De Stad Kortrijk, voornoemd, heeft verklaard onderworpen te zijn aan 
de belasting op de toegevoegde waarde enkel onder nummer BE 0207.494.678. 
 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
"UNIPROJECT", voornoemd, heeft verklaard onderworpen te zijn aan de belasting 
op de toegevoegde waarde enkel onder nummer BE 0536.429.893. 
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 2. Recht op geschriften 
 Gezien huidige aankoop past in het kader van het maatschappelijk doel en 
ten algemene nutte is, maakt de overnemende partij aanspraak op de vrijstelling van 
het recht op geschriften krachtens artikel 21 van het Wetboek der diverse rechten 
en taksen. 
 BEVESTIGING IDENTITEIT – BEKWAAMHEID  
 1. Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de Notaris de identiteit van 
de partijen te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen 
in het rijksregister. 

2. De Notaris waarmerkt de juistheid van de burgerlijke stand van de 
partijen en van hun woonplaats op het zicht van officiële stukken door de 
Hypotheekwet vereist. 

3. De verschijners verklaren de nodige handelingsbekwaamheid te hebben 
om deze handeling te stellen, niet te zijn geviseerd door een 
beschermingsmaatregel of een beschikkingsbeperking, niet in staat van 
faillissement te verkeren, noch te vallen onder een procedure van reorganisatie in 
het kader van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van 
ondernemingen. 
 WOONSTKEUZE 
 Tot uitvoering van deze akte kiezen de partijen woonst in hun 
respectievelijke maatschappelijke zetel. 
 SLOTBEPALINGEN 
 1. De verschijners erkennen dat de Notaris hen gewezen heeft op de 
bijzondere verplichtingen aan de Notaris opgelegd door artikel 9, § 1, alinea’s 2 en 
3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een Notaris 
tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, 
hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet mededelen dat 
elke partij de vrije keuze heeft om een andere Notaris aan te wijzen of zich te laten 
bijstaan door een raadsman. De Notaris moet tevens elke partij volledig inlichten 
over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen 
waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad 
verstrekken. 
 De verschijners hebben verklaard dat zich in de rechtshandelingen voorwerp 
van onderhavige akte volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en 
dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en 
deze aanvaarden. 
 De verschijners bevestigen tevens dat de Notaris hen naar behoren heeft 
ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige 
akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. 
 2. De verschijners bevestigen voor zoveel als nodig dat de vroegere akten 
waar in onderhavige akte naar verwezen wordt samen met onderhavige akte één 
geheel vormen, om samen als authentieke akte te gelden en samen uitvoerbaar te 
zijn. 
 3. De verschijners verklaren dat onderhavige akte de juiste en volledige 
weergave is van hun overeenkomst, zelfs indien de bedingen en voorwaarden van 
deze akte zouden afwijken van deze vermeld in de onderhandse 
verkoopsovereenkomst. 
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 WAARVAN AKTE 
 Gedaan en verleden te Kortrijk, op datum als hierboven vermeld, waarbij de 
partijen verklaren en erkennen: 

1. ieder een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen minstens 
vijf werkdagen vóór het verlijden dezer, namelijk op * 2018; 

2. dat deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de 
vermeldingen bevat in artikel 12, alinea’s 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat 
evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde 
ontwerp; voor het overige werd de akte gedeeltelijk voorgelezen; 

3. dat de gehele akte door Notaris werd toegelicht ten behoeve van de 
comparanten. 

Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen 
getekend met ons, Notaris. 
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8 2018_GR_00059 Immobiliën (2017/015) - Kosteloze 
overname van gronden gelegen te 
KORTRIJK-MARKE - Elsbospad om in te 
lijven in het openbaar domein. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, 
schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer 
Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 23 augustus 1974 vergunning  
voor het verkavelen van gronden tussen de Rollegemstraat en de Don Boscolaan te 8510 KORTRIJK-
MARKE.

Een van de voorwaarden waaronder de vergunning werd afgeleverd was de verwerving van het 
geplande wandelpad (door de verkavelaar) jegens de VZW DON BOSCO om dan af te staan aan de 
stad Kortrijk.

Argumentatie
Door de huidige eigenaars (Philippe de Behault, Chantal de Hemptinne, Florence de Behault, Géraldine 
de Behault, Quentin de Behault, Alexandra de Behault, François de Behault, Anne de Behault en 
Adrien de Behault) werd met brief dd. 30.08.2017 gevraagd om de gronden te mogen afstaan.

Het betreft meer bepaald het perceel grond gelegen Elsbospad te 8510 KORTRIJK-MARKE, 
gekadastreerd of gekadastreerd geweest vierde afdeling, sectie E, nummer 1048 C, met een 
oppervlakte van 3 a 30 ca.
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Door notaris Bernard Loontjens, notaris naar keuze van de eigenaars, werd een akte tot kosteloze 
grondafstand opgemaakt. Het komt aan de gemeenteraad toe om de ontwerpakte tot kosteloze 
grondafstand goed te keuren.

Na goedkeuring door de gemeenteraad en het verstrijken van de schorsings- en vernietigingstermijn 
vanwege de toezichthoudende overheid kan de akte dan verleden worden.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Deze gronden worden kosteloos aan de stad overgedragen.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
in te stemmen met de ontwerpakte in bijlage en de kosteloze overname van 03 a 30 ca uitgeruste 
grond, kadastraal gekend 4e afdeling, sectie E, nummer 1048 C, gelegen Elsbospad te KORTRIJK-
MARKE, jegens de Philippe de Behault, Chantal de Hemptinne, Florence de Behault, Géraldine de 
Behault, Quentin de Behault, Alexandra de Behault, François de Behault, Anne de Behault en Adrien 
de Behault, om reden van openbaar nut, meer bepaald om deze grond in te lijven in het openbaar 
domein van de stad.

Bijlagen
 vergunning.pdf
 plan.pdf
 vraag tot overname vanwege eigenaars.pdf
 ontwerpakte.pdf
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VRIJ VAN ZEGEL - KOSTELOZE REGISTRATIE 

 
 Het jaar TWEE DUIZEND EN ACHTTIEN. 
 Op *  
 Te Kortrijk, Grote Markt, nummer 54. 
 Voor ons, Meester Bernard LOONTJENS, Notaris met 

standplaats Izegem, die zijn ambt uitoefent in de Beslo-
ten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “NOTARIS-
KANTOOR BERNARD LOONTJENS”, met zetel in het Gerechtelijk 
arrondissement West-Vlaanderen, te 8870 Izegem, Nieuw-
straat 22, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met 
als ondernemingsnummer 0478.451.708. 
 Zijn verschenen : 
 1/ De Heer de BEHAULT Philippe Adrien Albert Marie 
Joseph Ghislain, identiteitskaart nummer *-Rijksregister 
nummer 530728 425-91, geboren te Elsene, op 28 juli 1953, 

echtgenoot van Mevrouw de Laveleye Diane Christiane Hélè-
ne Madeleine, wonende te 1150 Brussel, Toeristenlaan, 
nummer 43. 
 Gehuwd te Sint-Pieters-Woluwe, op 8 augustus 1981, 
onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen in-
gevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Albert 
Van der Auwermeulen, destijds te Zomergem, op 6 augustus 
1981. Stelsel ongewijzigd tot op heden volgens verkla-
ring. 
 2/a/ Mevrouw de HEMPTINNE Chantal Jeanne Marie Ghis-
laine, Rijksregister nummer 590822 006-47, geboren te 

Lodja (Congo), op 22 augustus 1959, weduwe van de Heer de 
Behault Christian Charles Henri Joseph Marie Ghislaine, 
wonende te 1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe), Jules Du 
Jardinlaan, nummer 24, die verklaart geen verklaring van 
wettelijke samenwoning te hebben afgelegd. 

   b/ Juffrouw de BEHAULT Florence Philippine Marie 
Ghislaine, Rijksregister nummer 840201 278-15, geboren te 
Sint-Lambrechts-Woluwe, op 1 februari 1984, ongehuwd, wo-
nende te 1050 Brussel (Elsene), Lesbroussartstraat, num-
mer 51/1, die verklaart geen verklaring van wettelijke 
samenwoning te hebben afgelegd. 
       c/ Mevrouw de BEHAULT Géraldine Jacqueline Claire 
Marie Ghislaine, Rijksregister nummer 850906 334-73, ge-
boren te Sint-Lambrechts-Woluwe, op 6 september 1985, 
echtgenote van de Heer Brochard Julien Véronique Philip-
pe, wonende te 1050 Brussel (Elsene), Lesbroussartstraat, 
nummer 51/RC. 
 Gehuwd te Elsene, op 21 november 2017, onder het 
stelsel der zuivere scheiding van goederen ingevolge hu-
welijkscontract verleden voor notaris Christian Garsou, 

te Villers-le-Bouillet, op 23 oktober 2017. Stelsel onge-
wijzigd tot op heden volgens gedane verklaring. 
   d/ De Heer de BEHAULT Quentin Bruno Diane Marie 
Ghislain, Rijksregister nummer 871209 409-68, geboren te 
Sint-Lambrechts-Woluwe, op 9 december 1987, ongehuwd, wo-
nende te 1970 Wezembeek-Oppem, Jan Baptist Overloop-
straat, nummer 66/01, die verklaart een verklaring van 
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wettelijke samenwoning te hebben afgelegd te Wezembeek-

Oppem, op 2 februari 2016. 
   e/ Juffrouw de BEHAULT Alexandra Adrienne Christi-
ane Marie Ghislaine, Rijksregister nummer 890116 460-63, 
geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe, op 16 januari 1989, 
ongehuwd, wonende te 1050 Brussel (Elsene), Lesbroussart-
straat, nummer 51/3-4, die verklaart geen verklaring van 
wettelijke samenwoning te hebben afgelegd. 
 3/ De Heer de BEHAULT François Nicolas Adrien Louis 
Joseph Marie Ghislain, identiteitskaart nummer *-Rijksre-
gister nummer 620106 391-59, geboren te Ukkel, op 6 janu-
ari 1962, echtgenoot van Mevrouw de Cambry de Baudimont 
Valérie Marie Antoinette Renée Ghislaine Gobertine, wo-
nende te 4530 Villers-le-Bouillet, rue du Château, nummer 
2. 
 Gehuwd te Sint-Pieters-Woluwe, op 20 juli 1989, on-

der het stelsel der zuivere scheiding van goederen inge-
volge huwelijkscontract verleden voor notaris Pierre Dan-
doy, te Perwez, met tussenkomst van notaris Albert Van 
Der Auwermeulen, te Zomergem, op 14 juni 1989. Stelsel 
ongewijzigd tot op heden volgens gedane verklaring. 
 4/ Mevrouw de BEHAULT Anne Elisabeth Thérèse Andrée 
Josèphe Ghislaine, Rijksregister nummer 640605 374-86, 

geboren te Ukkel, op 5 juni 1964, echtgenote van de Heer 
von Erlach Burkhart Albrecht Friedrich, wonende te 1027 
Lonay (Zwitserland), Chemin de Rechoz, nummer 5. 
 Gehuwd op 8 mei 1987, onder het stelsel der zuivere 
scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verle-
den voor notaris Jean Chuard, te Rolle (Zwitserland), op 
1 mei 1987. Stelsel ongewijzigd tot op heden volgens ge-
dane verklaring.  
 5/ De Heer de BEHAULT Adrien Gaëtan Philippe Jean 
Joseph Marie Ghislain, Rijksregister nummer 670914 427-
41, geboren te Ukkel, op 14 september 2007, echtgenoot 
van Mevrouw Eeman Marie-Noëlle Françoise Suzanne, wonende 
te 1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe), de Wavranslaan, 
nummer 6. 
 Gehuwd te Sint-Pieters-Woluwe, op 9 september 2006, 
onder het stelsel der zuivere scheiding van goederen in-
gevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Pierre-
Paul vander Borght, te Schaarbeek, op 25 juli 2006. Stel-
sel ongewijzigd tot op heden volgens gedane verklaring. 
 VERTEGENWOORDIGING. 
 ° Mevrouw Chantal de HEMPTINNE, Juffrouw Florence de 
BEHAULT, Mevrouw Géraldine de BEHAULT, de Heer Quentin de 
BEHAULT en Juffrouw Alexandra de BEHAULT, allen voor-
noemd, hierboven respectievelijk aangeduid onder 2/a/, 
2/b/, 2/C/ en 2/E, zijn hier vertegenwoordigd door de 

Heer Quentin de BEHAULT, hierboven aangeduid onder 2/d/, 
ingevolge volmacht verleden voor notaris Grégoire Mi-
chaux, te Beauvechain, op 2 november 2017, waarvan een 
afschrift samen met deze akte zal overgeschreven worden 
op het Eerste Hypotheekkantoor te Kortrijk. 
 ° Mevrouw Ann de BEHAULT, voornoemd, hierboven aan-
geduid onder 4/, is hier vertegenwoordigd door de Heer 
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Philippe de BEHAULT, hierboven aangeduid onder 1/, inge-

volge volmacht verleden voor notaris Nicolas van Raem-
donck, te Schaarbeek, op 25 september 2017, waarvan een 
afschrift samen met deze akte zal overgeschreven worden 
op het Eerste Hypotheekkantoor te Kortrijk. 
 ° de Heer Adrien de BEHAULT, voornoemd, hierboven 
aangeduid onder 5/, is hier vertegenwoordigd door de Heer 
Philippe de BEHAULT, hierboven aangeduid onder 1/, inge-
volge volmacht verleden voor notaris Nicolas van Raem-
donck, te Schaarbeek, op 5 september 2017, waarvan een 
afschrift samen met deze akte zal overgeschreven worden 
op het Eerste Hypotheekkantoor te Kortrijk.   
  Hierna samen ook genoemd "de overdrager". 
 Welke verschijners bij deze verklaren te hebben 
overgedragen onder de gewone waarborg als naar recht, 
voor vrij, zuiver en onbezwaard van alle hypothecaire 

schulden, inschrijvingen en overschrijvingen, lasten, 
voorrechten en alle andere welkdanige beletselen, en dit 
overeenkomstig het hierna vermelde gemeenteraadsbesluit 
om een erkende reden van openbaar nut, namelijk om inge-
lijfd te worden in het openbaar domein, doch onder op-
schortende voorwaarde van goedkeuring door de hogere 
overheid, aan en ten voordele van: 
 De Stad KORTRIJK, met administratieve zetel Stadhuis 
te 8500 Kortrijk, Grote Markt, 54, vertegenwoordigd door: 
     a/ *, Voorzitter van de Gemeenteraad. 

b/ *, Secretaris van de Gemeenteraad. 
 Beide vertegenwoordigers die zich sterk en machtig 
maken, handelend krachtens artikel 182, paragrafen 1 en 
2, van het Vlaams Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (Bel-
gisch Staatsblad van 31 augustus 2005), ter uitvoering 
van de beslissing van de Gemeenteraad van * 2018, tot 

overneming van nabeschreven onroerend goed, waarvan een 
eensluidend afschrift aan deze akte gehecht wordt, niet 
gevolgd door schorsing of vernietiging van de toezicht-
houdende overheid. 
 Hierna ook genoemd "de overnemer". 
 Hier vertegenwoordigd als gezegd en verklarende te 
aanvaarden, ten algemene nutte, doch onder opschortende 
voorwaarde van goedkeuring door de hogere overheid, al de 
gerechtigheden van de overdrager, hetzij de volle eigen-
dom, van volgend onroerend goed: 

STAD KORTRIJK – VIERDE AFDELING 
 Een perceel landbouwland (wandelpad) gelegen in de 
verkaveling goedgekeurd door het College van Burgemeester 
en Schepenen van de Stad Kortrijk in zitting van 23 au-
gustus 1974 (dossiernummer: 194 – VK 099.4397D/BCH), aan 
‘t Helleke, ter plaatse “St-Anna”, bekend ten kadaster 

volgens recent kadastraal uittreksel te Kortrijk-eerste 
afdeling, Sectie E, nummer 1048CP0000, met een oppervlak-
te volgens kadaster van drie aren dertig centiaren (03 a 
30 ca).  
 OORSPRONG VAN EIGENDOM. 
 Voorschreven goed behoorde oorspronkelijk toe onder 
groter oppervlakte aan 1/ de Heer Jean-Paul de Behault, 
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te Elsene, en 2/ de Heer André de Behault, te Sint-

Pieters-Woluwe, sedert meer dan dertig jaar te rekenen 
vanaf heden. 
 De Heer Jean-Paul de Behault, voornoemd, weduwnaar 
van Mevrouw Danielle Jacobs van Merlen, is overleden te 
Sint-Joost-ten-Node, op 20 april 1989, nalatende voor 
enige wettige en voorbehouden erfgenamen zijn drie kin-
deren de BEHAULT 1/ François, 2/ Anne en 3/ Adrien, ieder 
voor een gelijk derde deel. 
 De Heer André de Behault, voornoemd, is ab intestat 
overleden te Sint-Pieters-Woluwe, op 3 mei 1991, nalaten-
de voor enige, wettige en voorbehouden erfgenamen zijn 
twee voornoemde kinderen de BEHAULT 1/ Philippe en 2/ 
Christian, ieder voor een gelijk aandeel, onder voorbe-
houd van het vruchtgebruik toekomende aan zijn overleven-
de echtgenote, Mevrouw Anne-Marie de la Croix, ingevolge 

de wet. 
 Er was ophouding van vruchtgebruik door het overlij-
den van Mevrouw Anne-Marie de la Croix, voornoemd, voor-
gevallen te *, op * 
 De Heer Christian de Behault, voornoemd, echtgenoot 
van Mevrouw Chantal de Hemptinne, is ab intestat overle-
den op 4 februari 2013, nalatende voor enige, wettige en 
voorbehouden erfgenamen zijn vier voornoemde kinderen de 
BEHAULT 1/ Florence, 2/ Géraldine, 3/ Quentin en 4/ 
Alexandra, ieder voor een gelijk aandeel, onder voorbe-
houd van het vruchtgebruik toekomende aan zijn overleven-
de echtgenote, Mevrouw Chantal de Hemptinne. 
 Zodat voorschreven goed thans toebehoort als volgt: 
 ° aan de Heer Philippe de BEHAULT voor één/vierde in 
volle eigendom. 
 ° aan Mevrouw Chantal de HEMPTINNE voor één/vierde 

in vruchtgebruik. 
 ° aan Juffrouw Florence de BEHAULT voor één/zes-
tiende in blote eigendom. 
 ° aan Mevrouw Géraldine de BEHAULT voor één/zestien-
de in blote eigendom. 
 ° aan de Heer Quentin de BEHAULT voor één/zestiende 
in blote eigendom. 
 ° aan Juffrouw Alexandra de BEHAULT voor één/zes-
tiende in blote eigendom. 
 ° aan de Heer François de BEHAULT voor één/zesde in 
volle eigendom. 
 ° aan Mevrouw Anne de BEHAULT voor één/zesde in vol-
le eigendom. 
 ° aan de Heer Adrien de BEHAULT voor één/zesde in 
volle eigendom.    
 VOORWAARDEN. 
 Deze overdracht is wederzijds gedaan en aanvaard on-
der de volgende voorwaarden: 
 1.- De overnemer komt te rekenen vanaf heden in de 
volle eigendom, genot en vrij gebruik van voorschreven 
onroerend goed, mits er ook vanaf heden ervan te dragen 
en te betalen alle andere openbare lasten die er zullen 
worden op gesteld en gevraagd. 
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 De overnemer zal de onroerende voorheffing alsook de 

bestaande of nog gebeurlijk te vestigen gemeentebelastin-
gen dragen vanaf 1 januari 2018. 
 De overnemer verklaart er zich toe te verbinden op 
eigen kosten het overgedragen goed te onderhouden. 
 2.- De kadastrale beschrijving wordt hier enkel aan-
gehaald ten titel van inlichting; haar eventuele onnauw-
keurigheid blijft zonder verhaal tussen partijen. 
 3.- Het goed wordt overgedragen in zijn huidige 
staat en ligging, met alle zichtbare en verborgen gebre-
ken, met alle gemeenschappen en met alle actieve en pas-
sieve, zichtbare en onzichtbare, voortdurende en niet-
voortdurende erfdienstbaarheden, behoudens het recht voor 
de overnemer op eigen kosten en risico en zonder tussen-
komst van de overdrager, de voordelige te doen gelden en 
zich tegen de nadelige te verzetten, maar zonder dat deze 

bepaling, aan wie ook, meer rechten kan geven dan degene 
spruitende uit regelmatige titels of uit de wet. 
 De overdrager verklaart zelf geen nadelige erf-
dienstbaarheden te hebben gevestigd. 
 Alle erfdienstbaarheden bij bestemming des huisva-
ders ten bate of ten laste van voorschreven goed worden 
opgeheven. 
 4.- De overnemer zal zich moeten schikken naar alle 
wetten, besluiten en reglementen op de stedenbouw en de 
ruimtelijke ordening, en meer bepaald naar de urbanisa-
tieplannen, de bouw- en rooilijnen en alle andere over-
heidsbesluiten, die hij verklaarde te kennen. 
 5.- De gesteldheid van de bodem is niet gewaarborgd 
en ieder verhaal desbetreffende tegen de overdrager is 
uitgesloten. 
 6.- Deze overdracht geschiedt tot het algemeen nut.  

 7.- Alle kosten, rechten en erelonen van deze akte 
vallen ten laste van de overdrager. 
 8.- De overdrager verklaart dat:  
   a/ dat voorschreven goed niet opgenomen is in de 
landschapsatlas, noch in de inventaris archeologische zo-
nes, de inventaris bouwkundig erfgoed, de inventaris van 
de houtige beplantingen met erfgoedwaarde of de inventa-
ris van historische tuinen en parken. Hij verklaart hier-
voor nooit enige betekening of kennisgeving te hebben 
ontvangen. 
 Ondergetekende notaris bevestigt dat dit ook niet 
blijkt uit een opzoeking in de databank die door het 
Agentschap Onroerend Erfgoed digitaal beschikbaar werd 
gesteld. 
   b/ voorschreven goed niet gelegen is in een zone 
van verplichte ruilverkaveling. 

   c/ aan hem voor voorschreven goed geen onteige-
ningsbesluit werd betekend en dat hij geen weet heeft van 
een geplande onteigening. 
   d/ hij geen weet heeft dat voorschreven goed valt 
onder toepassing van artikel 85/1 van de Vlaamse Woonco-
de. 
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   e/ voorschreven goed geen deel uitmaakt van een 

natuurinrichtingsproject noch van een uitbreidingszone 
van de Vlaamse Reservaten als bedoeld in het Decreet van 
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het na-
tuurlijk milieu. 
 9.- De overdrager verklaart eveneens dat voorschre-
ven goed met geen enkel voorkeurrecht of recht van weder-
inkoop is bezwaard, noch met een optie tot aankoop. 
 10.- De overdrager verklaart dat voorschreven goed 
naar zijn weten niet bezwaard is met ondergrondse inne-
mingen. Uit de opzoeking op www.klim-cicc/be blijkt dat 
voorschreven goed niet gelegen is in de directe nabijheid 
van transportinstallaties van gevaarlijke producten via 
leidingen of bovengrondse en ondergrondse hoogspannings-
lijnen en dat er geen wettelijke erfdienstbaarheden aan-
wezig zijn ten gunste van entiteiten die aangesloten zijn 

aan voormelde database. 
 11.- Risicozone voor overstroming-Decreet van 18 ju-
li 2003 betreffende het integraal waterbeleid. 
 In toepassing van artikel 129 van de Wet betreffende 
de Verzekeringen, verklaart ondergetekende notaris dat 
voorschreven goed niet gelegen is in een risicozone voor 
overstroming. 
 Ingevolge het decreet tot wijziging van diverse be-
palingen van 18 juli 2003 betreffende het integraal wa-
terbeleid (Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2013), ver-
klaart ondergetekende notaris dat voorschreven goed niet 
gelegen is in een mogelijk of effectief overstromingsge-
voelig gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse regering 
noch in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende 
oeverzone. 
 PRIJS. 
 Partijen verklaren dat deze overdracht wederzijds 
kosteloos is gedaan en aanvaard. 
 Deze overdracht heeft plaats om niet, bij toepassing 
van artikel 58 van de wet van 29 maart 1962, houdende or-
ganisatie van de Ruimtelijke Ordening en de Stedenbouw, 
door latere wetsbepalingen aangevuld. 
 ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING. 
 De Heer Hypotheekbewaarder wordt er bij de over-
schrijving van deze akte van ontslagen enige ambtshalve 
inschrijving te nemen. 
 RUIMTELIJKE ORDENING. 
 a/ Algemeen.  
 Voor het geval voorschreven goed zou onderworpen 
zijn aan gehele of gedeeltelijke onteigening, lijn-
richting betreffende voor- of achterbouw, urbanisatiever-
eisten of andere overheidsbesluiten of reglementen van 

welke aard ook, zal de overnemer zich moeten gedragen 
naar al de voorschriften zonder voor verlies van grond, 
weigering van toelating tot bouwen of welke andere reden 
ook enig verhaal tegen de overdrager te kunnen uitoefe-
nen. 
 b/ Verklaringen overdrager. 
 De overdrager verklaart: 
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 + geen kennis te hebben van enige planbatenheffing. 

 + dat voorschreven goed niet het voorwerp uitmaakt 
van enig voornemen tot onteigening. 
 c/ Informatieplicht van ondergetekende notaris. 
 Overeenkomstig artikel 5.2.1. Vlaamse codex ruimte-
lijke ordening vermeldt en informeert ondergetekende no-
taris wat volgt:  
 1° dat voor voorschreven goed recent geen steden-
bouwkundige vergunningen werden afgeleverd. 
  2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming 
van voorschreven goed volgens het Gewestplan Kortrijk 
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 4 november 1977, 
ring van 10 november 1998, gebied voor dagrecreatie en 
woongebied is. 
 Voorscheven goed is eveneens begrepen in volgend 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP): plannaam: 

Solitaire vakantiewoningen – Interfluvium; plan_id: 
2.13_00138_00001; datum beslissing: 25/06/2015; beslis-
sende instantie: deputatie; stadium: Definitieve vast-
stelling (RUP). 
 Het plangebied betreft, binnen de plancontour, alle 
gronden die in het gewestplan als agrarisch gebied (in-
clusief gelijkaardige bestemmingen zoals landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied, enz.) zijn bestemd. Dit RUP 
is enkel van toepassing voor zover de bestemming binnen 
het plangebied ressorteert onder de gebiedscategorie 
“landbouw”. Het RUP is met andere woorden niet van toe-
passing voor gronden die door een bestemmingsplan een an-
dere hoofdbestemming hebben gekregen/krijgen dan een be-
stemming die niet ressorteert onder agrarisch gebied. 
 Voorschreven goed is eveneens begrepen in volgend 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP): plannaam: 

Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk, plan_id: 
2.12_00005_00001; datum beslissing: 20/01/2006; beslis-
sende instantie: Besluit van de Vlaamse Regering; stadi-
um: Besluit tot goedkeuring (RUP). 
 Voorschreven goed is gelegen in volgende woningbouw-
gebied: plannaam: woningbouwgebieden; plan_id: 
3.01_00001_02v01; datum beslissing: 26 augustus 2011; be-
slissende instantie: Besluit van de Vlaamse Regering; 
stadium: Goedgekeurd. 
 3° Erfdienstbaarheid van openbaar nut: volgens de 
inventaris van in gebruik zijnde wegen opgemaakt door de 
Stad Kortrijk, loopt een voetweg over het perceel. 
 4° voorschreven goed is gelegen in volgende zuive-
ringszone: plannaam: Collectief te optimaliseren buiten-
gebied; plan_id: 6.00_00002_00001; datum beslissing: 18 
december 2015; beslissende instantie: Besluit van de 

Vlaamse Regering; stadium: Goedgekeurd.  
 5° dat uit het hypothecair getuigschrift blijkt dat 
voor voorschreven goed geen dagvaarding werd uitgebracht 
overeenkomstig de artikelen 6.1.1 of 6.1.41 tot en met 
6.1.43 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening en iede-
re in de zaak gewezen beslissing. 
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 6° dat er op voorschreven goed geen voorkooprecht 

rust zoals vermeld in artikel 2.4.1 of artikel 34 van het 
decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten. 
 7° dat voorschreven goed het voorwerp niet uitmaakt 
van een voorkeursbesluit of een projectbesluit. 
 De overnemer erkent een kopij van het stedenbouwkun-
dig uittreksel de dato 4 december 2017 afgeleverd door 
het Stadsbestuur van Kortrijk ontvangen te hebben. 
 d/ Artikel 4.2.1 Vlaamse codex ruimtelijke orde-
ning. 
 Bovendien wordt de overnemer gewezen op artikel 
4.2.1 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening, waarvan 
hij verklaart een kopij ontvangen te hebben. 
 BODEMDECREET. 
 a/ De overdrager verklaart dat er op de grond, voor-
werp van onderhavige akte, bij zijn weten geen risico-

inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 
2 en artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsane-
ring en de bodembescherming. 
 b/ De overdrager legt het bodemattest voor dat be-
trekking heeft op voorschreven goed en dat werd afgele-
verd door OVAM, te Mechelen, op 1 december 2017. 

De inhoud van dit bodemattest wordt hier letterlijk 
overgenomen als volgt:  
 “1 Kadastrale gegevens 
 Datum toestand op: 01.01.2017 
 Afdeling: 34022 KORTRIJK 1 AFD 
 Straat + nr: ST-ANNA 
 Sectie: E 
 Nummer: 1048/00C000 
 Verder “deze grond” genoemd. 
 2 Inhoud van het bodemattest 
 De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gege-
vens over de bodemkwaliteit. 
 Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 
 Opmerkingen: 
 1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden 
als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM 
is bezorgd. 
 2 Meer informatie over de gemeentelijke inventaris 
en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op 
www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris. 
 3 Bijkomende informatie over de overdrachtsrege-
ling: www.overdracht.ovam.be. 
 4 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ont-
vangen, gelden de regels van grondverzet. Meer infor-
matie: www.ovam.be/grondverzet. 
 5 Meer informatie over de gegevensstromen die door 

de OVAM worden gebruikt vindt u op 
http://www.ovam.be/disclaimer. 
 6 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan 
haar verstrekte gegevens. 
 te Mechelen, 01.12.2017”. 

c) De overdrager verklaart met betrekking tot voor-
schreven goed geen weet te hebben van bodemverontreini-
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ging die schade kan berokkenen aan de overnemer of aan 

derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsver-
plichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatre-
gelen die de overheid in dit verband kan opleggen. 

d) Voor zover voorgaande verklaring door de overdra-
ger te goeder trouw afgelegd werd, neemt de overnemer de 
risico's voor eventuele bodemverontreiniging en de schade 
zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op 
zich, en verklaart hij dat de overdrager hiervoor tot 
geen vrijwaring zal gehouden zijn. 
 VERKLARING BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. 
 Ondergetekende notaris verklaart dat hij bij de 
overdrager van voorschreven goed geïnformeerd heeft naar 
zijn hoedanigheid van B.T.W.-belastingsplichtige en aan 
de verschijnende partijen lezing heeft gegeven van arti-
kel 62, paragraaf 6, en van artikel 73 van het Wetboek 

van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. 
 De overdrager verklaarde hierop niet de hoedanigheid 
van B.T.W.-plichtige te hebben, met uitzondering van de 
Heer François de Behault, die verklaart ingeschreven te 
zijn als B.T.W.-plichtige onder nummer BE 0680.623.462.  
 REGISTRATIERECHTEN. 
 De overnemer, met name de Stad Kortrijk, vraagt toe-
passing van artikel 2.9.6.0.2., 1° van de Vlaamse Codex 
Fiscaliteit (VCF). 
 Teneinde te kunnen genieten van de vrijstelling van 
registratierechten en zegelrechten en dit in toepassing 
van artikel 2.9.6.0.2., 1° van de Vlaamse Codex Fiscali-
teit (VCF), artikel 59 van het wetboek van de zegelrech-
ten, de omzendbrief van de Minister van Financiën van 5 
maart 1958 en de ministeriële beslissingen van 10 augus-
tus 1941 en 17 maart 1958, verklaart de overnemer: 

 - dat deze overeenkomst aangegaan wordt en noodzake-
lijk is tot verwezenlijking van zijn maatschappelijk doel 
en dus ten algemenen nutte. 
 De vrijstelling van registratierechten en zegelrech-
ten geldt eveneens voor de bijlagen welke aan de authen-
tieke akte gehecht zijn (ministeriële beslissing van 22 
november 1957, nummer EE/74.413). 
 KEUZE VAN WOONPLAATS. 
     Voor de uitvoering van deze akte doet de overdrager 
keuze van woonplaats in zijn hierboven vermelde woon-
plaats en de Stad Kortrijk, vertegenwoordigd als voor-
zegd, in het Stadhuis te Kortrijk. 
 BEVESTIGING IDENTITEIT. 

a) Overeenkomstig de Hypotheekwet waarmerkt onderge- 
tekende notaris, op vertoon van de officiële stukken door 
de wet vereist (huwelijksboekje en/of identiteitskaart) 

de juistheid van de identiteit van de overdrager zoals in 
het begin van deze akte vermeld, alsook de bestuursvorm 
en de zetel van de overnemer. 

b) Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit 
van de overdrager en de vertegenwoordigerq van de overne-
mer hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde be-
wijskrachtige identiteitsbewijzen. 
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 ONTWERP – VOORLEZING. 
De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onder-  

havige akte ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen 
voor het ondertekenen van deze akte. 
 Deze akte werd integraal voorgelezen voor wat be-
treft de vermeldingen vervat in artikel 12, alinea 1 en 2 
van de Organieke Wet op het Notariaat, evenals de eventu-
ele wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf me-
degedeelde ontwerp van de akte. 
 De gehele akte werd door ondergetekende notaris ten 
behoeve van de verschijnende partijen toegelicht. 
 De partijen die in deze akte in verschillende hoeda-
nigheden zijn opgetreden, bevestigen en aanvaarden dat 
hun éénmalige handtekening betrekking heeft op alle on-
derscheiden verrichtingen in deze akte begrepen. 
 WAARVAN AKTE. 
 Opgemaakt en verleden te Kortrijk, plaats en datum 
als ten hoofde vermeld. 
 En na vervulling van hetgeen voorafgaat, onderteken-
den de verschijnende partijen, aanwezig of vertegenwoor-
digd als voorzegd, deze akte samen met ons, notaris. 
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9 2018_GR_00049 Immobiliën - Verlenging opstalrecht 
kantine aan de Bellegemsestraat te 
KORTRIJK-BELLEGEM. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, 
schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer 
Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_02952 - Immobiliën - verlenging opstalrecht kantine aan de Bellegemsestraat te 
KORTRIJK-BELLEGEM. - Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
De gemeenteraad stemde in zitting van 11.10.1985 in met het verlenen van een recht van opstal op 
een strook stadsgrond (74,40 m²) ter hoogte van de Bellegemsestraat te Bellegem-Kortrijk. Dit recht 
van opstal werd verleend met het oog op de juridische regularisatie van de reeds bestaande 
grondinname en teneinde bouwrecht te verschaffen aan de vereniging tot het verbouwen van de 
bestaande kantine. Het opstalrecht werd toegestaan voor een duur van 20 jaar. De akte tot het 
verlenen van dit recht van opstal werd verleden op 06.02.1987.

In zitting van 08.05.1987 stemde de gemeenteraad in met een uitbreiding van het recht van opstal 
met 165 m². Dit bijkomend recht van opstal werd echter niet geformaliseerd in een authentieke akte.

Gezien het verleende recht van opstal dd. 06.02.1987 een einde zou nemen op 06.02.2007 besliste de 
gemeenteraad in zitting van 11.12.2006 in te stemmen met de verlenging van het recht van opstal 
voor een periode van 10 jaar alsook te beslissen dat in deze akte tot verlenging ook het bijkomend 
recht van opstal van 165m² geregulariseerd diende te worden. Deze beslissing werd effectief 
geformaliseerd in de authentieke akte dd. 30.01.2007.

Het verleende recht van opstal aan de VZW White Star Bellegem nam een einde op 06.02.2017.
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De VZW White Star Bellegem liet met mailbericht dd. 06.09.2017 weten dat zij interesse in een 
nieuwe verlenging hebben.

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 23 oktober 2017 om principieel in 
te stemmen met de verlenging van het recht van opstal.

Argumentatie
De ontwerpakte verlenging recht van opstal werd door notariaat Denys & Vanden Daele (notaris naar 
keuze van de VZW White Star Bellegem) opgemaakt.

De belangrijkste voorwaarden waaronder deze verlenging verleend wordt, zijn de volgende:

 het opstalrecht werd verleend voor het bouwen van een kantine op de in opstal gegeven 
gronden;

 de jaarlijks te betalen canon wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de index van de 
consumptieprijzen (op heden bedraagt de canon 30,58 euro);

 de verlenging van het recht van opstal wordt verleend voor een periode van 10 jaar te 
rekenen vanaf 05.02.2017;

 bij vernieuwing van het recht van opstal blijven de opstallen zuiver en eenvoudig eigendom 
van de opstalhoudster;

 bij einde van het opstalrecht dienen de opstallen door de opstalhoudster op haar kosten 
verwijderd te worden en dient de grond in zijn oorspronkelijke staat, vrij van alle opstallen, 
hersteld te worden en dit binnen de maand na beëindiging van het recht van opstal;

 de opstallen en de grond dienen in een voortdurende staat van goed onderhoud gehouden te 
worden;

 de opstalhoudster is aansprakelijk tegenover derden voor alle schade die hun oorzaak vinden 
in de door haar opgerichte opstallen;

 het opstalrecht kan slechts overgedragen worden na akkoord vanwege de stad;
 het opstalrecht kan onmiddellijk en eenzijdig en vroegtijdig beëindigd worden indien: 1/ VZW 

White Star Bellegem ingrijpende wijzigingen aan haar doel zou aanbrengen, 2/ in geval van 
overdracht van het opstalrecht zonder voorafgaandelijke goedkeuring vanwege de stad, 3/ in 
geval van ontbinding van de vereniging.

Het komt aan de gemeenteraad toe om de ontwerpakte tot verlenging van het recht van opstal goed 
te keuren. Na goedkeuring door de gemeenteraad en verstrijken van de schorsings-en 
vernietigingstermijn van de toezichthoudende overheid kan de akte dan verleden worden.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Bij verlenging van het opstalrecht dient een jaarlijks te indexeren canon betaald te worden. In 2017 
werd 30,58 euro canon betaald.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
in te stemmen met de akte verlenging recht van opstal aan de VZW White Star Bellegem voor de 
kantine gelegen aan de Bellegemsestraat te BELLEGEM-KORTRIJK waarvan de tekst inhoudelijk luidt 
als in bijlage.
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Bijlagen
 GR 11.10.1985.pdf
 opstalakte dd. 06.02.1987.pdf
 GR 08.05.1987.pdf
 GR 11.12.2006.pdf
 verlenging dd. 30.01.2007.pdf
 mail ivm akkoord verlenging.pdf
 ontwerpakte.pdf
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VERLENGING RECHT  
VAN OPSTAL 
B2170935/D052 
 
 Het jaar tweeduizend achttien. 
 Op *.  
 Voor mij, Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris, 
vennoot van de BV BVBA “Denys & Vanden Daelen, geassocieerde notarissen”, 
met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B. 
 Zijn verschenen : 
 ENERZIJDS : 
           De STAD KORTRIJK, met zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 54, 
ondernemingsnummer BE0207 494 678. 
          Hier vertegenwoordigd door *, voor wie optreden: 
          * 
          Handelend overeenkomstig artikel * van het Gemeentedecreet en in 
uitvoering van een beslissing van de gemeenteraad van de stad Kortrijk van *, 
waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan de akte zal gehecht 
blijven. 
          De provinciale overheid werd op de hoogte gebracht van voormelde 
beslissing van de gemeenteraad op * 2018. De gemeente verklaart bij monde 
van haar vernoemde vertegenwoordigers dat de overheid haar geen schorsing 
noch vernietiging heeft laten kennen binnen de door de wet bepaalde termijn en 
dat dus tot nagemelde verlenging van het opstalrecht kan worden overgegaan.  
 Hierna genoemd de "OPSTALGEVERS". 
 ANDERZIJDS : 

De vereniging zonder winstoogmerk VOETBALVERENIGING WHITE 
STAR BELLEGEM, met zetel te 8510 Kortrijk (Bellegem), Bellegemsestraaat 
172, ondernemingsnummer 0408.699.503 en BTW BE408.699.503. 

Opgericht bij onderhandse akte van 14 mei 1969, bekendgemaakt in de 
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 19690000/005042. 
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij beslissing van de algemene 
vergadering van 27 oktober 2016, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad van 23 december 2016, onder nummer 16175939. 

*Hier vertegenwoordigd, overeenkomst de statuten, door haar raad van 
bestuur, samengesteld als volgt: 
- De heer VANDOORN Tony René, geboren te Kortrijk op zeven  
mei negentienhonderdzevenenzestig (identiteitskaart nummer 591-9961429-19 
geldig tot vierentwintig september tweeduizend vierentwintig - rijksregister 
nummer 67.05.07-227.35), wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), 
Bellegemsestraat 172. 
- Mevrouw DE BROCK Nancy Patsy Sandra, geboren te   
Blankenberge op twaalf mei negentienhonderdzeventig (identiteitskaart nummer 
* geldig tot * - rijksregister nummer 70.05.12-302.67), wonende te 8510 Kortrijk 
(Bellegem), Bellegemsestraat 172.   
- De heer DELABIE Frédéric Alfred René, geboren te Kortrijk op  
eenendertig juli negentienhonderdnegenenvijftig (identiteitskaart nummer * 
geldig tot * - rijksregister nummer 59.07.31-273.85), wonende te 8500 Kortrijk, 
Spoelberg 36. 
- De heer TERMOTE Bruno Adolf Robert, geboren te Kortrijk op  
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zeventien januari negentienhonderdvijfenzestig (identiteitskaart nummer * geldig 
tot * - rijksregister nummer 65.01.17-317.60), wonende te 8510 Kortrijk 
(Bellegem), Volksberg 2. 
 Hierna genoemd de "OPSTALHOUDER".  
 Welke verschijners, handelend als gezegd, ons, notaris, verzocht hebben 
de authentieke akte op te stellen van de tussen hen gesloten overeenkomst, als 
volgt : 
 VOORAFGAANDE UITEENZETTING. 
 1. Bij akte verleden voor notaris Arnold Callens, destijds te Kortrijk-
Bellegem, op 6 februari 1987, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor 
te Kortrijk op 2 april daarna, boek  2048 nummer 21, werd door voornoemde 
stad Kortrijk aan de vereniging zonder winstoogmerk ‘Voetbalvereniging White 
Star Bellegem’ een opstalrecht verleend op het hierna beschreven onroerend 
goed voor een duur van twintig jaar, een aanvang nemend op 6 februari 1987. 
 BESCHRIJVING VAN DE IN OPSTAL GEGEVEN GOEDEREN 
VOLGENS TITEL 
 STAD KORTRIJK (voorheen Gemeente Bellegem) 
 Een PERCEEL STADSGROND met een oppervlakte van vier en zeventig 
centiaren veertig/hondersten – 74,40m², gelegen te Kortrijk-Bellegem, achteraan 
de Bellegemsestraat en geïncorporeerd in de plaatselijke voetbalvelden, er 
gekadastreerd of het weest zijnde onder de Elfde Afdeling (=Bellegem) van de 
Stad Kortrijk, Sectie C ex nummers 836 en 843. 
 OORSPRONG VAN EIGENDOM. 
 Voorschreven perceel grond behoort toe aan de stad Kortrijk om het 
verkregen te hebben als volgt: 
 -deels (volgens titel perceel nummer 836) ingevolge aankoop jegens de 
echtgenoten Maurits Vandenbulcke-Lenvain te Bellegem, bij akte verleden voor 
de heer Urbain Vandemeulebroecke, burgemeester van de voormalige 
gemeente Bellegem, op 24 september 1968, overgeschreven 
 -deels (volgens titel perceel nummer 843) ingevolge aankoop jegens de 
voormalige Commissie van Openbare Onderstand van Bellegem, bij akte 
verleden voor voornoemde heer Vandemeulebroecke op 29 oktober 1967. 
 2. De gemeenteraad van de stad Kortrijk heeft in openbare zitting van 8 
mei 1987 – overwegende dat de voormelde voetbalvereniging beoogde om een 
nieuwe kantine te bouwen na afbraak van de bestaande kantine en dat met het 
oog daarop een grondinname diende gevraagd te worden van honderd 
vijfenzestig (165) vierkante meter – ingestemd met de toekenning van een 
opstalrecht aan voornoemde opstalhouder van honderd vijfenzestig (165) 
vierkante meter op zelfde kadastrale perceelnummers in plaats van 
vierenzeventig centiaren veertig hondersten (74,40m²), zonder wijziging van 
enige andere modaliteit zoals vermeld in voormelde akte verleden voor notaris 
Callens te Kortrijk-Bellegem op 6 februari 1987. 
 Deze gemeenteraadsbeslissing tot uitbreiding van het opstalrecht werd 
evenwel niet geformaliseerd in een notariële akte. 
 3. De gemeenteraad van de stad Kortrijk heeft in openbare zitting van 11 
december 2006 ingestemd met enerzijds de verlenging van het opstalrecht aan 
voornoemde voetbalvereniging van een perceel grond gelegen aan de 
Stadionstraat 2 te Bellegem en geïncorporeerd in de plaatselijke voetbalvelden, 
kadastraal gekend te Kortrijk, 11e afdeling, sectie C nr. 836/E, groot 1a 65ca 
voor een periode van tien jaar conform een ontwerp van akte opgesteld door 
notaris Ann Daels te Kortrijk (Bellegem) en anderzijds de regularisatie van de 
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uitgebreidere oppervlakte, voorwerp van het opstalrecht, die per materiële 
vergissing niet werd geformaliseerd. 
 4. In uitvoering van voormelde gemeenteraadsbeslissing van 11 
december 2006 werd bij akte verleden voor notaris Ann Daels te Kortrijk 
(Bellegem) op 30 januari 2007 voormeld opstalrecht – geregulariseerd zoals 
hoger gemeld - verlengd voor een periode van tien jaar om deze te brengen van 
een duur van twintig (20) jaar op een duur van dertig (30) jaar, te rekenen vanaf 
6 februari 1987, zodat het opstalrecht hierna vermeld onroerend goed betreft: 
 STAD KORTRIJK, elfde afdeling, BELLEGEM, Stadionstraat +2.   
 Een perceel grond, bekend  
 -volgens titel, sectie C, nummer 836/E, groot één are vijfenzestig centiare 
(1a 65ca), en  
 -volgens kadaster, sectie C, nummer 836EP0000, met zelfde grootte. 
 (conform kadastrale legger van 21 november 2017) 
 OVEREENKOMST. 
 Partijen verklaren met wederzijdse instemming de duurtijd van voormelde 
opstalovereenkomst te willen verlengen met een duur van tien jaar, te rekenen 
vanaf 5 februari 2017. 
 Door vergetelheid werd deze tweede verlenging van het opstalrecht 
echter niet tijdig geformaliseerd door partijen. Het opstalrecht werd door partijen 
evenwel reeds stilzwijgend verlengd gelet op het feit dat de opstalhouder onder 
meer steeds de kosten aan het gebouw (kantine) verder is blijven dragen en de 
opstalvergoeding is blijven betalen. 
 Voor het overige blijven alle bepalingen van voormelde 
opstalovereenkomsten de dato 6 februari 1987 en 30 januari 2007 onverminderd 
en ongewijzigd van toepassing. 
 HYPOTHECAIRE TOESTAND. 
 Het opstalrecht op deze goederen is verleend voor vrij, zuiver en 
onbezwaard van alle hypotheekrechten, inschrijvingen, schulden en beletselen 
hoegenaamd. 
 VERKLARINGEN BETREFFENDE STEDENBOUW. 
 In navolging van artikel 5.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening heeft ondergetekende notaris een stedenbouwkundig uittreksel 
aangevraagd aan de stad Kortrijk. Dit uittreksel werd afgeleverd door het 
stadsbestuur van Kortrijk op 17 november 2017. 
 De opstalhouder verklaart dat hij het stedenbouwkundig uittreksel heeft 
ontvangen dat minder dan 1 jaar voor heden werd afgeleverd. 
 1.Stedenbouwkundige vergunning. 
 Uit voormeld stedenbouwkundig uittreksel blijkt dat voor voormeld goed 
volgende vergunningen werden afgeleverd :  
 "AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING 
“PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSONEN EN WERKEN VAN 
ALGEMEEN BELANG 
 De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 
“publiekrechtelijke rechtspersonen en werken van algemeen belang” werd of 
wordt behandeld. 
 Stamdossiernummer: 34022_2007_1944 
 Gemeentelijk dossiernummer: 19860123 
 Dossier van AROHM: 
 Onderwerp: bouwen sportaccomodatie 
 Ligging: Stadionstraat(Bel), 8510 Kortrijk 
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 Perceel: 34005_C_0836_E_000_00 
 Datum aangetekende zending aanvraag: 26/03/1986 
 Datum ontvangstbewijs: 26/03/1986 
 Instantie die beslist over de aanvraag: de beslissing werd genomen door 
de ambtenaar 
 Datum van de beslissing over de aanvraag: 29/05/1986 
 Aard van de beslissing over de aanvraag: de vergunning werd verleend 
 Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State? Beslissing niet 
aangevallen (of het beroep bij RvS is onontvankelijk) 
 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING “OUD 
STELSEL” 
 De volgende aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning “oud stelsel” 
werd of wordt behandeld 
 Stamdossiernummer: 34022_2007_687 
 Gemeentelijk dossiernummer: 19870098 
 Dossiernummer van AROHM: 
 Onderwerp: bouwen kantine na afbraak bestaande 
 Ligging: Stadionstraat(Bel) 2, 8510 Kortrijk 
 Perceel: 34005_C_0836_E_000_00 
 Datum aangetekende zending aanvraag: 17/03/1987 
 Datum ontvangstbewijs uitgereikt door de gemeente: 17/03/1987 
 Dossier volledig? Het dossier is volledig 
 Datum van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag: 
15/04/1987 
 Aard van de beslissing van het schepencollege over de aanvraag: de 
vergunning werd verleend 
 Werd beroep ingediend bij de bestendige deputatie? Er is geen 
beroepschrift ingediend bij de Deputatie 
 Werd beroep ingediend bij Vlaamse regering? Er werd geen beroep 
ingediend bij de Vlaamse regering 
 Werd een rappelbrief verstuurd door de aanvrager? De aanvrager heeft 
geen rappelbrief verstuurd 
 Werd de beslissing van het schepencollege geschorst door de 
gemachtigde ambtenaar? De vergunning wordt niet geschorst 
 Is de beslissing aangevallen bij de Raad van State? Beslissing niet 
aangevallen (of het beroep bij RvS is onontvankelijk)” 
 2.Stedenbouwkundige bestemming volgens plannenregister. 
 Ondergetekende notaris verklaart dat uit onderzoek van de brief van de 
Gemeente en het stedenbouwkundig uittreksel blijkt : 
 “Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), provinciaal 
 Plannaam: Solitaire vakantiewoningen – Interfluvium 
 Plan_id: 2.13_00138_00001 
 Datum beslissing: 25/06/2015 
 Beslissende instantie: Deputatie 
 Stadium: definitieve vaststelling (RUP) 
 … 
 Gewestplan (GWP) 
 Plannaam: Koninklijk Besluit van 4 november 1977 houdende vaststelling 
van het Gewestplan Kortrijk 
 Plan_id: 2.22_00007_00001 
 Datum beslissing: 04/11/1977 
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 Beslissende instantie: Koninklijk Besluit 
 Stadium: goedgekeurd 
 Het perceel is gelegen in gebieden voor dagrecreatie 
 … 
 Bijzonder plan van aanleg (BPA) 
 Plannaam: Nieuwstraat wijz. C. (Bellegem) 
 Plan_id: 2.24_00023_010043 
 Datum beslissing: 21/02/1986 
 Beslissende instantie: Ministerieel Besluit 
 Stadium: goedgekeurd" 
 3.Dagvaarding. 
 Ondergetekende notaris verklaart dat naar zijn weten (na onderzoek van 
de brief van de gemeente en ondervraging van de partijen) voor voormeld 
onroerend goed geen dagvaarding werd uitgebracht in verband met artikel 6.1.1. 
of 6.1.41 tot en met 6.1.43 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
 4.Voorkooprecht. 
 Instrumenterende notaris verklaart dat naar zijn weten voormeld 
onroerend goed niet gelegen is in een zone waar het voorkooprecht geldt 
overeenkomstig de bepalingen van het RUP (artikel 2.4.1 en 2.4.2. van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) of overeenkomstig artikel 34 van het 
decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten. 
 5.Verkavelingsvergunning. 
 Nihil. 
 6.As-built attest. 
 Instrumenterende notaris verklaart  dat er geen as-built attest afgeleverd 
noch gevalideerd werd conform artikel 4.2.7. en volgende van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening.  
 7.Complexe projecten. 
 Instrumenterende notaris verklaart dat naar zijn weten het voormeld 
onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een projectbesluit of 
voorkeurbesluit in het kader van het decreet van 25 april 2014 betreffende 
complexe projecten. 
 8.Artikel 4.2.1. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
 Ondergetekende Notaris verklaart dat hij de opstalhouder heeft ingelicht 
van de bepalingen van artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, bevattende een opsomming voor welke handelingen een 
stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is. 
 9.Bouwovertredingen. 
 De opstalgever verklaart dat hij op voormeld onroerend goed niets 
opgericht heeft zonder de nodige vergunningen en aldus in dit verband geen 
enkele wet of decreet overtreden heeft. 
 10.Herstelmaatregelen. 
 Ondergetekende notaris verklaart dat naar zijn weten (na onderzoek van 
de brief van de Gemeente en na ondervraging van de partijen) op voormeld 
goed geen verplichting rust om herstelmaatregelen uit te voeren, zoals voorzien 
in de artikel 6.1.41 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
 11.Planbatenheffing / heffingsplicht. 
 Ondergetekende notaris verklaart dat naar zijn weten, uit onderzoek van 
de brief van de Gemeente en na ondervraging van de partijen, voor voormeld 
onroerend goed geen planbatenheffing verschuldigd is en er geen heffingsplicht 
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rust op voormeld goed conform artikel 2.6.4 en 2.6.8 van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 
  12.Splitsing. 
 Nihil. 
 13.Aanvullende inlichtingen :  
 -Mocht het verkochte goed getroffen zijn of worden door enig besluit van 
de bevoegde overheid inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, onteigening, 
rooilijnen, of door enig ander overheidsbesluit of reglement, dan zal de 
opstalhouder zich moet gedragen naar al de voorschriften zonder verhaal tegen 
de opstalgever wegens verlies of onbruikbaarheid van de grond, weigering van 
de bouwvergunning of om welke reden ook. 
 -Bij brief van 17 november 2017 heeft het stadsbestuur van Kortrijk onder 
meer medegedeeld : 
 “Woonvernieuwingsgebied – woningbouwgebieden 
 Plannaam: woningbouwgebieden 
 Plan_id: 3.01_00001_02v01 
 Datum beslissing: 26/08/2011 
 Beslissende instantie: Besluit van de Vlaamse regering 
 Stadium: goedgekeurd” 
 DIVERSE WETGEVING 
 -De opstalgever verklaart dat het goed niet is opgenomen in de inventaris 
van de leegstaande en/of verwaarloosde gebouwen en dat hij niet 
gewaarschuwd werd dat zelfde goed op deze inventaris zal worden gezet. 
 -De opstalgever verklaart op erewoord, met betrekking tot het verkochte 
goed, geen verplichtingen te hebben die voortspruiten uit het Bosdecreet. 
 -De opstalgever verklaart dat bovenbeschreven goed met geen voor-
koop- of voorkeurrecht of een recht van wederinkoop is bezwaard en dat hij 
geen kennis heeft, ingevolge betekening of anderszins, van enig onteigenings-
besluit. 
 -De instrumenterende Notaris verklaart dat het goed niet gelegen is in 
een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, noch in een afgebakend 
overstromingsgebied, een risicozone voor overstroming of een afgebakende 
oeverzone.  
 -De opstalgever verklaart conform het onroerenderfgoeddecreet: 
 1) Dat het goed niet werd opgenomen in de landschapsatlas, of de 
vastgestelde inventarissen inzake archeologische zones, bouwkundig erfgoed, 
houtige beplantingen met erfgoedwaarde of historische tuinen en parken. 
 2) Dat het goed niet voorlopig of definitief beschermd werd. 
 BODEMDECREET. 
 1.De opstalgever verklaart dat er op voormeld goed bij zijn weten geen 
risico-inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2, 13° en volgende 
van het Bodemdecreet van 27/10/2006 en dat hij tot op heden geen registratie-
attest heeft ontvangen noch een betekening om over te gaan tot een oriënterend 
of beschrijvend bodemonderzoek. 
 2. De opstalgever verklaart dat hij –overeenkomstig artikel 101 van het 
Decreet- de opstalhouder, die zulks erkent en bevestigt, voor het sluiten van de 
onderhandse overeenkomst op de hoogte heeft gebracht van de inhoud van het 
meest recente bodemattest, afgeleverd door de OVAM op 16 november 2017 en 
luidend als volgt :  
 “2  Inhoud van het bodemattest 
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  De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de 
bodemkwaliteit. 
 Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. 
  Opmerkingen 
 1.Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een 
oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd. 
            2.Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de 
toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op www.ovam.be/gemeentelijke-
inventaris.   
            3.Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling : 
www.overdracht.ovam.be 
            4. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de 
regels van grondverzet. Meer informatie : www.ovam.be/grondverzet. 
            5.Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden 
gebruikt vindt u op http://www.ovam.be/disclaimer. 
            6. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte 
gegevens.” 
 3.De opstalgever verklaart met betrekking tot het goed geen weet te 
hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de 
opstalhouder of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een 
saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de 
overheid in dit verband kan opleggen. 
 4.Voorzover voorgaande verklaring door de opstalgever te goeder trouw 
afgelegd werd, neemt de opstalhouder de risico's van eventuele 
bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen 
voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de verkoper hiervoor tot geen vrijwaring 
zal zijn gehouden. 
 5.Ondergetekende notaris wijst de opstalhouder er tot slot op dat :  
 -het bovenstaande geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al 
dan niet zuiver zijn van de bodem. 
 -de regels van grondverzet (Hoofdstuk VII van titel III van zelfde decreet) 
onverkort van toepassing blijven. 

ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT. 
 Ingevolge een opzoeking door ondergetekende notaris op 2 januari 2018  
via de website van het KLIM (Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt 
vzw, te Brussel) is gebleken dat er geen maatschappijen installaties hebben in 
de nabijheid van voormeld goed. 
 POSTINTERVENTIEDOSSIER. 
 Na door de instrumenterende notaris te zijn ondervraagd over het 
bestaan van een postinterventiedossier, hebben de partijen verklaard dat zij aan 
het voormelde goed geen werken hebben uitgevoerd die onder het 
toepassingsgebied vallen van het Koninklijk besluit van vijf en twintig januari 
tweeduizend en één betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen. 
 KOSTEN – PRO FISCO VERKLARING. 
 Alle kosten, rechten en erelonen van deze akte zijn ten laste van de 
opstalhouder.  
 Het huidig solarium bedraagt dertig euro achtenvijftig cent (€ 30,58) 
ingevolge de aanpassing aan het indexcijfer van de consumptieprijzen zoals 
bepaald in de indexatieclausule opgenomen in de akte verleden voor notaris 
Ann Daels op 30 januari 2007. 
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 Voor de heffing van de registratierechten worden de bijkomende lasten 
pro fisco geschat op vijf procent. 
 WETSARTIKEL 203. 
 Lezing werd gegeven van het eerste lid van het artikel 203 van het 
Wetboek op de registratierechten.  
 B.T.W. VERKLARING. 
 Na voorlezing door de werkende notaris van artikel 62, paragraaf 2 en 
van artikel 73 van het B.T.W. Wetboek en na de opstalgever te hebben onder-
vraagd, heeft hij verklaard de hoedanigheid van B.T.W. belastingplichtige te 
hebben onder nummer BE207 494 678. 
 WOONSTKEUZE. 
 Voor alle betekeningen en mededelingen doen partijen keuze van 
woonplaats in hun respectievelijke zetel of woonplaats zoals hierboven vermeld. 
 RECHT OP GESCHRIFTEN 
 Ondergetekende notaris verklaart dat het recht van vijftig euro (50 EUR)  
wordt betaald op zijn aangifte. 
 SLOTBEPALINGEN. 
 a)Het Hypotheekkantoor wordt uitdrukkelijk ontslagen gelijk welke 
ambtshalve inschrijving te nemen tijdens het overschrijven dezer. 
 b)De Notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd 
aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbe-
wijzen. 
            Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de Hypotheekwet, 
bevestigt de Notaris op zicht van uittreksels uit de registers van de burgerlijke 
stand dat de namen, voornamen, datum en plaats van geboorte en woonplaats 
van de partijen / natuurlijke personen en het ondernemingsnummer van de 
partijen / rechtspersonen overeenkomen met onderhavige vermelding. 
 c) De comparanten erkennen dat de Notaris hen gewezen heeft op de 
bijzondere verplichtingen aan de Notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1, 
alinea’s 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer 
een Notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige 
bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen 
moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere Notaris aan te 
wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.  De Notaris moet tevens elke 
partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien 
uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op 
onpartijdige wijze raad verstrekken. 
 De notaris heeft hierop verklaard dat zich hier volgens hem geen 
tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat hij alle bedingen opgenomen in 
onderhavige akte voor evenwichtig houdt, voor zover de grootte van dergelijke 
opstalvergoeding proportioneel is in verhouding tot andere opstalvergoedingen 
toegekend aan de stad Kortrijk. 
 De comparanten bevestigen tevens dat de Notaris hen naar behoren 
heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit 
onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt. 
 d) Verwijzing naar vroeger verleden akten 
 In onderhavige akte wordt verwezen in de zin van artikel 19 alinea 3 van 
de Organieke Wet Notariaat naar de vroeger verleden akte met name de 
voormelde akte verleden voor notaris Arnold Callens te Kortrijk (Bellegem) op 6 
februari 1987 en de akte verleden voor notaris Ann Daels te Kortrijk (Bellegem) 
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op 30 januari 2007.  De partijen verklaren en bevestigen dat deze akte met 
onderhavige akte één geheel vormt om samen als authentieke akte te gelden. 
 e) 1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte 
ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen voor het verlijden dezer, namelijk 
op * 2018. 
 2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de 
vermeldingen bevat in artikel 12, al. 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat. 
 3. De gehele akte werd door ons Notaris ten behoeve van de 
comparanten toegelicht. 
 WAARVAN AKTE, verleden te Kortrijk. 
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten getekend 
met ons Notaris. 
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20:11 Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
20:14 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
20:15 An Vandersteene, schepen verlaat de zitting
20:15 Carol Leleu, raadslid verlaat de zitting
20:15 Pieter Soens, raadslid verlaat de zitting
20:15 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
10 - 2018_GR_00072 - Immobiliën (immo 2017/019) - Inerfpachtgeving Vannestesmolen gelegen Abdijmolenweg te 8510 K.-Marke. - Goedkeuren

10 2018_GR_00072 Immobiliën (immo 2017/019) - 
Inerfpachtgeving Vannestesmolen gelegen 
Abdijmolenweg te 8510 K.-Marke. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; de 
heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de 
heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis 
Rodenbach, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, 
raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, 
raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet 
Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de 
heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend 
stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_00573 - 2016/855 - Beheersplan Vannestesmolen in Marke. - Goedkeuren

Aanleiding en context
Met een akte van afstand van onroerend goed verleden op 29 september 1981 werd de Stad Kortrijk 
eigenaar van de molen gelegen Abdijmolenweg te 8510 K.-Marke. Ondertussen werd deze molen 
beschermd als monument omwille van de industrieel-archeologische waarde ervan. Het betreft een 
stenen graanwindmolen met onderbouwde rondlopende galerij met troggewelven en ook een 
koepelgewelf. De bedoeling om de molen opnieuw maalvaardig te kunnen maken, is tot op heden nog 
niet gelukt. De nevenbestemming van bakkerijmuseum werd ondertussen ook opgeheven.
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Het college van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 22 mei 2017, punt 30, het 
beheersplan voor Vannestesmolen in Marke goedgekeurd. In dit plan wordt er voor de invulling van 
de ruimte die vrijkomt, gedacht aan occassionele evenementen, tentoonstellingen, workshops, 
recepties, productvoorstellingen, enz ... én bij voorkeur in relatie met het naastgelegen d-hotel dat 
zich vanuit de voormalige molenhoeve heeft ontplooid.

De eigenaar-uitbater van het naastgelegen d-hotel is reeds langer vragende partij om de molen in 
erfpacht te verkrijgen, zodat deze in de werking van het hotel kan ingeschakeld worden. Het is de 
bedoeling om in de sokkel van de molen, een loungebar in te richten en om de molen opnieuw 
draaivaardig te maken door de implementatie van een windturbine met nieuwe wieken. Deze 
investeringen wordt geraamd op €385.000.

Er kon een akkoord worden bereikt dat opgenomen werd in een ontwerp van akte erfpacht 
opgemaakt door notaris De Witte.

Argumentatie
De belangrijkste bepalingen in dit ontwerp van akte erfpacht luiden als volgt:

-voorwerp: windmolen gelegen Abdijmolenweg 3+ te Kortrijk-Marke;

-duur: 35 jaar;

-vergoeding: eigendomserkennende jaarlijkse canon €1;

-de bestaande erfdienstbaarheid van doorgang naar de straat wordt behouden;

-bestemming: het opwekken van elektriciteit en loungebar in de sokkel met uitsluiting van nachtclub 
en kansspelinrichtingen; deze bestemming mag niet gewijzigd of uitgebreid worden zonder de 
uitdrukkelijk, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar;

-herstellingen en onderhoud: alle ten laste van de erfpachter, ook deze die in principe ten laste van de 
eigenaar zouden vallen;

-overdracht: verboden, behoudens schriftelijk, voorafgaandelijk en uitdrukkelijk akkoord van de stad;

-ontbinding erfpacht: indien de erfpachter in faillissement, vereffening of ontbinding volgens de op de 
erfpachter toepasselijke nationale wetgeving en reglementering wordt verklaard; indien de erfpachter 
geen goed beheer van het onroerend goed doet of indien de erfpachter nalaat de beloofde 
investeringen uit te voeren;

-gebruik door de stad: gedurende 9 dagen per jaar, zijnde 3 maal 3 dagen voor opbouw, gebruik en 
opkuis; tijdens open monumentendag en 2 keer vrij te bepalen tenminste 2 maanden vooraf 
schriftelijk aan te vragen.

Het behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad om dit ontwerp van akte goed te keuren.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Er zal jaarlijks een eigendomserkennende symbolische canon van €1 aan de stad betaald worden. De 
erfpachter neemt wel ook het eigenaarsonderhoud ten laste.

Budgetsleutel: 2018/GBB-CBS/0729-00/7050004/IE-GEEN
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Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 34 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

21 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, K. Detavernier, L. Maddens, B. 
Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, M. Seynaeve, I. Verschaete, 
C. Waelkens.

2 nee-stemmen :D. Wemel, M. Vandemaele.

11 onthoudingen : S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, C. Depuydt, R. 
Deseyn, F. Rodenbach, H. Vanhoenacker, A. Destoop.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de inerfpachtgeving van de molen gelegen Abdijmolenweg 3+ te Kortrijk-Marke 
aan het naastgelegen d-hotel en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte 
erfpacht opgemaakt door notaris De Witte en waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit 
terug te vinden is.

Bijlagen
 Kadastrale gegevens.pdf
 Akte afstand.pdf
 Akte erfdienstbaarheid.pdf
 Plan erfdienstbaarheid.pdf
 Beslissing CBS d.d. 22 mei 2017.pdf
 Goedgekeurd beheersplan.pdf
 Definitief ontwerp van akte erfpacht.pdf
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20:18 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
20:20 Steve Vanneste, raadslid betreedt de zitting
20:20 Carol Leleu, raadslid betreedt de zitting
20:21 An Vandersteene, schepen betreedt de zitting
20:21 Pieter Soens, raadslid betreedt de zitting
20:21 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
11 - 2018_GR_00060 - Immobiliën (immo 2009/004) - Ingebruikneming van 8.287,42m² gewestgrond gelegen Walle te Kortrijk. - Goedkeuren

11 2018_GR_00060 Immobiliën (immo 2009/004) - 
Ingebruikneming van 8.287,42m² 
gewestgrond gelegen Walle te Kortrijk. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, 
schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer 
Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_GR_00019 - Overeenkomst in verband met samengevoegde opdracht van diensten - 
Bufferbekken Grote Wallebeek. - Goedkeuren

 2017_GR_00011 - Immobiliën (immo 2009/004) - Aankoop van en pachtbeëindiging op gronden 
gelegen Walle te Kortrijk voor de realisatie van een bufferbekken. - Goedkeuren

 2016_CBS_01619 - Waterbeheersings- en rioleringswerken in de omgeving van de 
verkeerswisselaar ‘het Ei’ en de Grote Wallebeek - Principiële nota ifv bufferbekken en persleiding 
Walle - Principiële goedkeuring

 2017_GR_00230 - Overeenkomst in verband met samengevoegde opdracht van diensten - 
Bufferbekken Grote Wallebeek. - Goedkeuren

Aanleiding en context
Het college van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 30 mei 2016, punt 98, de 
randvoorwaarden en budgettaire verdeelsleutel tussen de Stad, het Vlaamse Gewest, de Provincie en 
de Tuinbouwschool in functie van de waterbeheersings- en rioleringswerken in de omgeving van de 
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verkeerswisselaar 'het Ei' en de Grote Wallebeek, principieel goedgekeurd. Wat betreft de aankoop 
van de gronden ter realisatie van het bufferbekken verkiest het Agentschap Wegen en Verkeer van 
het Vlaamse Gewest om geen eigenaar te worden van de gronden en haar aandeel in de 
grondverwerving te compenseren door een grondoverdracht van restgronden eveneens gelegen in 
Walle en deels nodig in functie van de heraanleg van de wijk en deels om ingericht te worden als 
volkstuinen of buurttuin.

De aankoop van en pachtbeëindiging op gronden gelegen Walle voor de realisatie van een 
bufferbekken werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 09 januari 2017, punt 6. De 
akte werd verleden op 13 maart 2017.

Tussen de Stad en het Vlaamse Gewest werd er een samenwerkingsovereenkomst voor 
samengevoegde opdrachten van diensten afgesloten. De gemeenteraad heeft in zitting van 09 januari 
2017, punt 15, deze overeenkomst goedgekeurd. Deze samenwerkingsovereenkomst werd aangepast. 
Het Agentschap had de nodige budgetten niet voorzien, waardoor er afgesproken werd dat de Stad de 
studiekosten zal prefinancieren en terugvorderen aan het Agentschap. Deze nieuwe tekst werd 
goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad d.d. 11 september 2017.

Argumentatie
De opmaak van de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van de werken en de overdracht 
van de gronden is nog lopende, terwijl de Stad nu reeds over de gronden wenst te kunnen beschikken 
voor de aanleg in het voorjaar van volkstuintjes en een speelruimte ten voordele van de wijk. Het 
Agentschap Wegen en Verkeer heeft hiervoor een overeenkomst inzake precair gebruik en onderhoud 
overgemaakt, die thans ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De stad kan de 
8.287,42m² grond eigendom van het Vlaamse Gewest kosteloos in precair gebruik nemen in ruil voor 
het onderhoud ervan.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Kosteloos.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
In te stemmen met de ingebruikneming van 8.287,42m² gewestgrond gelegen Walle te Kortrijk en dit 
conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van overeenkomst inzake precair gebruik en 
onderhoud, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit terug te vinden is.

Bijlagen
 Kadastrale gegevens.pdf
 Beslissing CBS 30mei2016.pdf
 Beslissing Gemeenteraad 09jan2017 aankoop.pdf
 Beslissing Gemeenteraad 09jan2017 samenwerkingsov.pdf
 Beslissing gemeenteraad 11sept2017 gewijzigde samenwerkingsov.pdf
 Ontwerp overeenkomst precair gebruik en onderhoud.pdf
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12 - 2018_GR_00056 - Immobiliën (immo 2017/023) - Samenwerkingsovereenkomst voor heraanleg deel sentier nr. 66, tussen de Leuzestraat en hoeve Mylle Dottenijsestraat nr. 63 te K.-Bellegem. - Goedkeuren

12 2018_GR_00056 Immobiliën (immo 2017/023) - 
Samenwerkingsovereenkomst voor 
heraanleg deel sentier nr. 66, tussen de 
Leuzestraat en hoeve Mylle 
Dottenijsestraat nr. 63 te K.-Bellegem. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, 
schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer 
Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
De sentier nr. 66 is een officiële voetweg die ingeschreven is in de Atlas der Buurtwegen. Tussen de 
Leuzestraat en de hoeve gelegen Dottenijsestraat 63 te 8510 K-Bellegem, eigendom van de heer en 
mevrouw Hans Mylle en Tine Lavens heeft deze voetweg een breedte van 1,50 meter. Het tracé van 
deze voetweg maakt deel uit van het Argendaal wandelpad en een mountainbikeroute MTB Kortrijk-
Spiere – groene lus Kortrijk. Aangezien deze voetweg ook gebruikt wordt als toegangsweg naar de 
hoeve, hierboven vermeld, werd deze voetweg geasfalteerd op een breedte van 3 meter, wat 
betekent dat er naast de voetweg een verbredingszone van 1,50 meter gelegen is met een louter 
privaat belang.

De bestaande asfaltverharding is momenteel in zeer slechte toestand. Op veel plaatsen is de 
asfaltverharding helemaal verbrokkeld zodat de onderliggende steenslag aan de oppervlakte komt te 
liggen. Er zijn ook veel putten in de weg aanwezig. De weg werd aangelegd in dakprofiel waardoor er 
veel water op de weg blijft staan. Tot slot is de aanleg van de weg onvoldoende om de passerende 
landbouwvoertuigen en vrachtwagens te kunnen dragen. Een heraanleg van deze weg dringt zich op.

Aangezien het om één weg gaat met 1,50 meter openbaar en 1,50 meter privaat belang werd er 
tussen de Eigenaars en de Stad overeengekomen om deze heraanleg gezamenlijk aan te pakken en 
de kosten te verdelen.
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De afspraken tussen betrokkenen werden opgenomen in een ontwerp van 
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt door Communicatie en Recht.

Argumentatie
De Stad zal optreden als opdrachtgever van de werken voor de heraanleg van de weg en dit zowel 
voor het gedeelte van openbaar als van privaat belang. De Eigenaars blijven wel betrokken. De 
aannemer zal afzonderlijke vorderingsstaten en bijhorende facturen opmaken en rechtstreeks sturen 
naar de partij die voor de betaling moet instaan.

Alle afspraken zijn opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst, waarbij het door de Eigenaars 
goedgekeurde plan en de goedgekeurde offerte van de werken als bijlagen zijn toegevoegd.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Het uitgavenbudget voor dit project is voorzien door de directie BOD op het begrotingsartikel 
2018/GBB-CBS/0200-01/2240000/IE-14 en dit door middel van een verrekening in een lopend dossier. 
Deze verrekening zal het voorwerp uitmaken van een apart dossier opgemaakt door BOD dat zal 
geagendeerd worden op CBS d.d. 05/03 aanstaande.

De Stad zal €29.243,64, inclusief BTW ten laste nemen. De familie Mylle zal €19.949,49, inclusief BTW 
ten laste nemen.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Kortrijk en de familie Mylle voor de 
heraanleg van een deel van de sentier nr. 66, tussen de Leuzestraat en de hoeve gelegen 
Dottenijsestraat nr. 63 te K.-Bellegem, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit is 
opgenomen, goed te keuren.

Bijlagen
 Kadastrale gegevens.pdf
 Uittreksel Atlas der Buurtwegen.pdf
 Plan.pdf
 Offerte.pdf
 Ontwerp samenwerkingsovereenkomst.pdf
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Wout Maddens
Planning en Openbaar Domein
13 - 2018_GR_00046 - afsprakennota 2016-52 Leiedal - raamcontract stedenbouwkundige plannen en studies  - Verlenging looptijd - stedenbouwkundig ontwerp in het kader van de exclusieve dienstverlening - Goedkeuren

13 2018_GR_00046 afsprakennota 2016-52 Leiedal - 
raamcontract stedenbouwkundige plannen 
en studies  - Verlenging looptijd - 
stedenbouwkundig ontwerp in het kader 
van de exclusieve dienstverlening - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, 
schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer 
Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_GR_00225 - Stedenbouwkundig ontwerp 2016-2018 - Opmaak stedenbouwkundige plannen 
en studies door Leiedal in het kader van de exclusieve dienstverlening - Afsprakennota 2016-52 - 
Goedkeuren

Aanleiding en context
In 2016 gaf de stad aan Leiedal de opdracht voor ondersteuning bij de opmaak van 
stedenbouwkundige plannen en studies in het kader van de exclusieve dienstverlening. Deze opdracht 
vertegenwoordigt een bedrag van 96.893,80 € en loopt van 09/2016 tot 02/2018.

Op heden rest nog 30.126,98 € van het budget.

Argumentatie
Leiedal gaat akkoord om de einddatum van het raamcontract te verlengen. Zo kan verdere 
ondersteuning verleend worden in een aantal lopende opdrachten (o.a. Site Van Marcke, N328, 
Loofstraat,...).
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Eventuele bijkomende opdrachten tot het opmaken van stedenbouwkundige plannen en studies 
kunnen eveneens gedefinieerd worden.

De gemeenteraad wordt gevraagd de looptijd te verlengen tot 31/05/2019.

Met Leiedal worden de nodige kalenderafspraken vastgelegd (workshops, personeelsinzet,...).

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Restbudget van 30.126,98 € aan te rekenen voor 15.000 € op 2018 en 15.126,98 € op 2019.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Akkoord te gaan met de verlenging van de looptijd van afsprakennota 'Leiedal 2016-52 - opmaak 
stedenbouwkundige plannen en studies in het kader van de exclusieve dienstverlening' tot 
31/05/2019.

Bijlagen
 Brief Leiedal verlenging raamovereenkomst.pdf

Kelly Detavernier
Financiën
14 - 2018_GR_00062 - Algemeen retributiereglement 2018 - Wijziging/aanvulling punt 9.7.  "Gebruik van ... Groeningeheem" met onmiddellijke ingang - Goedkeuren

14 2018_GR_00062 Algemeen retributiereglement 2018 - 
Wijziging/aanvulling punt 9.7.  "Gebruik 
van ... Groeningeheem" met onmiddellijke 
ingang - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, 
schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
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raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer 
Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_GR_00298 - Gemeentelijk algemeen retributiereglement vanaf 1 januari 2018 - Vaststellen

Aanleiding en context
Aangezien de stad wil tegemoetkomen aan de vraag van de gebruikers van het Groeningeheem om 
drank te kunnen consumeren, dringt een aanpassing van het algemeen retributiereglement 2018 zich 
op en moeten de drankprijzen hierin opgenomen worden.

Argumentatie
De VZW Ontmoetingscentrum Groeningeheem werd ontbonden en is niet langer een VZW. Het 
Groeningeheem wordt sedert de ontbinding gestuurd door de stad en opgevolgd door het stadsteam 
“Evenementen en Verenigingen”.
Door de enorme vraag van gebruikers van het Groeningeheem naar drankverbruik, wil de stad 
klantvriendelijk zijn en tegemoet komen aan deze vraag.

Dit impliceert natuurlijk wel dat de drankprijzen moeten opgenomen worden in het algemeen 
retributiereglement 2018, dat reeds goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 11/12/2017. 
Deze beslissing zal een addendum vormen aan het algemeen retributiereglement 2018.

 
Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het punt 9.7. "Gebruik van schouwburgcomplex - muziekcentrum - ontmoetingscentra - musea - 
streekbezoekerscentrum - Groeningeheem"" van het algemeen retributiereglement 2018, zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 11 december 2017, als volgt aan te vullen:

9.7. Gebruik van schouwburgcomplex - muziekcentrum - ontmoetingscentra - musea - 
streekbezoekerscentrum - Groeningeheem

Drankprijzen Groeningeheem

Factuurprijzen (inclusief 21% BTW op alcoholische dranken en 6% BTW op niet-alcoholische 
dranken)

soort factuurprijs per bak factuurprijs per fles
water plat Bonval 18,66 EUR 0,78 EUR
water spuit Bonval 18,62 EUR 0,78 EUR
cola/cola zero 22,62 EUR 0,94 EUR
Fanta 23,08 EUR 0,96 EUR
Ice tea blik 27,57 EUR 1,15 EUR
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Pils Bockor 24,25 EUR 1,01 EUR
fruitsap 22,46 EUR 0,94 EUR
Omer blond 48,64 EUR 2,03 EUR
Wijn wit 25 cl 56,6 EUR 2,83 EUR
Koffie filter los 0,91 EUR 0,91 EUR

Prijzen voor barverkoop (inclusief 21% BTW op alcoholische dranken en 6% BTW op niet-alcoholische 
dranken)

soort geafficheerde prijzen
water plat Bonval 1,60 EUR
water spuit Bonval 1,60 EUR
cola/cola zero 1,60 EUR
Fanta 1,60 EUR
Ice tea blik 1,60 EUR
Pils Bockor 1,60 EUR
fruitsap 1,60 EUR
Omer blond 3,20 EUR
Wijn wit 25 cl 4,00 EUR
Koffie filter los 2,00 EUR

Punt 2
Deze beslissing als addendum toe te voegen aan het algemeen retributiereglement 2018, 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 11 december 2017.

Raadscommissie 2
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
20:43 An Vandersteene, schepen verlaat de zitting
20:45 Carol Leleu, raadslid verlaat de zitting
20:46 Pieter Soens, raadslid verlaat de zitting
20:46 Patrick Jolie, raadslid verlaat de zitting
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15 2018_GR_00052 West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld 
Wevelgem-Bissegem (WIV) - Algemene 
vergadering - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; de 
heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de 
heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
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raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, 
raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, 
raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter 
Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, 
raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 27 december 2017 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van de WIV op 28 maart 2018 om 19 uur.

Per brief van 9 februari 2018 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de vervroegde 
jaarvergadering van de WIV op 28 maart 2018, voorafgaand aan de buitengewone algemene 
vergadering, om 18 uur.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
(WIV), opgericht op 1 augustus 1970.
De laatste statutenwijziging dateert van 21 maart 2007.
De WIV is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is de uitbating van het luchthaventerrein Kortrijk-Wevelgem.

De agenda van de vervroegde jaarvergadering van de WIV op 28 maart 2018, voorafgaand aan de 
buitengewone algemene vergadering, om 18 uur, luidt als volgt:

1. verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het dienstjaar 2017

2. bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2017

3. verslag van de commissaris aan de algemene vergadering

4. kwijting van de bestuurders en van de commissaris

5. goedkeuring van de verkorte jaarrekening voor de periode 01/01-28/03/2018 en van het verslag ter 
zake van de commissaris 

6. Vragen aan de grond-concessiegevers het Provinciebestuur West-Vlaanderen, het Vlaamse Gewest 
en de intercommunale Leiedal  van de verlenging van de grond-concessies voor de luchthaven 
Kortrijk-Wevelgem tot 31 december 2022.

7. varia en dankwoord
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De agenda van de buitengewone algemene vergadering van de WIV op 28 maart 2018 om 19 uur 
luidt als volgt:

1° Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur conform artikel 770 van het Wetboek van 
vennootschappen iuncto artikel 761 § 1 van het Wetboek van vennootschappen.
(Verslag van de raad van bestuur in bijlage 1; dit verslag wordt midden februari 2018 op basis van de 
resultaten per 31 december 2017 geactualiseerd en nagestuurd en ter inzage gesteld van de vennoten 
op de zetel van de vereniging)
 
2° Beslissing tot overdracht van algemeenheid van de onderhavige dienstverlenende vereniging onder 
de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “West-Vlaamse 
Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem”, “W.I.V.”, aan de verkrijgende naamloze 
vennootschap “Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem”, met zetel te 8560 Wevelgem, 
Luchthavenstraat 1 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met 
ondernemingsnummer 0633.606.374 en met btw-nummer BE 0633.606.374, overeenkomstig het 
voorstel van overdracht.
(Ontwerp van akte houdende het voorstel tot overdracht van algemeenheid in bijlage 2)

3° Volmacht tot overdracht.

4° Schorsing van de vergadering.

5° Lezing, bespreking en toelichting van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van 
de commissaris-revisor met betrekking tot het lopende boekjaar – Goedkeuring van de jaarrekening 
over het lopende boekjaar, afgesloten op heden – Kwijting aan de bestuurders en aan de 
commissaris-revisor.
(Jaarrekening en verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor worden midden 
februari 2018 nagestuurd)

6° Verslag door de raad van bestuur tot toelichting van het voorstel tot ontbinding van de 
dienstverlenende vereniging, opgemaakt overeenkomstig artikel 181 § 1 van het Wetboek van 
vennootschappen; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie 
maanden voordien is vastgesteld.
Verslag opgemaakt door de commissaris-revisor van de dienstverlenende vereniging, over de staat 
van activa en passiva gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.
(Verslag door de raad van bestuur in bijlage 3 - Staat van activa en passiva en verslag van de 
commissaris-revisor worden midden februari 2018 nagestuurd)

7° Voorstel tot ontbinding van de dienstverlenende vereniging na vaststelling dat drie vierden van het 
aantal deelnemende gemeenten hiertoe verzoeken op grond van de daartoe strekkende 
gemeenteraadsbeslissingen. 
(Verzoek tot vervroegde ontbinding van de WIV door de deelnemende gemeente in bijlage 4 - 
Ontwerp van akte in bijlage 5)

8° Voorstel tot afsluiting van de vereffening.
(Ontwerp van akte in bijlage 5)

9° Volmacht formaliteiten.

In de uitnodiging van 27 december 2017 werd melding gemaakt van een komende actualisatie van 
documenten.
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Deze gebeurde in functie van de door de raad van bestuur (zitting van 5 februari 2018)  vastgestelde 
jaarrekening per 31 december 2017 en de verplichtingen verbonden aan de procedure strekkend tot 
de overdracht van algemeenheid.

Per mail van 7 februari 2018 ontving de stad de geactualiseerde versies van het bijzonder verslag met 
staat van het vermogen (was de bijlage 1 bij de invitatie van 27 december 2017) en van de toelichting 
van het voorstel tot ontbinding van de W.I.V. (was de bijlage 3 bij de invitatie van 27 december 
2017).

Alle bijlagen zijn opgenomen bij het besluit betreffende de bepaling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger(s) voor deze vergadering.

---

Volgens artikel 15 van de statuten van de WIV kan de stad Kortrijk ook een tweede 
vertegenwoordiger aanduiden voor de algemene vergadering.

Hierbij dient men de onverenigbaarheden die voorzien zijn in artikel 16 van de statuten in acht te 
nemen:
" Onverminderd andere wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn op de mandaten in 
de vereniging bestaat er een onverenigbaarheid tussen het mandaat van vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering en de volgende ambten, mandaten of functies:
- lid zijn van een ander bestuursorgaan van de vereniging;
- lid zijn van een regering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten en 
gemeenschappen;
- lid zijn van een wetgevende vergadering, zowel op federaal niveau als op niveau van de gewesten 
en gemeenschappen; 
- lid zijn van het Europees parlement en van de Europese commissie;
- provinciegouverneur zijn of adjunct van de gouverneur van Vlaams Brabant;
- arrondissementscommissaris zijn of adjunct-arrondissementscommissaris;
- provinciegriffier zijn;
- lid zijn van een bestuurs- of controleorgaan in of werknemer van een privaatrechtelijke 
rechtspersoon die activiteiten uitoefent in hetzelfde beleidsdomein als de vereniging;
- behoudens wat bepaald is in de vorige alinea, werknemer zijn van een aangesloten openbaar 
bestuur of van een administratie die is belast met hetzij de uitoefening van het gewoon toezicht op de 
lokale besturen, hetzij de uitoefening van een specifiek toezicht op grond van de doelstellingen van de 
vereniging. 
Een gemeente kan daarenboven geen kandidaat voordragen of benoemen die werknemer is van een 
niet-gemeentelijk deelnemer of er een mandaat waarneemt."

Artikel 15 van de statuten bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat 
van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Juridische grond
decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting over punt 1 van het besluit, in 
openbare zitting, waaraan 35 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Seynaeve Maarten
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17 ja-stemmen, 10 nee-stemmen, 8 onthoudingen;

Soens Pieter

31 ja-stemmen, 1 nee-stem, 3 onthoudingen;

De raad gaat over tot de geheime stemming in openbare zitting over punt 2 van het besluit, in 
openbare zitting, waaraan 35 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt als volgt:

Seynaeve Maarten

17 ja-stemmen, 10 nee-stemmen, 8 onthoudingen;

Soens Pieter

31 ja-stemmen, 1 nee-stem, 3 onthoudingen;

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De heren Maarten Seynaeve en Pieter Soens als vertegenwoordigers aan te duiden voor de 
vervroegde jaarvergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem op 
28 maart 2018 om 18 uur.

Punt 2
De heren Maarten Seynaeve en Pieter Soens als vertegenwoordigers aan te duiden voor de 
buitengewone algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-
Bissegem op 28 maart 2018 om 19 uur.

Bijlagen
 WIV-AV180328-invit.pdf
 WIV-statuten per 210307.doc
 WIV-BAV180328-invit.docx

16 - 2018_GR_00053 - West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) - vervroegde jaarvergadering  - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat

16 2018_GR_00053 West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld 
Wevelgem-Bissegem (WIV) - vervroegde 
jaarvergadering  - Goedkeuren agenda en 
bepalen mandaat
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; de 
heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de 
heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, 
raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, 
raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter 
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Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, 
raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 9 februari 2018 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de vervroegde 
jaarvergadering van de WIV op 28 maart 2018.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
(WIV), opgericht op 1 augustus 1970.
De laatste statutenwijziging dateert van 21 maart 2007.
De WIV is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is de uitbating van het luchthaventerrein Kortrijk-Wevelgem.

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 
dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd 
aangeduid, vast te stellen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het dienstjaar 2017

2. bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2017

3. verslag van de commissaris aan de algemene vergadering

4. kwijting van de bestuurders en van de commissaris

5. goedkeuring van de verkorte jaarrekening voor de periode 01/01-28/03/2018 en van het verslag ter 
zake van de commissaris

6. Vragen aan de grond-concessiegevers het Provinciebestuur West-Vlaanderen, het Vlaamse Gewest 
en de intercommunale Leiedal  van de verlenging van de grond-concessies voor de luchthaven 
Kortrijk-Wevelgem tot 31 december 2022.

7. varia en dankwoord

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 34 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

31 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, K. Detavernier, L. Maddens, B. 
Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, S. 
De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Rodenbach, H. Vanhoenacker, A. Destoop,M. 
Seynaeve, I. Verschaete, C. Waelkens.

3 nee-stemmen : M. Vandemaele, S. Vanneste, D. Wemel.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de vervroegde jaarvergadering van de West-Vlaamse 
Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem op 28 maart 2018.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de 
vervroegde jaarvergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
op 28 maart 2018, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen
 WIV commissarisverslag JR 2017.pdf
 WIV-statuten per 210307.doc
 WIV-AV180328-invit.pdf
 WIV-jaarverslag 2017 excl financ noch commiss.doc
 WIV neer te leggen JR 2017.pdf

17 - 2018_GR_00054 - West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) - Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat

17 2018_GR_00054 West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld 
Wevelgem-Bissegem (WIV) - Buitengewone 
algemene vergadering - Goedkeuren 
agenda en bepalen mandaat
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; de 
heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de 
heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; 
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, 
raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, 
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raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa 
Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, 
raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter 
Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, 
raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_GR_00116 - NIET UITVOERBAAR WANT ZONDER VOORWERP - West-Vlaamse 
Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) - Buitengewone algemene vergadering - 
Goedkeuren agenda en bepalen mandaat

Aanleiding en context
Per brief van 27 december 2017 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van de WIV op 28 maart 2018.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem 
(WIV), opgericht op 1 augustus 1970.
De laatste statutenwijziging dateert van 21 maart 2007.
De WIV is een vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking.
Doel van de vereniging is de uitbating van het luchthaventerrein Kortrijk-Wevelgem.

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 
dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd 
aangeduid, vast te stellen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

1° Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur conform artikel 770 van het Wetboek van 
vennootschappen iuncto artikel 761 § 1 van het Wetboek van vennootschappen.
(Verslag van de raad van bestuur in bijlage 1; dit verslag wordt midden februari 2018 op basis van de 
resultaten per 31 december 2017 geactualiseerd en nagestuurd en ter inzage gesteld van de vennoten 
op de zetel van de vereniging)
 
2° Beslissing tot overdracht van algemeenheid van de onderhavige dienstverlenende vereniging onder 
de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “West-Vlaamse 
Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem”, “W.I.V.”, aan de verkrijgende naamloze 
vennootschap “Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem”, met zetel te 8560 Wevelgem, 
Luchthavenstraat 1 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met 
ondernemingsnummer 0633.606.374 en met btw-nummer BE 0633.606.374, overeenkomstig het 
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voorstel van overdracht.
(Ontwerp van akte houdende het voorstel tot overdracht van algemeenheid in bijlage 2)

3° Volmacht tot overdracht.

4° Schorsing van de vergadering.

5° Lezing, bespreking en toelichting van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van 
de commissaris-revisor met betrekking tot het lopende boekjaar – Goedkeuring van de jaarrekening 
over het lopende boekjaar, afgesloten op heden – Kwijting aan de bestuurders en aan de 
commissaris-revisor.
(Jaarrekening en verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor worden midden 
februari 2018 nagestuurd)

6° Verslag door de raad van bestuur tot toelichting van het voorstel tot ontbinding van de 
dienstverlenende vereniging, opgemaakt overeenkomstig artikel 181 § 1 van het Wetboek van 
vennootschappen; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie 
maanden voordien is vastgesteld.
Verslag opgemaakt door de commissaris-revisor van de dienstverlenende vereniging, over de staat 
van activa en passiva gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.
(Verslag door de raad van bestuur in bijlage 3 - Staat van activa en passiva en verslag van de 
commissaris-revisor worden midden februari 2018 nagestuurd)

7° Voorstel tot ontbinding van de dienstverlenende vereniging na vaststelling dat drie vierden van het 
aantal deelnemende gemeenten hiertoe verzoeken op grond van de daartoe strekkende 
gemeenteraadsbeslissingen. 
(Verzoek tot vervroegde ontbinding van de WIV door de deelnemende gemeente in bijlage 4 - 
Ontwerp van akte in bijlage 5)

8° Voorstel tot afsluiting van de vereffening.
(Ontwerp van akte in bijlage 5)

9° Volmacht formaliteiten.

De akte houdende het voorstel tot overdracht van algemeenheid zal minstens zes weken vóór de 
buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2018 worden gepubliceerd in de Bijlagen van het 
Belgisch staatsblad.

Een aantal beslissingen, die op 28 maart 2018 zullen voorgelegd worden aan de buitengewone 
algemene vergadering van de W.I.V., vereisen dat alle aandeelhouders van de WIV op de 
buitengewone algemene vergadering aanwezig/geldig vertegenwoordigd zouden zijn en dat de 
beslissingen met eenparigheid van stemmen zouden worden genomen.

---

In de uitnodiging van 27 december 2017 werd melding gemaakt van een komende actualisatie van 
documenten.

Deze gebeurde in functie van de door de raad van bestuur (zitting van 5 februari 2018)  vastgestelde 
jaarrekening per 31 december 2017 en de verplichtingen verbonden aan de procedure strekkend tot 
de overdracht van algemeenheid.

Per mail van 7 februari 2018 ontving de stad de geactualiseerde versies van het bijzonder verslag met 
staat van het vermogen (was de bijlage 1 bij de invitatie van 27 december 2017) en van de toelichting 
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van het voorstel tot ontbinding van de W.I.V. (was de bijlage 3 bij de invitatie van 27 december 
2017).

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Financiën algemeen
Gunstig onder voorwaarden

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 34 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

31 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, K. Detavernier, L. Maddens, B. 
Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, S. 
De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, F. Rodenbach, H. Vanhoenacker, A. Destoop,M. 
Seynaeve, I. Verschaete, C. Waelkens.

3 nee-stemmen : M. Vandemaele, S. Vanneste, D. Wemel.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
De buitengewone algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-
Bissegem op 28 maart 2018 te verzoeken om, overeenkomstig artikel 7 van de statuten, de 
dienstverlenende vereniging onder de rechtsvorm van een CVBA "West-Vlaamse Intercommunale 
Vliegveld Wevelgem-Bissegem" (W.I.V.), waarvan het deel uitmaakt met 264 aandelen, vervroegd te 
ontbinden.

Punt 2
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de West-
Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem op 28 maart 2018.

Punt 3
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de 
buitengewone algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-
Bissegem op 28 maart 2018, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen
 actualisatie van documenten - mail 07-02-2018.pdf
 bijlage 1 - bijz verslag en staat vermogen WIV NV ILKW geactualiseerd 050218.pdf
 bijlage 2 - Ontwerp akte houdende voorstel van overdracht WIV 11 december 2017 doc 

(2).pdf
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 bijlage 3 - toel voorstel ontbinding WIV actualisatie 050218.pdf
 bijlage 4 - verzoek tot vervroegde ontbinding van de WIV.pdf
 bijlage 5 - akte overdracht West-Vlaamse Intercommunale Vereniging 11 december 2017 

(2).pdf
 WIV-statuten per 210307.doc
 WIV-BAV180328-invit.docx
 toelichtende nota -20171219-FMA-nota situering BAV finaal.pdf

Wout Maddens
Planning en Openbaar Domein
21:03 Christine Depuydt, raadslid verlaat de zitting
21:04 Patrick Jolie, raadslid betreedt de zitting
21:05 Carol Leleu, raadslid betreedt de zitting
21:05 Pieter Soens, raadslid betreedt de zitting
18 - 2018_GR_00050 - Gecoro - Hersamenstelling - Benoeming

18 2018_GR_00050 Gecoro - Hersamenstelling - Benoeming
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; de 
heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de 
heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer 
Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de 
heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer 
Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw An Vandersteene, schepen; mevrouw Christine Depuydt, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
DOEL GECORO
De GECORO  adviseert het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad inzake het 
ruimtelijk beleid van de gemeente. Op die manier kunnen  overwogen beslissingen nog beter 
genomen worden. De voornaamste taken van de GECORO liggen op het vlak van ruimtelijke 
planning:  zo wordt de commissie verschillende malen geconsulteerd bij de opmaak van een 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. De 
GECORO verleent ook advies bij de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.
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HERSAMENSTELLING
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) wordt benoemd voor 6 jaar (per 
legislatuur).
Er worden enkele openstaande plaatsen binnen de Gecoro tussentijds terug aangevuld. Bij 3 
geledingen zijn er leden die structueel niet aanwezig op de vergaderingen: jeugdraad (effectief en 
vervangend lid), hoger onderwijs (effectief lid) en adviesraad personen met een handicap (effectief 
lid).

De hersamenstelling beperkt zich tot het vervangen van leden voor enkele maatschappelijke 
geledingen.
De gemeenteraad benoemt deze vervangende leden.
De benoeming wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie.

Argumentatie
KADER VOOR DE SAMENSTELLING GECORO VOLGENS DE CODEX RO
De GECORO bestaat uit vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen en deskundigen. De 
gemeenteraad beslist:

 over welke maatschappelijke geledingen binnen de gemeente worden opgeroepen;
 over het aantal leden;
 over het aantal deskundigen;
 over de maatschappelijke geledingen die zich kandidaat kunnen stellen.

Aantal leden
Voor gemeenten met meer dan 50.000 inwoners:

 telt de GECORO minimum 17 leden, maximum 21 leden.
Minimum 1/4 van de leden, waaronder de voorzitter, zijn deskundigen inzake ruimtelijke 
ordening.

 moeten minstens 6 verschillende maatschappelijke geledingen opgeroepen worden om 1 of 
meerdere vertegenwoordigers voor te dragen als lid van de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening.

Leden van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen kunnen geen lid zijn van 
de GECORO.

Man-vrouw-verhouding
Zoals bepaald in het gemeentedecreet mag maximum 2/3 van de GECORO-leden van hetzelfde 
geslacht zijn. De vertaling van het decreet in de richtlijnen van de provincie bepaalt dat dit telkens 
afzonderlijk van toepassing is op de effectieve en op de plaatsvervangende leden.

HUIDIGE SAMENSTELLING
Momenteel telt de GECORO 21 leden, waarvan 12 vertegenwoordigers van maatschappelijke 
geledingen, 8 deskundigen en een voorzitter.

Deze samenstelling werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 10 juni 2013:

 1 voorzitter
 2 vertegenwoordigers van de werknemers (A.C.W., A.B.V.V.)
 2 vertegenwoordigers van de werkgevers en zelfstandigen (VOKA - Kamer van Koophandel en 

Unizo)
 1 vertegenwoordiger van de handelaars (overkoepelend Handelsoverleg)
 1 afgevaardigde van de adviesraad voor personen met een handicap
 1 afgevaardigde van de milieu- en natuurverenigingen;
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 1 vertegenwoordiger van de landbouwers;
 1 afgevaardigde van de jeugd, in overleg met de jeugdraad;
 1 afgevaardigde van de ouderen, in overleg met de ouderenadviesraad;
 1 afgevaardigde voor het hoger onderwijs;
 1 afgevaardigde van het OCMW
 8 deskundigen

OPROEP VOOR HERSAMENSTELLING GECORO & EVALUATIE SAMENSTELLING

1. Er werd een oproep gedaan naar 3 geledingen voor de nieuwe vertegenwoordiging: jeugdraad 
(effectief en vervangend lid), hoger onderwijs (effectief lid) en adviesraad personen met een handicap 
(effectief lid).

2. Op dit moment stelt de jeugdraad geen nieuwe kandidaten voor.

3. Er wordt geopteerd om - tijdens de huidige legislatuur - geen nieuwe geleding aan te stellen in de 
GECORO. De plaats van jeugdraad wordt niet ingevuld. Pas begin volgende legislatuur wordt de 
samenstelling - als geheel - terug opgenomen.
De Gecoro wordt gereduceerd tot 20 leden.

VOORDRACHTEN MAATSCHAPPELIJKE GELEDINGEN GECORO
Volgende voordrachten van maatschappelijke geledingen werden ontvangen (respectievelijk effectief 
en vervangende leden):

Onderwijs: Dieter Dobbelaere (vanuit Howest) (ter vervanging van Els Denaeghel)  - plaatsvervanger 
blijft Bie Lambrechts

Adviesraad voor personen met een handicap: Karine Braems (ter vervanging van Luc Decantere) - 
plaatsvervanger: Christophe Poot (ter vervanging van Koen Amerlynck).

De vereisten man-vrouw verhouding blijft gerespecteerd.

VERDERE STAPPEN IN PROCEDURE
De stappen in de samenstelling van de Gecoro worden hieronder nog eens opgesomd.
De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de effectieve leden, de plaatsvervangers (vervangende 
leden) en de secretaris.
De nieuwe commissie (vervangende leden) treedt eerst aan nadat de deputatie de benoeming van de 
leden ervan heeft goedgekeurd.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
volgende effectieve en plaatsvervangende leden op gekoppelde voordracht van de maatschappelijke 
geledingen te benoemen:

 

1. Onderwijs (Howest): Effectief lid - Dieter Dobbelaere en Plaatsvervangend lid - Bie 
Lambrechts
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2. Adviesraad voor personen met een handicap: Effectief lid - Karine Braems en 
Plaatsvervangend lid - Christophe Poot

3. De plaats van jeugdraad wordt niet ingevuld. Er wordt geopteerd om - tijdens de huidige 
legislatuur - geen nieuwe geleding aan te stellen in de GECORO. Pas begin volgende 
legislatuur wordt de samenstelling - als geheel - terug opgenomen.
De Gecoro wordt gereduceerd tot 20 leden.

Bijlagen
 ledenlijst 2018 .pdf
 Mail dd 9-02-2018 v Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap - voorleggen 

kandidaten voor Gecoro.pdf
 10-06-2013 (gr-beslissing - hersamenstelling Gecoro - benoeming).pdf
 Kandidatuur Howest - Dieter Dobbelaere.pdf

Bouwen, Milieu en Wonen
21:09 Christine Depuydt, raadslid betreedt de zitting
21:11 Franceska Verhenne, raadslid verlaat de zitting
19 - 2018_GR_00073 - Beeldkwaliteitskamer Kortrijk - statuten - Goedkeuren

19 2018_GR_00073 Beeldkwaliteitskamer Kortrijk - statuten - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; de 
heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de 
heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer 
Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; 
de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer 
Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw An Vandersteene, schepen; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_CBS_01959 - afsprakennota 2017-36 - opmaak van een actieplan bouwkundig erfgoed in het 
kader van de exclusieve dienstverlening - Goedkeuren
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Aanleiding en context
Context

De stad Kortrijk heeft gezonde ambitie op het vlak van kwalitatieve stadsontwikkeling, met behoud 
van de eigen identiteit. Hierbij moet enerzijds rekening gehouden worden met het historisch karakter 
van de stad, de beeldwaarde die reeds aanwezig is, anderzijds dienen de mogelijkheden voor 
kwalitatieve hedendaagse architectuur maximaal gestimuleerd te worden.

Daarom wil de stad een ‘beeldkwaliteitskamer’ oprichten om de belangrijke beeldbepalende 
projecten in de stad breder te toetsen en de opdrachtgevers en ontwerpers een klankbord te geven 
voor overleg om tot een gedragen project te komen.

De beeldkwaliteitskamer maakt deel uit van het beleidsplan beeldkwaliteit Kortrijk, dat ook de opmaak 
van een beeldkwaliteitsplan en de herwaardering van de inventaris bouwkundig erfgoed omvat. Het 
beleidsplan moet heldere werkinstrumenten aanreiken om een sterke beeldkwaliteit in de stad te 
bevorderen.

In het lopend proces van de opmaak van een Beeldkwaliteitsplan Kortrijk, is bij wijze van proefproject 
reeds een kwaliteitskamer georganiseerd, die bestaat uit een politiek verantwoordelijke (schepen 
stedenbouw en erfgoed), experten stedenbouw en architectuur, vertegenwoordigers van het 
erfgoedplatform en deskundigen uit de stadsorganisatie. De GOA treedt op als organisator en 
secretaris. In dit proces is er o.m. overleg van en participatie met het erfgoedplatform en een ruime 
groep van architecten en stedenbouwkundigen die actief en/of gevestigd zijn in Kortrijk. Daaruit is het 
voorstel gegroeid om met een betrokken werkgroep de doelstellingen en basisprincipes van het 
beeldkwaliteitsplan reeds aan de hand van enkele proefprojecten af te toetsen en de werking van een 
kwaliteitskamer te testen. Deze kwaliteitskamer is momenteel als adviesorgaan nog niet 
geofficialiseerd.

Naast het Beeldkwaliteitsplan is er eveneens een actualisering en locuswaardebepaling van de 
inventaris bouwkundig erfgoed lopende (door de intercommunale Leiedal).

 

Traject: 

 18 oktober 2015: Het erfgoedplatform stelde een eerste aanzet voor een beeldkwaliteitsplan 
historisch Kortrijk voor.

 31 mei 2016: voorstelling aangepast ontwerpdocument door erfgoedplatform aan de stad en 
agentschap onroerend erfgoed.

 21 juni 2016: Toetsingsmoment met externe werkgroep (een delegatie van Kortrijkse 
architecten en stedenbouwkundigen)

 24 november 2016: tweede toetsingsmoment met externe werkgroep

 Opdracht aan leiedal ivm de herwaardering van de inventaris bouwkundig erfgoed: 
(2017_CBS_01959 - afsprakennota 2017-36 - opmaak van een actieplan bouwkundig erfgoed 
in het kader van de exclusieve dienstverlening – Goedgekeurd in cbs van 26.06.2017)

 21 maart 2017: de kwaliteitskamer wordt voor de eerste maal samengeroepen bij wijze van 
proefproject.

 01 maart 2017: derde toetsingsmoment met externe werkgroep
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 9 mei 2017: de kwaliteitskamer komt voor de tweede maal samen

 26 juni 2017: Beeldkwaliteitsplan besproken in het college van Burgemeester en Schepenen

 07 december 2017: Beeldkwaliteitsplan en statuten kwaliteitskamer besproken op de 
kwaliteitskamer

 08 februari 2018: toetsingsmoment met het team P&OD en BMW

 21 februari 2018: Beeldkwaliteitsplan, actieplan bouwkundig erfgoed en oprichting 
kwaliteitskamer besproken op de GECORO

 Goedkeuringsprocedure door college van Burgemeester en Schepenen (26 februari 2018) en 
door gemeenteraad (12 maart 2018)

 Leiedal wordt ingeschakeld om het document grafisch vorm te geven en een zoekmodule te 
ontwikkelen, die geïntegreerd wordt in de Kortrijkse website.

 Juni 2018: Informatiemoment en beschikbaarstelling via de website van de stad

 

ADVIES VAN DE GECORO

 

Tijdens de GECORO van 21 februari 2018 werd toelichting gegeven over het Beeldkwaliteitsplan 
Kortrijk, de kwaliteitskamer en de herwaardering van de inventaris bouwkundig erfgoed.

VERENIGBAARHEID MET DE REGELGEVING

In het Plan Nieuw Kortrijk stelde het Stadsbestuur zijn bestuursvisie voor, voor de periode 2013-2018. 
Hierin worden een aantal belangrijke uitgangspunten toegelicht en 10 hoofdengagementen 
aangegaan naar de Kortrijkse Burger. In het Plan Nieuw Kortrijk wordt duidelijk een hoog 
ambitieniveau voor de stad nagestreefd, waarbij groei, stedelijkheid, eigenheid, lokale wortels, 
leefbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten zijn. Men spreekt over 
durven, experimenteren en verrassen. Men spreekt over diversiteit, sterke buurten en wijken, een 
stad voor al zijn inwoners. 

Het Onroerenderfgoeddecreet: Voor monumenten, stads- of dorpsgezichten, landschappen en 
archeologisch erfgoed is de juridische grondslag het Onroerenderfgoeddecreet en het bijbehorend 
Onroerenderfgoedbesluit. Beiden zijn op 1 januari 2015 in werking getreden. De vernieuwde 
regelgeving ivm. onroerend erfgoed geeft de lokale overheid meer bevoegdheden.

Stedenbouwkundige verordening(en): algemene stedenbouwkundige verordening : Goedgekeurd op 
20 september 2012.

Het gabarietenplan dat voor de binnenstad werd opgemaakt en waarin de toelaatbare bouwvolumes 
zijn vastgelegd.

Argumentatie
Het beleidsplan beeldkwaliteit Kortrijk bestaat uit een drieledig document en omvat de opmaak 
van een beeldkwaliteitsplan, de herwaardering van de inventaris bouwkundig erfgoed en de oprichting 

http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023317&param=inhoud&ref=search
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024695&param=inhoud&ref=search
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van de beeldkwaliteitskamer. Het beeldkwaliteitsplan moet de doelstellingen en het kader 
schetsen waarbinnen gewerkt wordt, de inventaris bouwkundig erfgoed geeft dmv. een 
locuswaarde het belang van het bestaande erfgoed weer, de beeldkwaliteitskamer moet het 
gesprek aangaan met initiatiefnemers om te waken over het realiseren van deze doelstellingen in 
belangrijke ruimtelijke projecten in de stad.

Het beleidsplan is opgesteld volgens de volgende 3 basisprincipes:

1. Zorgvuldig omgaan met het gebouwde erfgoed:

Uitgangspunt is behoud van het waardevol bouwkundig erfgoed. Hierbij is het belangrijk het erfgoed 
een zinvolle invulling te geven, aangepast aan hedendaagse doelstellingen, functionaliteit en 
beleidsdoelstellingen inzake duurzaamheid, toegankelijkheid, om een kwaliteitsvolle restauratie of 
renovatie te realiseren al dan niet in combinatie met hedendaagse toevoegingen/uitbreidingen.

2. Samenspel tussen oud en nieuw:

Na analyse van de zones leren we de gevoeligheid van de locatie en het beeldbepalend karakter van 
de site kennen, zodat het duidelijk is hoe we moeten omgaan met de historische context en het 
bestaande erfgoed. In bepaalde situaties is wel afgewogen, selectieve sloop mogelijk, maar enkel in 
combinatie met hoogwaardige hedendaagse en contextuele nieuwbouw:  een hedendaagse 
interventie met een meerwaarde voor de historische context.

3. Stad als dynamisch organisme: 

De Stad wil optimaal impulsen geven voor creatieve hedendaagse architectuur. Belangrijk hierbij is het 
belangrijk de kansen voor waardevolle architectuur zoveel mogelijk te maximaliseren. We streven naar 
contextuele waardevolle hedendaagse architectuur, die de identiteit van de stad versterkt.

Om deze basisprincipes te realiseren stellen we 3 instrumenten voor:

1. Inventaris van het bouwkundig erfgoed: waarderingskader (zie principes actieplan bouwkundig 
erfgoed in bijlage)

De vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed is opgemaakt door het agentschap Onroerend 
Erfgoed. Het college besliste op 26.06.2017 tot de opmaak van een actieplan bouwkundig erfgoed via 
een opdracht aan de intercommunale Leiedal. Het actieplan is een onderdeel van het erfgoedbeleid. 
Bovendien is sinds 01.01.2017 de bevoegdheid voor het formuleren van een erfgoedtoets als 
adviesverlening bij vergunningsaanvragen verschoven van het Vlaams naar lokaal niveau.

Statuut van de studie: 

Het actieplan is een waarderingskader voor het geïnventariseerd bouwkundig erfgoed. Concreet leidt 
dit tot een waardering van alle panden die op de inventaris staan ahv een locuswaarde. Deze 
waardering kan gebruikt worden bij de opmaak van RUP’s en bij de behandeling van 
stedenbouwkundige vergunningen. (zie de principes en criteria in bijlage)

2. Beeldkwaliteitsplan: bindend beleidskader (zie principes beeldkwaliteitsplan in bijlage)

Het beeldkwaliteitsplan (BKP) is de weergave van de gewenste beeldkwaliteit in de binnenstad, de 
waardevolle stadswijken in Kortrijk en de kernen in de rand. In het BKP wordt de relatie tot de 
belevingswaarde van het openbaar domein en de verhouding tussen het ontwerp t.o.v. de bestaande 
context, het openbaar domein bepaald.
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In het eerste deel van de studie worden de verschillende zones gedefinieerd en de globale 
basisprincipes uiteengezet.

Verder wordt de opbouw van zone-fiches vastgelegd en de beoogde werking en het gebruik ervan 
toegelicht. Hierbij komt aan bod hoe ontwerpers van toekomstige projecten in de stad dit BKP kunnen 
implementeren door middel van een ‘contextnota erfgoed’.

De basisprincipes vormen vervolgens de leidraad om uitspraken te formuleren over de 
bouwmogelijkheden in de afgebakende zones: de erfgoed- en ontwerpcriteria. De concrete erfgoed- 
en ontwerpcriteria voor de verschillende zones worden beschreven in zone-fiches die het tweede 
deel van het BKP vormen.

Statuut van de studie 

Het Beeldkwaliteitsplan Kortrijk (BKP) is opgevat als een bindend beleidskader in aanvulling op de 
stedenbouwkundige verordening van de stad en de inventaris van het bouwkundig erfgoed en ter 
vervanging van het gabarietenplan van de Stad Kortrijk, een bindend beleidsinstrument dat ruimtelijke 
keuzes maakt over de omgang met het waardevol erfgoed in onze stad en dat de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden en nieuwbouwmogelijkheden vastlegt in een samenspel tussen oud en nieuw.

De studie verschaft de potentiële projectontwikkelaar/ bouwer het kader waarbinnen een bouwproject 
moet worden uitgewerkt. Op basis van de lezing van de plek en de opportuniteiten van de omgeving 
en de bouwplaats worden kwaliteiten vastgelegd en uitgaande van de basisprincipes worden de 
ontwerpcriteria bepaald.

3. beeldkwaliteitskamer (BKK): adviesorgaan  (zie statuten in bijlage)

De BKK is een adviesorgaan dat rechtstreeks rapporteert aan het College van Burgemeester en 
Schepenen. Het advies van de kwaliteitskamer maakt deel uit van de bouwvergunning.

De BKK heeft als doel het bevorderen van de architectuurkwaliteit van de gebouwde omgeving, 
opgevat als een synthese van kwaliteiten op het vlak van stedenbouwkundige omgeving, 
erfgoedwaarde, gebruik en beleving, beeldwaarde, bouwtechniek, energie- en kostenbeheer, enz,

De BKK beschikt hiertoe o.m. over het stedelijk bouwreglement, het beeldkwaliteitsplan en de 
inventaris bouwkundig erfgoed als voornaamste instrumenten om de ingediende voorstellen te 
beoordelen.

Hiertoe zal de BKK opdrachtgevers en ontwerpers begeleiden bij de ontwikkeling van hun 
bouwprojecten, voorafgaand aan het indienen van een (omgevings)vergunningsaanvraag voor 
projecten op een belangrijke locatie en/of met een bijzondere impact op de beeldkwaliteit en de 
omgeving.

De BKK wordt samengeroepen voor projecten van bijzonder belang, beeldbepalende projecten, 
projecten op bijzondere locaties, projecten die afwijken van het beeldkwaliteitsplan

De BKK wordt samengesteld uit:

 Schepen van Ruimtelijke Ordening en Erfgoed (niet stemgerechtigd)

 Stedenbouwkundig ambtenaar (secretaris)

 Stadsarchitect

 2 leden voorgedragen door het Erfgoedplatform
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 3 externe experten met deskundigheid in architectuur, stedenbouw en/of openbare ruimte en 
een goede kennis van de Kortrijkse context.

Kortrijk heeft bij wijze van proefproject reeds een beeldkwaliteitskamer ingericht, bestaande uit een 
politiek verantwoordelijke (schepen), experten stedenbouw en architectuur, vertegenwoordigers van 
het erfgoedplatform en deskundigen uit de stadsorganisatie. De GOA treedt op als organisator en 
secretaris. Dit kadert o.m. in het lopend proces van de opmaak van een Beeldkwaliteitsplan Kortrijk. 
In dit proces is er o.m. overleg van en participatie met het erfgoedplatform en een ruime groep van 
architecten ne stedenbouwkundigen die actief en/of gevestigd zijn in Kortrijk. Daaruit is het voorstel 
gegroeid om met een betrokken werkgroep de doelstellingen en basisprincipes van het 
beeldkwaliteitsplan reeds aan de hand van enkele proefprojecten af te toetsen en de werking van een 
kwaliteitskamer te testen.

Overgangsmaatregel: Gezien de werking van het proefproject positief ervaren wordt, maar het niet 
opportuun is, noch in timing haalbaar is om aan het einde van deze legislatuur nog de oproep te 
lanceren en leden aan te duiden, wordt voorgesteld om de huidige leden van het proefproject aan te 
duiden als leden met een tijdelijke mandaat totdat de volgende legislatuur in hun vervanging voorziet.

Juridische grond
het Onroerenderfgoeddecreet: Voor monumenten, stads- of dorpsgezichten, landschappen en 
archeologisch erfgoed is de juridische grondslag het Onroerenderfgoeddecreet en het bijbehorend 
Onroerenderfgoedbesluit. Beiden zijn op 1 januari 2015 in werking getreden.

de inventaris Bouwkundig erfgoed, vastgesteld op 14.09.2009 en latere wijzigingen

stedenbouwkundige verordening(en): algemene stedenbouwkundige verordening : Goedgekeurd op 
20 september 2012.

het gabarietenplan dat voor de binnenstad werd opgemaakt en waarin de toelaatbare bouwvolumes 
zijn vastgelegd.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De statuten en het huishoudelijk reglement van de kwaliteitskamer goed te keuren, zoals opgenomen 
in bijlage.

Bijlagen
 statuten kwaliteitskamer kortrijk.pdf
 verslag gecoro.docx
 20180228 - ontwerp actieplan bouwkundig erfgoed .pdf
 20180222_BKP_DEEL1.docx

http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1023317&param=inhoud&ref=search
http://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024695&param=inhoud&ref=search
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Bert Herrewyn
Planning en Openbaar Domein
21:15 An Vandersteene, schepen betreedt de zitting
21:17 Franceska Verhenne, raadslid betreedt de zitting
20 - 2018_GR_00047 - Kleine Landschapselementen (KLE) - gewijzigd reglement - Goedkeuren

20 2018_GR_00047 Kleine Landschapselementen (KLE) - 
gewijzigd reglement - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, 
schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer 
Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Het gemeentelijk reglement houdende de betoelaging van de aanleg en het onderhoud van kleine 
landschapselementen (KLE) wordt aangepast naar aanleiding van de hernieuwde samenwerking 
tussen de provincie (Stadlandschap Leie en Schelde) en de stad Kortrijk betreffende het KLE-beleid. 
Hierdoor kan er vanaf heden in het volledige buitengebied worden ingezet op een 
landschapsecologisch herstel (d.m.v. aanplant van KLE’s). Concreet wordt de actie ‘landschapsplannen 
en landschapsbedrijfsplannen’ van werkplan Stadslandschap Leie en Schelde aangepast volgens 
‘scenario 1’. Dit impliceert dat alle doelgroepen in het buitengebied (landbouwers, particulieren, 
bedrijven, natuurverenigingen, lokale besturen) voor de aanplant van kleine landschapselementen 
beroep kunnen doen op medefinanciering door provincie en stad Kortrijk.

Argumentatie
In de beleidsnota ‘provinciaal doelgroepgericht beleid rond kleine landschapselementen’, is voorzien 
dat lokale besturen kunnen participeren in het provinciale KLE beleid.  Lokale besturen kunnen hierbij 
kiezen tussen ‘scenario 1’ en ‘scenario 2’. De scenariokeuze wordt vastgelegd in art.3 §1, actie 
‘landschapsplannen en landschapsbedrijfsplannen’ van het werkplan Stadlandschap Leie en Schelde.

In 2016 en 2017 koos de stad Kortrijk voor scenario 2 waarbij enkel binnen het provinciaal 
kernaandachtsgebied het provinciale KLE-beleid geldt (Bijlage 1: situering provinciaal 
kernaandachtsgebied). Dit houdt in:
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 100% financiering door de provincie voor landbouwers voor aanplant KLE’s (m.u.z. van 
materiaalkost en plantgoed van (via vergunning) verplichte maatregelen), omvattend advies, 
planopmaak, plantgoed, materiaal en planuitvoer.

 70% financiering door de provincie van particulieren voor aanplant KLE’s omvattend advies, 
planopmaak, materiaal en plantgoed (dus geen planuitvoer, behalve graafwerken)

 50% financiering door de provincie van landschapsplannen in domeinen van lokale besturen 
en in domeinen van terreinbeherende natuurverenigingen (m.u.v. erkende reservaten)

Uit analyse blijkt echter dat het provinciaal kernaandachtsgebied niet volledig samenvalt met het 
buitengebied van de stad Kortrijk. Met het buitengebied wordt verstaan ‘de zones met een 
planologische open ruimte bestemming (agrarische gebied en landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied; groengebied; overstromingsgebied)’. Zo ligt het volledig gebied ten noorden van R8 en het 
open ruimtegebied Kruiskouter-Leiemeersen buiten het provinciaal kernaandachtsgebied.

Vanuit de ambitie om in het volledige buitengebied in te zetten op een landschapsecologisch herstel 
(d.m.v. aanplant van KLE’s) wordt voorgesteld om de samenwerking met Stadslandschap Leie en 
Schelde wat betreft de actie ‘landschapsplannen en landschapsbedrijfsplannen’ te herzien en over te 
gaan tot ‘scenario 1’. Hierbij geldt:

 het provinciale kernaandachtsgebied wordt gebiedsdekkend uitgebreid, i.e. alle open ruimte 
bestemmingen op grondgebied Kortrijk

 de uitbreiding geldt voor alle doelgroepen in het buitengebied (landbouwers, particulieren, 
bedrijven, natuurverenigingen, lokale besturen)

 dezelfde medefinanciering per doelgroep als in scenario 1, met name:

o 100% financiering door de provincie voor landbouwers voor aanplant KLE’s (m.u.z. 
van materiaalkost en plantgoed van (via vergunning) verplichte maatregelen), 
omvattend advies, planopmaak, plantgoed, materiaal en planuitvoer.

o 70% financiering door de provincie van particulieren voor aanplant KLE’s omvattend 
advies, planopmaak, materiaal en plantgoed (dus geen planuitvoer, behalve 
graafwerken)

o 50% financiering door de provincie van landschapsplannen in domeinen van lokale 
besturen en in domeinen van terreinbeherende natuurverenigingen (m.u.v. erkende 
reservaten)

 De medefinanciering wordt voor 70% gedragen door de provincie en voor 30 % door de stad 
Kortrijk.

Met de hernieuwde samenwerking tussen Stadlandschap Leie en Schelde en de stad Kortrijk voor wat 
betreft het KLE-beleid vervalt een groot deel van het huidig gemeentelijk KLE-reglement. Immers, de 
betoelaging voor aanplant en aanleg van KLE’s zit nu vervat in de actie ‘landschapsplannen en 
landschapsbedrijfsplannen’ volgens scenario 1 van het werkplan Stadslandschap Leie en Schelde.

Wat het onderhoud van KLE’s betreft kunnen landbouwers wel nog beroep doen op de betoelaging 
van de stad volgens het goed te keuren gemeentelijk reglement houdende betoelaging van het 
onderhoud van KLE’s. 

De Stad Kortrijk voorziet voor de uitvoering van haar KLE-beleid:
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 4000€ voor de betoelaging van het onderhoud van KLE’s door landbouwers

 5000€ voor de uitvoering van de actie 'landschapsplannen en 
landschapsbedrijfsplannen' volgens scenario 1 (zie werkplan Stadlandschap Leie en Schelde).

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
een bedrag van 7.270 euro werd hiervoor voorzien op budgetsleutel 0340-00/6491000

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het in bijlage toegevoegde gewijzigde KLE-reglement (Gemeentelijk reglement houdende de 
betoelaging van het onderhoud van kleine landschapselementen) goed te keuren.

Bijlagen
 KLE-reglement_2018_onderhoud.pdf
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1. DEFINITIES EN AFBAKENING 

Artikel 1 

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten 
kan het College van Burgemeester en Schepenen, na advies van de bevoegde dienst, een 

toelage verlenen voor het onderhoud van kleine landschapselementen (KLE) op het 
grondgebied van de stad Kortrijk. 

Aan de toekenning van de toelage kunnen door het College van Burgemeester en 
Schepenen nadere voorwaarden worden verbonden met betrekking tot de uitvoeringswijze. 

 

Artikel 2 

Beknopte omschrijving van de betoelaagbare kleine landschapselementen. Nadere details 

over de voorwaarden voor betoelaging zijn verder in dit reglement opgenomen. 

Houtige landschapselementen 

 Haag en heg: Lijnvormige aanplanting van streekeigen houtige gewassen1 die door 

periodieke snoei in vorm gehouden worden. De snoei kan gaan van zeer frequent 
(haag) tot minimaal (heg). 

 Houtkant: Lijnvormige aanplanting van streekeigen houtige gewassen1 die door 
periodiek kappen tot ca. 20 cm van de grond onderhouden worden. De gebruikte 

soorten bezitten de eigenschap om nieuwe loten te vormen. 

 Knotbomenrij: Lijnvormige aanplant van bomen van streekeigen soorten1 die door 
periodiek knotten onderhouden worden. De gebruikte soorten bezitten de eigenschap 

om nieuwe loten te vormen. 

 

Artikel 3 
Voor deze toelage komen de gronden in aanmerking die gelegen zijn in: 

a)  het buitengebied van de stad Kortrijk. Onder buitengebied wordt verstaan: de zones 

met een planologische open ruimte bestemming:  

- agrarische gebied (art 11 § 4.1) zijnde de (gewone) agrarische gebieden en het 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied; 

- groengebied (art. 13 § 4.3) zijnde natuurgebieden, parkgebieden en 

ontginningsgebieden met nabestemming natuur, voor zover de ontginning 
gerealiseerd is of geen ingrijpende reliëfwijzigingen meer zullen plaatsvinden; 

- overstromingsgebieden (valleigebieden) (art. 18 § 7.5). 

b) de in het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) aangeduide ecologisch 

relevante entiteiten voor natuurontwikkeling. 

                                                      
1 Streekeigen houtige gewassen, streekeigen soort, streekeigen loofboom: karakteristieke aanplant voor 

een bepaalde streek. 

 

GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE  

BETOELAGING VAN HET ONDERHOUD VAN KLEINE 

LANDSCHAPSELEMENTEN. 
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Artikel 4 

Deze toelage richt zich uitsluitend tot de landbouwers, waarbij onder landbouwers worden 
verstaan personen die aan de land- en tuinbouwtelling onderworpen zijn. 

 

Artikel 5 

De toelage voor het onderhoud van kleine landschapselementen kan aangevraagd worden 
door de eigenaar of de gebruiker van de percelen waar de werken gepland zijn of door een 

vereniging die de werken op vraag van de eigenaar of gebruiker uitvoert. Indien de 
aanvrager geen eigenaar is van de percelen waarop een toelage wordt aangevraagd dient 

de aanvrager hiertoe over de toestemming van de eigenaar te beschikken. 

 

Artikel 6 

De aanvraag dient in overeenstemming te zijn aan de bestaande wetgeving, reglementering 
en plaatselijke gebruiken. 

 

Artikel 7 

In het aanvraagformulier moeten volgende gegevens opgenomen worden: 

 naam, voornaam, adres en rekeningnummer van de aanvrager; 

 precieze omschrijving van de locatie van de activiteit 
(aan de hand van een schets op stafkaart of kadasterkaart) 

 de beschrijving van de aard van de werken die voorgenomen worden (type 
onderhoud): 

- aard van het object: haag, houtkant, knotboom 

- lengte in geval van haag of houtkant 
- aantal in geval van knotbomen, hoogstam(fruit)bomen, ...  

- voorgenomen periode van uitvoering 

 

Artikel 8 

Onderhavig reglement treedt in werking vanaf 1 september 2018. 

 

2. TOELAGE VOOR ONDERHOUD VAN HOUTIGE 
LANDSCHAPSELEMENTEN 

Artikel 9 

Navolgend onderhoud van houtige landschapselementen wordt betoelaagd: 

 een onderhoudssnoei van een haag met een lengte van minimaal 50 meter: 

0,5 euro per lopende meter; de toelage kan om de twee jaar opnieuw aangevraagd 
worden voor eenzelfde haag; 

 een onderhoudssnoei van een heg of houtkant met een lengte van minimaal 

50 meter: 1,50 euro per lopende meter; de toelage kan om de vijf jaar opnieuw 
aangevraagd worden; 

 het knotten van een knotboom, met een leeftijd van minimum drie jaar: 12,50 euro 
per boom, minimaal 5 knotbomen per aanvraag; de toelage kan om de vijf jaar 

opnieuw aangevraagd worden; 
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Artikel 10 

De werken gebeuren volgens de code van goede natuurpraktijk (tijdstip, 
uitvoeringsmodaliteiten, …). Voorafgaandelijk technisch advies kan bekomen worden bij 

stad Kortrijk of Stadlandschap Leie en Schelde 
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Axel Weydts
Planning en Openbaar Domein
21:23 An Vandersteene, schepen verlaat de zitting
21 - 2018_GR_00064 - Aanvullend reglement (gemeenteweg) voor het invoeren van een knip in de Munkendoornstraat - Afsluiten Munkendoornstraat voor doorgaand autoverkeer - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

21 2018_GR_00064 Aanvullend reglement (gemeenteweg) voor 
het invoeren van een knip in de 
Munkendoornstraat - Afsluiten 
Munkendoornstraat voor doorgaand 
autoverkeer - Vaststellen aanvullend 
verkeersreglement
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; de 
heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de 
heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer 
Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; 
de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, 
raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, 
raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis 
Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; 
mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, 
raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis 
Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer 
Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; 
de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw An Vandersteene, schepen

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Het mobiliteitsplan (en het daarin opgenomen fietsrouteplan) uit 2011 selecteert de 
Munkendoornstraat als onderdeel van het Bovenlokaal Functionele Fietsroutenetwerk (BFF). Deze 
selectie werd bekrachtigd door de Provincie West-Vlaanderen die de Munkendoornstraat opnam als 
BFF. Westtoer nam het op als onderdeel van het recreatief fietsroutenetwerk (fietsknooppunten). Het 
stuk tussen de Rollegemsestraat en de Groene Dreef beantwoordt echter niet aan de eisen uit het 
fietsvademecum en werd in het mobiliteitsplan weergegeven als missing link en ‘te onderzoeken’.  De 
kaart uit het fietsrouteplan wordt toegevoegd als bijlage van deze nota.

De fietsroute tussen Rollegem – Bellegem - Hoog-Kortrijk – Kortrijk centrum werd deze legislatuur 
consequent vormgegeven via onderhoudsdossiers in de Wolvenstraat, Wolvendreef en de trage 
doorsteken, door het invoeren van fietsstraten in de Wolvendreef en Wolvenstraat, via 
fietsbewegwijzering, het onderhoudsdossier Bruyningpad in samenwerking met het Vlaams Gewest, 
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de realisatie van het eco-veloduct en het verleggen van de Marionetten ter hoogte van AZ Groeninge, 
het nieuw aangelegd kruispunt Munkendoornstraat/P.Kennedylaan, nieuwe fietspaden in de 
Munkendoornstraat tussen de P.Kennedylaan en het het Kennedypark én zelfs het verlengen van de 
trage verbinding langs de Weimeersbeek in Rollegem in het verlengde van het Tramstatiepad.

Op het coalitieoverleg van 18 januari 2016 werd een proefopstelling met een knip voor autoverkeer in 
de Munkendoornstraat tussen de Groene Dreef en de Rollegemsestraat voorgesteld.  Het voorstel 
werd afgetoetst bij de bewoners van de Munkendoornstraat, Walleweg, Groene Dreef en Marionetten 
op het bewonersoverleg van 18 april 2016. Omwille van de wegenwerken aan de P.Kennedylaan werd 
de effectieve proefopstelling uitgesteld tot 2 mei 2017.  

Argumentatie
De knip is gerealiseerd  door middel van een tractorsluis (zie ook foto in bewonersbrief in bijlage). De 
knip bevindt zich tussen de huisnummers 202 en 220. De Munkendoornstraat wordt erdoor afgesloten 
voor doorgaand autoverkeer, uitgezonderd landbouwvoertuigen, fietsers en bromfietsers. De knip 
wordt aangekondigd met het bord F45 + M3 (zonder A) + 500m + uitgezonderd landbouwvoertuigen 
ter hoogte van het kruispunt Groene Dreef/Munkendoornstraat en F45 + M3 (zonder A) + 1000m + 
uitgezonderd landbouwvoertuigen ter hoogte van het kruispunt Rollegemsestraat Munkendoornstraat.  
Langs weerszijden van de tractorsluis worden de borden C3 + M3 (zonder A) + ‘uitgezonderd 
landbouwvoertuigen’ aangebracht.

De proefopstelling werd na 6 maanden geëvalueerd en de resultaten ervan gecommuniceerd naar de 
bewoners van de Munkendoornstraat, de Walleweg en de Marionetten (zie bewonersbrief in bijlage 
van deze nota). De resultaten van de evaluatie zijn (samengevat):

 Een daling van het autoverkeer in de Munkendoornstraat (tussen de Groene Dreef en de 
P.Kennedylaan) met 331 voertuigen per dag en een autoluwe Munkendoornstraat tussen de 
Groene Dreef en de Rollegemseweg.

 Een stijging per dag van het autoverkeer in de Groene Dreef met 114 voertuigen, in de 
Marionetten met 148 voertuigen en in de Walleweg met 147 voertuigen.

 Uit de Walleweg kwam voornamelijk reactie vanuit de fietsers. Als de Munkendoornstraat dé 
fietsverbinding is vanuit Rollegem naar Hoog-Kortrijk, is de Walleweg de fietsverbinding vanuit 
Bellegem naar Hoog-Kortrijk. De stijging van het autoverkeer wordt er voornamelijk 
vastgesteld tijdens de ochtendpiek (62 voertuigen extra tussen 7u30 en 8u30) en in mindere 
mate tijdens de avondpiek. Dit zijn ook de pieken voor woonschool en woonwerk fietsverkeer.

 Daarnaast reageerden ook bewoners uit de Marionetten. De Marionetten is echter 
geselecteerd als lokale verbindingsweg en kan deze beperkte stijging van autoverkeer aan 
(+5,5%).

Deze evaluatie werd voorgelegd aan de verkeerscommissie van 16 januari 2018, die akkoord gaat met 
het bestendigen van de knip in de Munkendoornstraat maar verder onderzoek vraagt naar 
maatregelen om het autoverkeer in de Walleweg te ontmoedigen. 

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

 de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 
16 maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, 
inzonderheid op de artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 
december 1982, en op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

 Het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
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 het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 
1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 
juli 1990, 18 september 1991 en 14 mei 2002 (art.2);

 het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële 
besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 
1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 19 december 1991 en 14 mei 2002 
(art.6.5 en 9);

 het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
regelementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 de bepalingen van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die beweegt, durft en verandert | Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke 
stad. | Investeren in fietsinfrastructuur.

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 39 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

38 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, K. Detavernier, L. Maddens, B. 
Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. 
Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, F. Rodenbach, C. 
Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete, S. 
Vanneste, C. Waelkens.

1 onthouding : R. Deseyn.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Het aanvullend reglement als volgt vast te stellen:

Artikel 1:

§1. De Munkendoornstraat tussen de Groene Dreef en de Rollegemsestraat af te sluiten voor 
doorgaand autoverkeer, uitgezonderd voor landbouwvoertuigen, fietsers en bromfietsen kl. A en B.

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het bord C3 + wit 
onderbord type IV M3 (zonder A) + blauw onderbord type IV ‘uitgezonderd landbouwvoertuigen’, aan 
weerszijden van de tractorsluis.

Punt 2
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Dit besluit ter kennisgeving voor te leggen aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Bijlagen
 20171218-Evaluatie-knip-Munkendoornstraat-Bewonersbrief-Stad-Kortrijk.pdf
 BFF + stedelijk fietsnetwerk.pdf

Beheer Openbaar Domein
21:28 An Vandersteene, schepen betreedt de zitting
22 - 2018_GR_00051 - B.O.D. Fund. & Verh. 2018 - 2016/1179 - Heraanleg funderingen en verhardingen in de Tombroekmolenstraat (smal deel) - samenwerkingsovereenkomst - Voorwaarden en wijze van gunnen

22 2018_GR_00051 B.O.D. Fund. & Verh. 2018 - 2016/1179 - 
Heraanleg funderingen en verhardingen in 
de Tombroekmolenstraat (smal deel) - 
samenwerkingsovereenkomst - 
Voorwaarden en wijze van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, 
schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer 
Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Om de wegen op het grondgebied van de Stad Kortrijk in goede staat van berijdbaarheid te houden 
worden jaarlijks een aantal onderhoudsaanbestedingen uitgeschreven. Het team Beheer Openbaar 
Domein legt dan ook het dossier "Heraanleg funderingen en verhardingen in de Tombroekmolenstraat 
(smal deel) - bestek B.O.D. Fund. & Verh. 2018 - 2016/1179" ter goedkeuring voor. Het bedrag van 
deze werken wordt geraamd op € 307.961,94 (incl. BTW), waarvan € 159.736,94 (incl .BTW) ten laste 
van de Stad Kortrijk en € 148.225,00 (incl. BTW) ten laste van de Stad Moeskroen.

Argumentatie
Om de wegen op het grondgebied van de Stad Kortrijk in goede staat van berijdbaarheid te houden 
worden jaarlijks een aantal onderhoudsaanbestedingen uitgeschreven. De criteria die voor eventuele 
herstelling bepalend zijn, zijn in dalende volgorde van belangrijkheid:
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 het veilig weggebruik
 de verkeersfrequentie
 de verbetering van het comfort
 het vermijden van grotere herstellingswerken op langere termijn

Afhankelijk van de aard van de straat en de toestand waarin het wegdek zich bevindt omvat dit 
herstel:

1. het voorzien van een bestrijking / slem
2. het aanbrengen van reparatiegietasfalt
3. het voorzien van nieuwe of vervangen van de oude asfaltlaag (lagen)
4. het voorzien of vervangen van de oude funderingen en verhardingen
5. het vervangen van de betonplaten

Het dossier dat nu wordt voorgelegd heeft betrekking op het "voorzien of vervangen van de oude 
funderingen en verhardingen" (punt 4).

In 2015 vernieuwden we, in samenwerking met de Stad Moeskroen, reeds de Candeléstraat en 
Ronsevaalstraat. Hiervoor maakten we een samenwerkingsovereenkomst op (goedgekeurd in 
de gemeenteraad van 7 april 2014). Voor deze werken maakten we, naar analogie met 
bovengenoemde werken, opnieuw een gelijkaardige samenwerkingsovereenkomst op. Het voorwerp 
van de samenwerkingsovereenkomst werd besproken met de Stad Moeskroen. We leggen deze 
overeenkomst ter goedkeuring voor aan de Gemeenteraad.

De werken omvatten in hoofdzaak:

 het opbreken van de bestaande verharding (incl. fundering en onderfundering)
 het aanleggen van een nieuwe verharding in asfalt
 het maken van betonnen kantstroken en/of greppels
 het aanleggen van uitwijkstroken en opritten in asfalt of herbruikkeien.

De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op € 307.961,94 (incl. BTW), waarvan € 159.736,94 
(incl .BTW) ten laste is van de Stad Kortrijk en € 148.225,00 (incl. BTW) ten laste van de Stad 
Moeskroen. De kosten in dit dossier  voor het ontwerp, opmaak bestek, publicatie, verbetering en 
opvolging van de werken, voor wat betreft het gedeelte Moeskroen (deel B van de opmeting), 
gebeuren door Kortrijk, in samenspraak met Moeskroen en worden aangerekend. De kosten hiervoor 
bedragen €1.390,50 (incl. BTW). Dit betreft € 604,00 (incl. BTW) voor de bovengenoemde kosten en  
€ 786,50 (incl. BTW) voor veiligheidscoördinatie (ontwerp en verwezenlijking).

Het bijhorende veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgemaakt door BVBA Vecobo uit Waregem.

Juridische grond
Conform de Wet van 17 juni 2016 op de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten wordt 
gekozen voor een openbare aanbesteding.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Raming: € 159.736,94 (incl. BTW) op artikel 2018/IE-14/actie GBB-CBS/item 0200-01/algemeen 
rekeningnummer 2240000
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Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Kortrijk en de Stad Moeskroen goed te keuren, zoals 
opgenomen in bijlage.

Punt 2
De voorwaarden van de opdracht "Heraanleg funderingen en verhardingen in de 
Tombroekmolenstraat (smal deel)" zoals ze vervat zijn in het bestek "B.O.D. Fund. & Verh. 2018 - 
2016/1179", opgemaakt door het team Beheer Openbaar Domein, vast te stellen.

Punt 3
Te kiezen voor de openbare aanbesteding als wijze van gunnen conform de Wet van 17 juni 2016 op 
de Overheidsopdrachten en haar uitvoeringsbesluiten.

Bijlagen
 VoorstelSamenwerkingsovereenkomst.pdf
 20161179_Raming.xls
 20161179_2017_11_15_Bestek - Model 3P.pdf
 Tombroekmolenstraat NEDERLANDSTALIG Ax (1).pdf



 

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

Tussen ondergetekenden, 

Partij enerzijds: 

- De Stad Kortrijk, alhier vertegenwoordigd door de heer Vincent Van Quickenborne, 

burgemeester en de heer Yves Vanneste, wnd stadssecretaris, handelend in naam en 

voor rekening van de Stad Kortrijk in uitvoering van artikel 182 van het 

gemeentedecreet van een besluit van de Gemeenteraad van                      en onder 

voorbehoud van voogdijtoezicht, 

Afgekort : stad Kortrijk, 

 

en 

 

Partij anderzijds : 

- De Stad Moeskroen, alhier vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte Aubert, 

burgemeester van de stad Moeskroen en Christian Delaere, Secretaris, handelend in 

naam en voor rekening van de Stad Moeskroen, in uitvoering van een besluit van de 

Gemeenteraad van                            en onder voorbehoud van voogdijtoezicht, 

Afgekort : stad Moeskroen,  

 

 

WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 

 

Artikel 1 : 

Zowel de stad Kortrijk als de stad Moeskroen wensen volgende werken uit te voeren: 

“Heraanleg funderingen en verhardingen in de Tombroekmolenstraat ( smal deel ) “ ” 

 

Beide partijen zijn van oordeel dat voormelde werken best worden samengevoegd. 

Daarom beslissen beide partijen om de werken in het algemeen belang samen te voegen 

en de stad Kortrijk aan te duiden om in gezamenlijke naam zowel bij de studieopdracht 

als bij de gunning en uitvoering van de werken als aanbestedende overheid op te treden. 

 

Artikel 2 : 

De stad Kortrijk staat in voor de studie van het ontwerp voor de werken. De stad Kortrijk 

neemt ten opzichte van de stad Moeskroen de volledige verantwoordelijkheid voor het 

ontwerp en het bestek op.  De stad Moeskroen staat echter wel in voor wijzigingen of 

meerwerken die tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zouden blijken en die 

verband houden met de uitvoering van de werken lastens de stad Moeskroen, mits deze 

meerwerken of wijzigingen niet  hun oorzaak vinden in een zware fout van organen of 

aangestelden van de stad Kortrijk betrokken bij het ontwerp. De door de stad Kortrijk 

opgemaakte stukken (bestek, plan, meetstaat, schetsen…) worden tijdig aan de stad 

Moeskroen bezorgd. 

 

De studie van het ontwerp, opmaak bestek , publicatie en verbetering aanbesteding en 

opvolging van de werken, voor wat betreft het gedeelte stad Moeskroen (deel B van de 

meetstaat), gebeuren door stad Kortrijk in samenspraak met stad Moeskroen en zijn ten 

laste van stad Moeskroen. Deze kosten worden geraamd op een forfaitair bedrag van 

€ 604,00 ( werd berekend op basis van geraamde tijd). 
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De stad Kortrijk stelt overeenkomstig de wetgeving op de overheidsopdrachten en 

wetgeving en reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele 

bouwplaatsen, overeenkomstig het KB van 25 januari 2001, een veiligheidscoördinator 

ontwerp en verwezenlijking aan voor deze opdracht “Heraanleg funderingen en 

verhardingen in de Tombroekmolenstraat ( smal deel )  ”. 

 

De stad Kortrijk ziet er op toe dat de veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking 

zijn opdrachten voor het geheel der samengevoegde werken, ten allen tijde volledig en 

adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden 

betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van het 

bouwwerk en dat hij alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn 

opdracht.  De stad Moeskroen zal daartoe alle eventueel nodige gegevens tijdig aan de 

stad Kortrijk en rechtstreeks aan de veiligheidscoördinator bezorgen.  

 

Alle kosten voor de veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking worden, elk wat 

hun deel betreft, pro rata gefactureerd aan de stad Kortrijk en de stad Moeskroen. Voor 

deze opdracht “Heraanleg funderingen en verhardingen in de Tombroekmolenstraat ( 

smal deel ) ” bedraagt de kost voor de stad Moeskroen € 786,50 inclusief 21% btw.  

De veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking dient bij het einde van de opdracht 

een exemplaar van alle documenten (veiligheid- en gezondheidsplan, 

coördinatiedagboek, postinterventiedossier, …) met betrekking tot de samengevoegde 

opdrachten over te maken aan alle partijen. 

 

 

Artikel 3 : 

De werken ten laste van de stad Kortrijk en de stad Moeskroen worden in het bestek en 

de opmetingen telkens onder een afzonderlijk deel vermeld. Deze opsplitsing zal ook het 

voorwerp uitmaken van afzonderlijke hoofdstukken in de door de aannemer op te stellen 

vorderingsstaten. De respectievelijke vorderingsstaten en bijhorende facturen worden 

door de aannemer rechtstreeks overgemaakt aan die partij die voor de betaling instaat. 

 

Voor de veiligheidscoördinatie van het deel Moeskroen zal de stad Kortrijk préfinancieren. 

 

Artikel 4 : 

 

Als aanbestedende overheid schrijft de stad Kortrijk de gunningsprocedure uit, staat in 

voor de opening der inschrijvingen, maakt het gunningsverslag op en wijst de opdracht 

toe.  Hierbij wordt wel rekening gehouden met het feit dat de aanneming één ondeelbaar 

geheel uitmaakt en dat alle werken dus moeten toevertrouwd worden aan de laagste 

regelmatige bieder voor de totaliteit der werken (de twee delen samen). 

 

De stad Kortrijk zal de kennisgeving van de goedkeuring van de gezamenlijke werken 

slechts betekenen nadat de stad Moeskroen haar goedkeuring heeft gehecht aan het 

gunningsvoorstel en op ondubbelzinnige wijze een verklaring heeft afgelegd dat zij 

akkoord gaat met het gedeelte der werken ten hare laste en dat zij voor de betaling 

ervan de nodige financiële middelen heeft voorzien. 

In elk geval zal de stad Moeskroen dit akkoord geven binnen de maand nadat ze hierom 

werd verzocht.  Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen de gestelde termijn 

dan wordt dit gezien als een stilzwijgend akkoord. 

 

  

269/300 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be



 

 

Artikel 5 - Borgtocht 

De stad Kortrijk verzoekt de aannemer de borgtocht te stellen.  Deze heeft betrekking op 

de totaliteit der werken.  De aanbestedende overheid kan dus eventueel beslag leggen op 

de ganse borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk aanwenden ten 

voordele van de partij ten aanzien van wie de aannemer tekort geschoten is en dit in 

verhouding tot de werkelijke kostprijs. 

 

Artikel 6 - Leiding der werken 

De stad Kortrijk is aanbestedende overheid van de werken en duidt bijgevolg de leidende 

ambtenaar aan.  De leidende ambtenaar neemt de leiding van de werken waar.  Dit 

betekent dat hij alleen gemachtigd is om voor alle werken, wie ze ook ten laste neemt, 

opdrachten te geven aan de aannemer, proces-verbaal van ingebrekestelling te laten 

opmaken, proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering te laten opmaken, de 

werken te laten schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen voor te stellen 

en goed te keuren, eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen, enz.  

 

Voor de beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van de stad Moeskroen, 

zal de leidende ambtenaar voorafgaandelijk zijn beslissing, tijdig advies vragen aan de 

stad Moeskroen.  Indien er geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeien is dit advies 

bindend.  In elk geval dient dit advies te worden gegeven binnen een termijn van zeven 

werkdagen.  

 

Beide partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, ook financiële, voor onder meer 

het tijdig verlenen van dit advies. 

 

Artikel 7 - Toezicht der werken  

De stad Kortrijk staat in voor het toezicht van alle werken. 

 

De stad Moeskroen mag gemandateerde waarnemers aanstellen die de werken ten hare 

laste mee mogen opvolgen.  Deze gemandateerde waarnemers kunnen advies geven 

betreffende de werken lastens de Stad Moeskroen aan de toezichter en/of leidend 

ambtenaar.  Dit advies is eveneens bindend tenzij er tegenstrijdigheden zouden kunnen 

uit voortvloeien. 

 

De stad Moeskroen draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat deze 

gemandateerde waarnemers verstrekken en staat ook in voor de kosten hiervan. 

 

Artikel 8 

Indien de stad Kortrijk tijdens de uitvoering een wijziging van de opdracht of de plannen 

voor het gedeelte ten laste van de  stad Moeskroen noodzakelijk acht, wordt voor de 

betekening aan de aannemer de goedkeuring van stad Moeskroen bekomen met de 

vooropgestelde wijzigingen en verrekeningen. 

 

Artikel 9 - Betaling der werken 

De werken worden uitgevoerd deels voor rekening van de stad Kortrijk en deels voor 

rekening van de stad Moeskroen, zoals eerder omschreven in artikel 3. 

 

PER DEEL worden afzonderlijke betalingsaanvragen en facturen opgemaakt. 

In de vorderingsstaten dienen de werken ten laste van de verschillende partijen onder 

verschillende hoofdstukken opgenomen te worden. 
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De betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden per deel ingediend bij de betalende 

partij, ttz : 

- het deel ten laste van de stad Kortrijk; 

- het deel ten laste van de stad Moeskroen ; 

 

De stad Kortrijk en de stad Moeskroen zullen instaan voor de betaling aan de aannemer 

en de veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking elk voor wat betreft hun deel en 

verbinden zich ertoe de vereiste maatregelen te nemen om te beschikken over de nodige 

kredieten voor de betaling van hun respectievelijk aandeel. 

 

In geval van laattijdige betaling door één van de partijen staan deze in voor de daaruit 

voortvloeiende verwijlintresten en schadevergoedingen, en zullen deze de andere partij 

volledig vrijwaren. 

 

Artikel 10 – Facturen veiligheidscoördinatie 

De veiligheidscoördinatie ontwerp en uitvoering zal voor wat het deel Moeskroen betreft, 

gepréfinancierd worden door Kortrijk. Nadien zal Kortrijk deze kosten factureren aan 

Moeskroen. 

 

Artikel 11 - Boetes en kortingen wegens minwaarde 

De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een 

bepaald aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes (van 

algemene aard) en/of kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn 

aan een bepaald deel, worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de 

verschillende delen verdeeld over de verschillende partijen. 

 

Artikel 12 - Voorlopige en definitieve oplevering - vrijgave borgtocht 

Gezien het één globale aanneming betreft, wordt de voorlopige en definitieve oplevering 

verleend voor gans de aanneming, dus voor alle delen samen. De voorlopige en 

definitieve oplevering wordt door de leidende ambtenaar gegeven. 

 

De processen-verbaal van de voorlopige en definitieve oplevering worden door de leidend 

ambtenaar opgesteld en een afschrift wordt overgemaakt aan de stad Moeskroen. Pas na 

goedkeuring van de voorlopige en definitieve oplevering door de stad Kortrijk en stad 

Moeskroen zal de betekening aan de betrokken aannemer worden overgemaakt. 

 

Voor het plaatsbezoek met het oog op de voorlopige en definitieve oplevering dient de 

stad Moeskroen tijdig en regelmatig uitgenodigd te worden. De stad Moeskroen dient 

aldus de mogelijkheid geboden te worden om, tegensprekelijk, haar opmerkingen te 

formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. 

 

Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij 

hierover een duidelijke motivatie. De leidend ambtenaar beslist, zoals beschreven in 

artikel 6. 

 

Na de definitieve oplevering hebben de leidend ambtenaar en de aanbestedende overheid 

hun taak tot een einde gebracht.  

 

Artikel 13 Beheer en onderhoud 

Beide partijen verklaren zich akkoord om, vanaf de voorlopige oplevering van de werken 

door de aannemer, het beheer en het onderhoud van hun aandeel in de werken te 

hunnen laste te nemen.  
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Artikel 14 Geschillen 

Behoudens in geval van een zware fout vanwege de aanbestedende overheid bij de 

toewijzing of in de loop van de overheidsopdracht, verbindt de stad Moeskroen zich ertoe 

om, beperkt tot de werken te zijne laste, in alle geschillen tussen de aannemer en de 

stad Kortrijk vrijwillig tussen te komen en de aanbestedende overheid te vrijwaren 

beperkt tot het pro rata van het aandeel van de stad Moeskroen in het totale 

inschrijvinsgbedrag der werken. De aanbestedende overheid verstrekt alle inlichtingen 

ten behoeve van de gerechtelijke procedure.  

 

 

Aldus opgemaakt en ondertekend te Kortrijk op                                in twee 

exemplaren, elk der partijen erkennend één exemplaar te hebben ontvangen. 

 

Namens de Stad Moeskroen  

 

De Secretaris  De Burgemeester 

 

 

Christian Delaere  Brigtitte Aubert  
 

 

Namens de Stad Kortrijk 

 

De wnd Stadssecretaris De Burgemeester 

 

 

Yves Vanneste Vincent Van Quickenborne 
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23 2018_GR_00065 AGB Parko. Bewonersparkeren fase 2. - Het 
afbakenen van bewonersplaatsen op 
gemeentewegen. Aanvullend 
verkeersreglement. - Vaststellen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, 
schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer 
Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
De binnenstad (gebied binnen en inclusief R36) heeft eind 2016 ongeveer 2450 openbare 
parkeerplaatsen en 1950 parkeerplaatsen off street (+ 1200 Parking K in Kortrijk).  

De parkeerplaatsen op straat worden ofwel betalend (60% KOR1 maximum 2 uur en 30% KOR2 
dagparkeren) aangeboden, ofwel gereserveerd voor bepaalde doelgroepen : 7% of 220 
parkeerplaatsen Shop&Go, 4% of 100 parkeerplaatsen mindervaliden.  Bewoners en mindervaliden 
kunnen op alle betalende parkeerplaatsen gratis en onbeperkt parkeren.

De parkeerplaatsen off street (centrum/buurtparkings) worden tot 50% (tov KOR1) goedkoper 
aangeboden en er gelden lagere tarieven voor bewoners.

Het parkeerbeleidsplan voorziet  - in zijn diverse versies vanaf 1985 - het afbakenen van 
bewonersplaatsen op straat in de binnenstad.  Het uiteindelijk doel is immers bezoekers te verwijzen 
naar off street locaties en specifieke doelgroepen (Shop&Go, mindervaliden, bewoners, autodelen, 
medische, ….) te faciliteren on street.  

De implementatie van het doelgroepenbeleid (apr ‘13) werd opgestart via het toewijzen van 230 
parkeerplaatsen Shop&Go (2016) en 267 voorbehouden bewonersplaatsen binnen de 
R36 (Q1/2017) .  
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Uit een eerste evaluatie van de voorbehouden bewonersplaatsen blijkt dat bijkomende voorbehouden 
bewonersplaatsen nodig zijn in het gebied binnen en inclusief R36. Tevens dringt het invoeren van 
voorbehouden bewonersplaatsen zich in de zone rond de R36 op omwille van de hoge parkeerdruk en 
het voordelige dagtarief.

Argumentatie
De permanent dalende faciliteiten van de bestaande bewonerskaart (dalende kans op vrije plaats 
omwille van dalend aanbod on street en dus toenemende wandelafstanden).  Recente illustraties 
hiervan zijn het Stationsplein, S&G-faciliteiten, werken (Houtmarkt, Leiekaaien,….) 

Het bijkomend beschikbaar aanbod off street en de toenemende faciliteiten die eraan gekoppeld 
worden (in/out betaalkaart, reserveren, PGS, mobiele website,….).  Vooral de reservatie-faciliteit zal 
voor diverse bedrijven, hotels, …  een meerwaarde kunnen betekenen.

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

 De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit 
van 16 maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, 
inzonderheid op de artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 
december 1982, en op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

 het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 
1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 
juli 1990, 18 september 1991 en 14 mei 2002 (art.2);

 het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële 
besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 
1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 19 december 1991 en 14 mei 2002 
(art.6.5 en 9);

 het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 de bepalingen van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 40 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

22 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, L. 
Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen,  M. Seynaeve, I. 
Verschaete,  C. Waelkens.
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1 nee-stem : S. Vanneste.

 17 onthoudingen : S. Bral, A. Cnudde, J. de Béthune, S. De Clerck, C. Depuydt, R. Deseyn, A. 
Destoop, P. Jolie, C. Leleu, L. Lybeer, F. Rodenbach, F. Santy, P. Soens, M. Vandemaele, H. 
Vanhoenacker, F. Verhenne, D. Wemel.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Navolgend aanvullend verkeersreglement vast te stellen:

Artikel 1

§ 1. In de binnenstad worden parkeerplaatsen voorbehouden voor bewoners op volgende locaties:

1. In de Vaartstraat van huisnummer 43 tot aan de hoek met de Harelbeeksestraat

2. In de Leeuw van Vlaanderenlaan van huisnummer 3 tot en met huisnummer 21

3. In de Jakob van Arteveldelaan: de volledige zijde van de pare huisnummers

4. In de Veldstraat vanaf huisnummer 10 tot en met huisnummer 28

5. In de Veldstraat ter hoogte van huisnummer 87 tot en met huisnummer 101

6. In de Veldstraat ter hoogte van huisnummer 74 tot en met huisnummer 86

7. In de Veldstraat ter hoogte van huisnummer 196 tot en met huisnummer 200

8. In de Kanonstraat ter hoogte van huisnummer 1 tot en met 63

9. In de Lode de Boningelaan vanaf huisnummer 10 tot aan de hoek met de V. De Jaegerelaan

10. In de Slachthuisstraat vanaf huisnummer 1 tot aan de Shop&Go

11. In de Pluimstraat vanaf de hoek met de Zwevegemsestraat tot huisnummer 22

12. In de Pluimstraat vanaf huisnummer 52 tot en met huisnummer 82

13. Klakkaards Reke: volledig

14. In de Boerderijstraat ter hoogte van huisnummer 2 tot en met 38

15. In de Sint-Denijsestraat de volledige zijde van de pare huisnummers tussen de Kanonstraat en 
de Toekomststraat

16. Vannestes Reke: volledig

17. In de Sint-Antoniusstraat ter hoogte van huisnummer 1 tot huisnummer 59

18. In de Tuighuisstraat: het volledige binnenplein

19. Barbes Reke: volledig
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20. In de Proosdijstraat aan de zijde van de pare huisnummers vanaf huisnummer 76 tot aan de 
Shop&go tegenover huisnummer 7

21. In de Kapelstraat vanaf huisnummer 18 tot aan de Proosdijstraat

22. In de Sint-Amandslaan ter hoogte van huisnummer 1 tot huisnummer 13

23. In de Reepkaai vanaf de Leiebrug tot aan huisnummer 2 (8 parkeerplaatsen)

24. In de Burgemeester Tayaertstraat: volledig

25. In de Peter Benoitstraat: de zijde van de woningen volledig

26. In de Beheerstraat van nummer 68 tot 72

27. In de Hendrik Consciencestraat van huisnummer 11 tot 19

28. In de Burgemeester Nolfstraat vanaf de hoek met de Edmond Depraeterestraat tot aan de 
hoek met de Beheerstraat zijde van de pare huisnummers

29. In de Oude-Vestingsstraat aan huisnummer 17 van Shop&Go tot aan huisnummer 11

30. Ter hoogte van het Casinoplein huisnummer 9

31. In de Vlaanderenkaai vanaf huisnummer 28 tot aan rotonde

32. In de Groeningelaan op de parking tegenover huisnummer 12 tot aan huisnummer 28

§ 2. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door het aanbrengen van 
borden E9a + onderbord ‘bewoners’.

§ 3. De begin- en eindborden geplaatst zodoende dit duidelijk, conform de wegcode, aan te geven.

Beginborden :  

1. In de Vaartstraat ter hoogte van huisnummer 43

2. In de Leeuw van Vlaanderenlaan ter hoogte van huisnummer 21

3. In de Jakob van Arteveldelaan op de hoek met de Groeningelaan

4. In de Veldstraat ter hoogte van huisnummer 10

5. In de Veldstraat ter hoogte van huisnummer 101

6. In de Veldstraat ter hoogte van huisnummer 74

7. In de Veldstraat ter hoogte van huisnummer 196

8. In de Kanonstraat ter hoogte van huisnummer 63

9. In de Lode de Boningelaan ter hoogte van huisnummer 10

10. In de Slachthuisstraat ter hoogte van huisnummer 1
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11. In de Pluimstraat ter hoogte van de hoek met de Zwevegemsestraat

12. In de Pluimstraat ter hoogte van huisnummer 52

13. Klakkaards Reke: op de hoek met de Sint-Denijsestraat

14. In de Boerderijstraat ter hoogte van huisnummer 2

15. In de Sint-Denijsestraat op de hoek met de Kanonstraat ter hoogte van huisnummer 74

16. Ter hoogte van Vannestes Reke op de hoek van de Filips van de Elzaslaan

17. In de Sint-Antoniusstraat ter hoogte huisnummer 59

18. In de Tuighuisstraat aan de toegang naar het binnenplein naast huisnummer 1

19. In de Tuighuisstraat aan de toegang naar het binnenplein naast huisnummer 26

20. Barbes Reke op de hoek met de Zwevegemsestraat naast huisnummer 140 in de 
Zwevegemsestraat

21. In de Proosdijstraat aan de zijde van de pare huisnummers net na de Shop&Go

22. In de Kapelstraat ter hoogte van huisnummer 18

23. In de Sint-Amandslaan ter hoogte van huisnummer 13

24. In de Reepkaai op de hoek met de Leiebrug net na de voorbehouden parkeerplaats voor 
personen met een handicap

25. In de Burgemeester Tayaertstraat op de hoek met de Broelkaai

26. In de Peter Benoitstraat ter hoogte van de hoek met de Burgemeester Nolfstraat

27. In de Beheerstraat ter hoogte van nummer 68

28. In de Hendrik Consciencestraat ter hoogte van huisnummer 19

29. In de Burgemeester Nolfstraat ter hoogte van de hoek met de Edmond Depraeterestraat

30. In de Oude-Vestingsstraat aan huisnummer 17 net na de Shop&Go

31. Ter hoogte van het Casinoplein huisnummer 9 net na de fietsenstalling

32. In de Vlaanderenkaai tegenover huisnummer 28

33. In de Groeningelaan op de parking tegenover huisnummer 12 

 Eindborden:    

1. In de Vaartstraat ter hoogte van de hoek met de Harelbeeksestraat

2. In de Leeuw van Vlaanderenlaan ter hoogte van huisnummer 3

3. In de Jakob van Arteveldelaan ter hoogte van de hoek met de Veldstraat
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4. In de Veldstraat ter hoogte van huisnummer 28

5. In de Veldstraat ter hoogte van huisnummer 87

6. In de Veldstraat ter hoogte van huisnummer 86

7. In de Veldstraat ter hoogte van huisnummer 200

8. In de Kanonstraat ter hoogte van de hoek met de Sint-Denijsestraat

9. In de Lode de Boningelaan ter hoogte van de hoek met de V. De Jaegerelaan

10. In de Slachthuisstraat net voor de Shop&Go

11. In de Pluimstraat ter hoogte van huisnummer 22

12. In de Pluimstraat ter hoogte van huisnummer 82

13. Klakkaards Reke: ter hoogte van de hoek met de Sint-Denijsestraat

14. In de Boerderijstraat ter hoogte van huisnummer 36

15. In de Sint-Denijsestraat ter hoogte van de hoek met de Toekomststraat

16. Vannestes Reke tegenover huisnummer 1 op de hoek met de Filips van de Elzaslaan

17. In de Sint-Antoniusstraat ter hoogte van huisnummer 1

18. In de Tuighuisstraat aan de uitgang van het binnenplein aan de achterzijde van huisnummer 
9

19. In de Tuighuisstraat aan de uitgang van het binnenplein naast huisnummer 27

20. In Barbes Reke naast huisnummer 8

21. In de Proosdijstraat ter hoogte van huisnummer 76

22. In de Kapelstraat ter hoogte van de hoek met de Proosdijstraat

23. In de Sint-Amandslaan ter hoogte van huisnummer 1

24. In de Reepkaai ter hoogte van huisnummer 2 (na 8 parkeerplaatsen)

25. In de Burgemeester Tayaertstraat op de hoek met de Broelkaai naast huisnummer 7

26. In de Peter Benoitstraat ter hoogte van huisnummer 7

27. In de Beheerstraat ter hoogte van huisnummer 72

28. In de Hendrik Consciencestraat van huisnummer 11

29. In de Burg. Nolfstraat op de hoek met de Beheerstraat ter hoogte van huisnummer 20

30. In de Oude-Vestingsstraat ter hoogte van huisnummer 11



279/300 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

31. Ter hoogte van het Casinoplein huisnummer 9 net voor parkeerplaats voor personen met een 
handicap

32. In de Vlaanderenkaai ter hoogte van rotonde

33. In de Groeningelaan tegenover huisnummer 28 

Punt 2

Dit besluit wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Bijlagen
 Parko - Verslag RvB 13 feb 2018.pdf
 Bewonersparkeren - bijlage 5 - Vergelijkend onderzoek bezetting periode 2010-'17.pdf
 Parko - RvB 20180213 Punt 4. - Evaluatie bewonersparkeren. Plan van aanpak. 

Goedkeuren..pdf
 Bewonersparkeren - bijlage 1 - Studie evaluatie bewonersparkeren.pdf
 Bewonersparkeren - bijlagen 1-2-3-4 - Onderzoeken bewonerszones en -plaatsen.pdf
 Bewonersparkeren - bijlage 6 - Fase 2 individuele locaties.pdf

24 - 2018_GR_00067 - AGB Parko. Bewonersparkeren fase 2. - Het afbakenen van bewonersplaatsen op gewestwegen. Aanvullend verkeersreglement. - Vaststellen

24 2018_GR_00067 AGB Parko. Bewonersparkeren fase 2. - Het 
afbakenen van bewonersplaatsen op 
gewestwegen. Aanvullend 
verkeersreglement. - Vaststellen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, 
schepen; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska 
Verhenne, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, 
raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw 
Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer 
Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
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Aanleiding en context
De binnenstad (gebied binnen en inclusief R36) heeft eind 2016 ongeveer 2450 openbare 
parkeerplaatsen en 1950 parkeerplaatsen off street (+ 1200 Parking K in Kortrijk).  

De parkeerplaatsen op straat worden ofwel betalend (60% KOR1 maximum 2 uur en 30% KOR2 
dagparkeren) aangeboden, ofwel gereserveerd voor bepaalde doelgroepen : 7% of 220 
parkeerplaatsen Shop&Go, 4% of 100 parkeerplaatsen mindervaliden.  Bewoners en mindervaliden 
kunnen op alle betalende parkeerplaatsen gratis en onbeperkt parkeren.

De parkeerplaatsen off street (centrum/buurtparkings) worden tot 50% (tov KOR1) goedkoper 
aangeboden en er gelden lagere tarieven voor bewoners.

Het parkeerbeleidsplan voorziet  - in zijn diverse versies vanaf 1985 - het afbakenen van 
bewonersplaatsen op straat in de binnenstad.  Het uiteindelijk doel is immers bezoekers te verwijzen 
naar off street locaties en specifieke doelgroepen (Shop&Go, mindervaliden, bewoners, autodelen, 
medische, ….) te faciliteren on street.  

De implementatie van het doelgroepenbeleid (apr ‘13) werd opgestart via het toewijzen van 230 
parkeerplaatsen Shop&Go (2016) en 267 voorbehouden bewonersplaatsen binnen de R36 (Q1/2017)   

Uit een eerste evaluatie van de voorbehouden bewonersplaatsen (zie bijlage 1) blijkt dat bijkomende 
voorbehouden bewonersplaatsen nodig zijn in het gebied binnen en inclusief R36. Tevens dringt het 
invoeren van voorbehouden bewonersplaatsen zich in de zone rond de R36 op omwille van de hoge 
parkeerdruk en het voordelige dagtarief.

Argumentatie
De permanent dalende faciliteiten van de bestaande bewonerskaart (dalende kans op vrije plaats 
omwille van dalend aanbod on street en dus toenemende wandelafstanden).  Recente illustraties 
hiervan zijn het Stationsplein, S&G-faciliteiten, werken (Houtmarkt, Leiekaaien,….) 

Het bijkomend beschikbaar aanbod off street en de toenemende faciliteiten die eraan gekoppeld 
worden (in/out betaalkaart, reserveren, PGS, mobiele website,….).  Vooral de reservatie-faciliteit zal 
voor diverse bedrijven, hotels, …  een meerwaarde kunnen betekenen.

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

 De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit 
van 16 maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, 
inzonderheid op de artikelen 3§2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 
30 december 1982, en op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

 het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 
1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 
juli 1990, 18 september 1991 en 14 mei 2002 (art.2);

 het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële 
besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 
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1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 19 december 1991 en 14 mei 2002 
(art.6.5 en 9);

 het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 de bepalingen van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 40 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

22 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, S. Demeyer, 
W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, L. 
Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen,  M. Seynaeve, I. 
Verschaete,  C. Waelkens.

1 nee-stem : S. Vanneste.

17 onthoudingen : S. Bral, A. Cnudde, J. de Béthune, S. De Clerck, C. Depuydt, R. Deseyn, A. 
Destoop, P. Jolie, C. Leleu, L. Lybeer, F. Rodenbach, F. Santy, P. Soens, M. Vandemaele, H. 
Vanhoenacker, F. Verhenne, D. Wemel.

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Navolgend aanvullend verkeersreglement vast te stellen:

Artikel 1

§ 1.In de binnenstad worden parkeerplaatsen voorbehouden voor bewoners op volgende locaties:

1. In de Burgemeester Vercruysselaan vanaf huisnummer 19 tot huisnummer 27

2. In de Meensestraat vanaf huisnummer 39 tot en met huisnummer 77

3. In de Minister Tacklaan van huisnummer 87 tot aan de hoek met de Sint-Sebastiaanslaan

4. In de Gentsesteenweg van huisnummer 1b tot en met huisnummer 17 

§ 2. Deze maatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door het aanbrengen van 
borden E9a + onderbord ‘bewoners’.

§ 3. De begin- en eindborden geplaatst zodoende dit duidelijk, conform de wegcode, aan te geven.

Beginborden :  

1.  In de Burgemeester Vercruysselaan vanaf huisnummer 27

2. In de Meensestraat ter hoogte van huisnummer 77

3. In de Minister Tacklaan aan de hoek met de Sint-Sebastiaanslaan
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4. In de Gentsesteenweg ter hoogte van huisnummer 17

Eindborden:    

1.  In de Burgemeester Vercruysselaan ter hoogte van huisnummer 19

2. In de Meensestraat ter hoogte van huisnummer 39

3. In de Minister Tacklaan ter hoogte van huisnummer 87

4. In de Gentsesteenweg ter hoogte van huisnummer 1b 

Punt 2

Dit besluit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid. 

Bijlagen
 Parko - RvB 20180213 Punt 4. - Evaluatie bewonersparkeren. Plan van aanpak. 

Goedkeuren..pdf
 Parko - Verslag RvB 13 feb 2018.pdf
 Bewonersparkeren - bijlage 1 - Studie evaluatie bewonersparkeren.pdf
 Bewonersparkeren - bijlagen 1-2-3-4 - Onderzoeken bewonerszones en -plaatsen.pdf
 Bewonersparkeren - bijlage 5 - Vergelijkend onderzoek bezetting periode 2010-'17.pdf
 Bewonersparkeren - bijlage 6 - Fase 2 individuele locaties.pdf

21:47 Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting
25 - 2018_GR_00066 - AGB Parko - Invoeren parkeerregulering op gemeentewegen - invoeren van P30-zones in Kortrijk en in de deelgemeenten - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

25 2018_GR_00066 AGB Parko - Invoeren parkeerregulering op 
gemeentewegen - invoeren van P30-zones 
in Kortrijk en in de deelgemeenten - 
Vaststellen aanvullend verkeersreglement
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, 
schepen; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, 
raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter 
Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, 
raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
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de heer Stefaan Bral, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Sinds de invoering van de P30-zones in Kortrijk (in verschillende fasen), zijn er bijkomende vragen 
naar P30-plaatsen. 

Naar aanleiding van de geplande uitvoering van de uitbreiding van het bewonersparkeren, stelt AGB 
Parko voor de recente vragen tot aanbrengen P30 vast te stellen. Deze vragen kaderen in bepaalde 
dossiers (vb. heraanleg omgeving Conservatorium, Pottelberg,Heule…) of zijn alleenstaande, 
individuele afgezonderd gelegen handelspanden of scholen.

Argumentatie
De invoering van P30-zones wordt positief beoordeeld door zowel gebuikers als 
handelaars. Er wordt uitgegaan van de ervaringen na het invoeren van de vorige fases en de 
positieve reacties van gebruikers en handelaars. Door het stijgend gebruik van de auto en 
bijgevolg de stijgende parkeerdruk is er behoefte aan parkeerplaatsen met een beperkte 
parkeerduur (maximum 30 minuten) ter hoogte van handelszaken alsook aan scholen. AGB 
Parko zal het gebruik van de P30-plaatsen blijven evalueren zodat het beleid hieromtrent kan 
bijgestuurd worden. 

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing :

de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijke besluit van 16 
maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de 
artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijke besluit van 30 december 1982, en op 
artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1975;

het koninklijke besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 
23 juni 1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 
17 september 1988, 20 juli 1990 en 18 september 1991;

het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële 
besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 
11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990 en 19 december 1991;

de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 119, 
hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 
30 mei 1989;

het decreet van 28 april 1993 houdende vaststelling, voor het Vlaamse Gewest, van regelen 
betreffende de organisatie alsook de uitoefening van het administratief toezicht op de 
gemeenten;

Regelgeving: bevoegdheid
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De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het aanvullend reglement in verband met het invoeren van "gratis extra kort parkeren" (P30)als volgt 
vast te stellen:

Artikel 1:

§ 1.In de stad worden P30-zones voorzien:

1. Ter hoogte van het Conservatoriumplein tegen over huisnummer 23

2. In de Halewainstraat aan de zijgevel van de bakkerij

3. In de Mellestraat ter hoogte van huisnummer 15 aansluitend op de voorbehouden 
parkeerplaatsen voor personen met een handicap

4. In de Bergstraat ter hoogte van de huisnummer 38

5. In de Burgemeester Felix de Bethunelaan tegen over huisnummer 19,21 en 23

6. In de Kollegestraat tegen over huisnummer 6

7. Ter hoogte van de Harelbeeksestraat tegen over huisnummer 17 aansluitend op de 
voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap

8. In de Graaf Boudenwijn IX-laan ter hoogte van huisnummer 2

9. In de Peperstraat ter hoogte van huisnummer 4

10. Ter hoogte van Heuleplaats tegenover huisnummer 2

11. Ter hoogte van Heuleplaats ter hoogte van huisnummer 32

12. Ter hoogte van de Veldstraat op de hoek met de Vaartstraat

Artikel 2: 

§1. De reglementering “gratis extra kort-parkeren” is geldig van maandag tot en met zaterdag en dit 
van 09u tot 19u of van 9u tot 18u.

§2. De maximale parkeerduur wordt vastgelegd op 30 minuten.

§3. Elke zone wordt aangeduid d.m.v. van een E9a beginbord met verschillende onderborden: 
onderbord type VIId met vermelding 30 min-met onderborden type Va en Vb en daaronder bord(pijl) 
Xa en een zelfde eindbord met onderbord (pijl) Xb.

 §4. Er wordt voor bewoners, vergunninghouders ‘gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners’, geen 
uitzondering gemaakt op de reglementering ‘extra kortparkeren’ P30.

Punt 2
Dit besluit wordt ter kennisgeving voorgelegd aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.  
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Bijlagen
 Parko - Verslag RvB 13 feb 2018.pdf
 Punt 5. - Uitbreiding P30 Fase 7.  Aanvullende verkeersreglementen. Vaststellen.pdf
 Uitbreiden P30 - bijlage - Nieuwe locaties.pdf

26 - 2018_GR_00068 - AGB Parko - Invoeren parkeerregulering op gewestwegen - invoeren van P30-zones in Kortrijk en in de deelgemeenten - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

26 2018_GR_00068 AGB Parko - Invoeren parkeerregulering op 
gewestwegen - invoeren van P30-zones in 
Kortrijk en in de deelgemeenten - 
Vaststellen aanvullend verkeersreglement
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, 
schepen; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, 
raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter 
Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, 
raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Sinds de invoering van de P30-zones in Kortrijk (in verschillende fasen), zijn er bijkomende vragen 
naar P30-plaatsen. 

Naar aanleiding van de geplande uitvoering van de uitbreiding van het bewonersparkeren, stelt AGB 
Parko voor de recente vragen tot aanbrengen P30 vast te stellen. Deze vragen kaderen in bepaalde 
dossiers (vb. heraanleg omgeving Conservatorium, Pottelberg,Heule…) of zijn alleenstaande, 
individuele afgezonderd gelegen handelspanden of scholen.

Argumentatie
De invoering van P30-zones wordt positief beoordeeld door zowel gebuikers als 
handelaars. Er wordt uitgegaan van de ervaringen na het invoeren van de vorige fases en de 
positieve reacties van gebruikers en handelaars. Door het stijgend gebruik van de auto en 
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bijgevolg de stijgende parkeerdruk is er behoefte aan parkeerplaatsen met een beperkte 
parkeerduur (maximum 30 minuten) ter hoogte van handelszaken alsook aan scholen. AGB 
Parko zal het gebruik van de P30-plaatsen blijven evalueren zodat het beleid hieromtrent kan 
bijgestuurd worden.

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing :

de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijke besluit van 16 
maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de 
artikelen 3§2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijke besluit van 30 december 1982, en op 
artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1975;

het koninklijke besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, inzonderheid op titel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 
23 juni 1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 
17 september 1988, 20 juli 1990 en 18 september 1991;

het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële 
besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 
11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990 en 19 december 1991;

de nieuwe gemeentewet, bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 119, 
hernummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 
30 mei 1989;

het decreet van 28 april 1993 houdende vaststelling, voor het Vlaamse Gewest, van regelen 
betreffende de organisatie alsook de uitoefening van het administratief toezicht op de 
gemeenten;

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het aanvullend reglement in verband met het invoeren van "gratis extra kort parkeren" (P30)als volgt 
vast te stellen:

Artikel 1:

§ 1.In de stad worden P30-zones voorzien:

1. Ter hoogte van de Pottelberg huisnummer 30

2. Ter hoogte van de Damiaanschool op de Pottelberg nummer 15

3. In de Meensesteenweg ter hoogte van nummer 323

4. In de Oudenaardsesteenweg ter hoogte van de huidige laad-en loszone



287/300 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

5. In de Oudenaardsesteenweg ter hoogte van huisnummer 87

6. Ter hoogte van ’t Hoge huisnummer 39

Artikel 2: 

§1. De reglementering “gratis extra kort-parkeren” is geldig van maandag tot en met zaterdag en dit 
van 09u tot 19u of van 9u tot 18u.

§2. De maximale parkeerduur wordt vastgelegd op 30 minuten.

§3. Elke zone wordt aangeduid d.m.v. van een E9a beginbord met verschillende onderborden: 
onderbord type VIId met vermelding 30 min-met onderborden type Va en Vb en daaronder bord(pijl) 
Xa en een zelfde eindbord met onderbord (pijl) Xb.

 §4. Er wordt voor bewoners, vergunninghouders ‘gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners’, geen 
uitzondering gemaakt op de reglementering ‘extra kortparkeren’ P30.

Punt 2
Dit besluit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.  

Bijlagen
 Parko - Verslag RvB 13 feb 2018.pdf
 Punt 5. - Uitbreiding P30 Fase 7.  Aanvullende verkeersreglementen. Vaststellen.pdf
 Uitbreiden P30 - bijlage - Nieuwe locaties.pdf

Raadscommissie 3
An Vandersteene
Musea en Erfgoed
27 - 2018_GR_00071 - Straatnaamgeving - Nieuw Overleie - Principiële goedkeuring

27 2018_GR_00071 Straatnaamgeving - Nieuw Overleie - 
Principiële goedkeuring
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, 
schepen; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, 
raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter 
Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, 
raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris
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Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor nieuw aan te leggen verkavelingen op Overleie (Site De Kien en Site Eandis) moeten 9 namen 
gekozen worden. 
Vanuit gebiedswerking Overleie werd een campagne naar de bevolking opgestart. De 
lancering gebeurde op 26 oktober 2017 tijdens het Overleiecafé in het voormalig commissariaat. Duur 
van de campagne: een maand lang, tot eind november 2017, kon iedereen zijn suggesties bezorgen. 
Alle Overleienaars/ondernemers kregen hierover een kaartje + publiciteit via 
www.facebook.com/overleie + stadskrant + campagnewebsite www.kortrijk.be/nieuw-overleie.

De campagne kon rekenen op veel enthousiasme in Overleie, er werd veel over gepraat, het 
onderwerp leefde. Uiteindelijk kregen we 162 insteken.

Kort samengevat de resultaten :

 Meer dan de helft koos voor Johny Turbo

 Nogal wat verwijzingen naar Striptekenaar Maurice De Bevere en zijn oeuvre (Morris, tekenaar 
van Lucky Luke en geboren in Overleie – Mosselbank)

 Opvallend ook meerdere verwijzingen naar KVK-iconen

 Diverse Kortrijkse artistieke en culturele figuren

De straatnaamcommissie besprak dit in vergadering van 10 januari 2018.  Uitzeindelijk werd gekozen 
voor

o Johny Turbo, Jean Walter, De Spatjes, Lucky Luke, Morris, Marthe De Spiegeleir 
(schilderkunst), Maria Doolaeghe (poëzie), Colette Maas (Ecole Laïque)

o Noot: enkel Maria Doolaeghe wordt door de commissie zelf aangeleverd, alle andere 
namen werden gesuggereerd door de gemeenschap van Overleie

o Intussen werden de families van betrokken personen op de hoogte gebracht en geven 
deze hun akkoord.

Argumentatie
De commissie motiveert zijn advies als volgt: 

Johny Turbo, Jean Walter, De Spatjes en Morris zijn onlosmakelijk met Overleie verbonden. De 
commissie heeft tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele verdienstelijke vrouwen te 
selecteren. Marthe De Spiegeleir en Colette Maas werden door meerdere mensen gesteund. Maria 
Doolaeghe is aangebracht door commissielid Frans Debrabandere. 

- Een aantal voorstellen konden niet in aanmerking genomen worden omdat namen voorgesteld 
werden van nog in leven zijnde personen.

http://www.facebook.com/overleie
http://www.kortrijk.be/nieuw-overleie
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- In verband met meerdere verwijzingen naar KVKortrijk, bleek het moeilijk om daar één naam uit te 
kiezen. De commissie meent dat verdienstelijke oud-spelers en bestuurders  beter in het stadion 
kunnen herdacht worden.

Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing 
nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen en advies gevraagd moet worden aan de 
cultuurraad. Daarna kan de gemeenteraad definitief de namen vastleggen.

 

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, 
zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet.

 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Principieel, voor de nieuw aan te leggen verkavelingen op Overleie, volgende straatnamen goed te 
keuren:

-Plein voor Texture met inbegrip van doorgang naar Gasstraat : Johny Turboplein

-Nieuwe straat van de Gasstraat naar de Burgemeester Schinkelstraat, evenwijdig met 
Rekolettenstraat : Lucky Lukestraat

-Voormalige site De Kien met vier wooneenheden tussen Nijverheidskaai en voormelde  Lucky 
Lukestraat : Morrisplantsoen

-Centraal plein op voormalige site Eandis : Spatjesplein

-Nieuwe straat,  van het voormelde Spatjesplein naar de Noordstraat : Colette Maasstraat

-Nieuwe straat,  van het voormelde Spatjesplein naar de Rekolettenstraat: Maria Doolaeghestraat

-Nieuwe straat,  van het voormelde Spatjesplein in oostelijke richting parallel met de Rekolettenstraat: 
 Marthe De Spiegeleirstraat

-Nieuwe straat van de Meensestraat naar de Gasstraat : Jean Walterstraat.

De bestaande straat ‘Pottenbakkershoek’ wordt doorgetrokken tot aan het voormelde Spatjesplein met 
behoud van de naam.

Bijlagen
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 Nieuw-Overleie voorstel commissie.pdf
 20180110 verslag commissie.pdf
 StraatnamenCampagne resultaten.pdf

28 - 2018_GR_00063 - Straatnaamgeving - Steentje - Principiële goedkeuring

28 2018_GR_00063 Straatnaamgeving - Steentje - Principiële 
goedkeuring
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Marc Lemaitre, plaatsvervangend voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, 
burgemeester; de heer Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly 
Detavernier, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; 
mevrouw An Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, 
schepen; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Alain 
Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer 
Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer 
Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de 
heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, 
raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter 
Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; mevrouw 
Phyllis Roosen, raadslid; de heer Steve Vanneste, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, 
raadslid; de heer Tiene Castelein, raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Er is onlangs vastgesteld dat een stukje straat op de grens van Kortrijk en  Harelbeke (Stasegem) 
geen naam heeft in Kortrijk. Men moet dit destijds over het hoofd gezien hebben. In Harelbeke heeft 
de straat de naam “Steentje”. Momenteel zijn er geen adressen aan de Kortrijkse straatzijde waardoor 
het gebrek aan naamgeving niet eerder opgemerkt werd.
Omdat er binnenkort daar werken gaan plaatsvinden is het nodig dat de Kortrijkse straatkant ook een 
naam krijgt. De logica zou zijn om dezelfde naam te gebruiken nl. Steentje.

Omdat het geen feitelijke nieuwe straat betreft maar de rechtzetting van een onduidelijke situatie, is 
de straatnaamcommissie hiervoor niet speciaal samengekomen. De commissie werd per mail 
geconsulteerd en is unaniem akkoord om de volledige straat dezelfde naam te geven nl. Steentje.

Argumentatie
De commissie motiveert zijn advies als volgt:

De straat is genoemd naar de paalsteen die vermoedelijk fungeerde als grens tussen de parochies 
Harelbeke en Kortrijk; de paalsteen verdween in het midden van de jaren 1970. De straatnaam 
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verwijst tevens naar een begin 19de-eeuwse wijknaam. De benaming wordt volgens De Flou voor het 
eerst vermeld in 1846 cf. Atlas der Buurtwegen.

Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing 
nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen en advies gevraagd moet worden aan de 
cultuurraad. Daarna kan de gemeenteraad definitief de naam vastleggen.

 

Juridische grond
We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, 
zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet.

 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Principieel, voor de straat op de grens met Harelbeke, die loopt van de Spinnerijstraat naar het kanaal 
Bossuit-Kortrijk, de naam toe te kennen : Steentje.

Bijlagen
 Steentje motivering

Aanvullende punten
22:13 Francis Rodenbach, raadslid verlaat de zitting
22:14 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting

IR 1 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Beperkte Interpellatie: 
Klijtberg Rollegem - tracé kleiontginning Wienerberger

IR 1 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Beperkte Interpellatie: Klijtberg Rollegem - tracé kleiontginning Wienerberger

Behandeld
Indiener(s):
Roel Deseyn
Toelichting:
Geachte leden van het CBS,

Naar aanleiding van het door u voorgestelde tracé via de Schreiboomstraat om de kleiontginning toe 
te laten, rijzen er enkele vragen.

Er wordt door het CBS beweerd dat de alternatieven niet economisch haalbaar zijn:
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 Waar kunnen de geïnteresseerden een financiële studie rond mogelijkheden a) via smalspoor 
b) via tunnel c) via tracé over de velden tot aan E403 d) via Klijtbergstraat naar E403 inkijken 
?  Bestaan die überhaupt ? Zijn die voldoende verkend ?

 Er wordt door het CBS beweerd dat de Schreiboomstraat enkel zou gebruikt worden voor 
vrachtwagens van Wienerberger:

 Wat is de rechtsgrond om een dergelijk openbaar domein de facto te privatiseren ? Kan men 
vrachtwagens met een zelfde tonnage die bij de buren van Wienerberger of langs het tracé 
hun eindbestemming hebben weigeren? Op basis waarvan ?  Zijn er analoge situaties in 
Kortrijk of Vlaanderen?

 Zal dit leiden tot een een ruimer gebruik van de Schreiboomstraat en is de voorgestelde 
regeling een opstapje naar meer ?

 Wie draagt de kosten voor die aanpassing ?

 Er is door het CBS weinig accurate info gegeven over het maximaal aantal vrachtwagens per uur:

 Is de ‘4 per uur’ een gemiddelde ?
 zullen traktoren met opleggers geweerd worden ?

 Terecht is er veel bezorgdheid voor de fietsers en de zwakke weggebruikers in het algemeen:

 Hoe worden de schooluren gedefinieerd ?
 Hoe kan een regeling rond schoolopvangsuren en examenperiodes er uitzien ?
 Wat met verkeer tijdens de schoolmiddagpauzes ?

 Het voorgestelde tracé is het oorspronkelijk Wienerbergertracé:

  Wie heeft die studie gefinancierd ?

 Over de MER-studie zijn interessante juridische argumenten geopperd tijdens de info-vergadering:

 Kan men enkel alternatieve trajecten binnen de MER-studie voorstellen? Welke is dan de 
perimeter ? Valt het voorgestelde tracé daarin ?  Moet er een nieuwe MER-studie komen?  

 Over de input van de omwonenden werd de deadline heel soepel verplaatst, ook omdat dit niet in 
een officiële procedure past: 

  Welke is de afspraak voor verder overleg met de omwonenden?  Hoe kan input verkregen 
worden en waar zal de Stad alle info online/fysiek beschikbaar maken ?

 Over het tracé zelf:

 Klopt het dat bestaande parkeerplaatsen als uitwijkstroken worden aangemerkt ?  Hoe gaat 
dat praktisch in zijn werk ? 

 Mocht het ooit zover komen dat het tracé wordt weerhouden: wil de Stad zich engageren om 
van de Schreiboomstraat een fietsstraat te maken om de fietsers absolute voorrang te geven 
?

 Ik dank het CBS voor haar antwoord.

 

Roel Deseyn
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Gemeenteraadslid CD&V

maandag 5 maart 2018

Antwoord
De raad hoort de beperkte interpellatie van de raadslid Roel Deseyn en het bijhorend antwoord van 
schepen Bert Herrewyn, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad 
Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR1) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-
decision.

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte 
Interpellatie: Kortrijk bant activiteiten met roofvogels en uilen

IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: Kortrijk bant activiteiten met roofvogels en uilen

Afgevoerd
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Antwerpen, Oostende, Sint-Niklaas en hele rits andere steden en gemeenten hebben de afgelopen 
tijd het tentoonstellen van in gevangenschap gehouden roofvogels en uilen op plaatsen met een 
openbaar karakter, het paraderen met roofvogels en uilen in de stad en het op welke wijze dan ook 
betrekken van deze dieren bij publieke evenementen verboden. Groen Kortrijk stelt voor om een 
zelfde verbod in te voeren in onze stad. 

Roofvogels zijn geen huisdieren. Ze hebben ruimte en natuur nodig. Om te vermijden dat mensen 
aangespoord worden om er een te kopen, pleiten we er voor dat er voortaan geen roofvogelshows 
meer te zien zijn op het openbaar domein in Kortrijk. Het zien van een demonstratie met roofvogels 
en uilen kan mensen inspireren om zich een roofvogel of uil aan te schaffen en als huisdier te houden. 
Nochtans zijn en blijven het roofdieren, wat altijd een potentieel gevaar inhoudt. Daarnaast is het ook 
niet goed voor het welzijn van de dieren. Uilen, valken en buizerds zijn niet gemaakt om op een stokje 
te zitten.

Vandaag willen mensen nog steeds zo’n prachtige roofvogel of uil in huis halen. Hierdoor zijn ze mede 
verantwoordelijk voor heel wat dierenleed en illegale praktijken. Malafide handelaars en dubieuze 
kwekers die het niet nauw nemen met de wet, roven eieren of jonge roofvogels uit het nest. Sommige 
mensen doen immers alles om geld te verdienen en dit op de kap van de dieren. We willen het signaal 
geven dat er niets gaat boven het bewonderen van deze vogels in hun eigen habitat waar ze 
natuurlijk gedrag kunnen vertonen. We zien liever een roofvogel in vrijheid dan aan een ketting. 
Iedereen begrijpt dat het houden van roofdieren zoals leeuwen en tijgers in een circus ‘niet meer van 
deze tijd is’, waarom willen we de roofdieren uit de vogelwereld dan wel nog kunstjes laten opvoeren? 
Steden hebben een voorbeeldfunctie en zetten zich op deze manier in om dierenleed te voorkomen.

(Bron: Vogelbescherming Vlaanderen vzw)

IR 3 Voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Kortrijk 
bant activiteiten met roofvogels en uilen. 

IR 3 - Voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Kortrijk bant activiteiten met roofvogels en uilen. 

Afgevoerd
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
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Toelichting:
De gemeenteraad van Kortrijk beslist in zitting van  12 maart 2018 om het tentoonstellen van in 
gevangenschap gehouden roofvogels en uilen op plaatsen met een openbaar karakter, het paraderen 
met roofvogels en uilen in de stad en het op welke wijze dan ook betrekken van deze dieren bij 
publieke evenementen te verbieden.

Dit verbod gaat in met onmiddellijke ingang. 

22:32 Filiep Santy, raadslid verlaat de zitting
22:34 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
22:34 Roel Deseyn, raadslid verlaat de zitting

IR 4 Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie: 
openbaarheid van de openbare onderzoeken

IR 4 - Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie: openbaarheid van de openbare onderzoeken

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Wie in Kortrijk meer info wil over lopende bouwaanvragen, die moet een ware Sherlock Holmes zijn. 
Bovendien een erg geletterde Sherlock, met veel geduld en veel tijd op overschot binnen de 
kantooruren…

Door openbare onderzoeken zo moeilijk (toegankelijk) te maken, creëer je automatisch een sfeer van 
geheimdoenerij en achterkamertjes. Terwijl dit niet zo hoeft te zijn. Het is ook een misvatting dat 
bezwaar aantekenen automatisch tot vertraging van een dossier leidt. Indien de bezwaren ongegrond 
zijn, kan het dossier gewoon zijn verdere verloop kennen. Indien bezwaren gegrond zijn, is het goed 
dat burgers de kans krijgen om hun bezwaren kenbaar te maken.

Voor Groen maakt makkelijk toegankelijke info over lopende bouwaanvragen essentieel deel uit van 
een transparant bestuur. En transparantie is absoluut noodzakelijk als we het vertrouwen van de 
Kortrijkzaan in de politiek willen herstellen.

Daarom doet Groen enkele heel concrete voorstellen op gebied van de openbare onderzoeken:

 Het begint al bij het zoeken naar de openbare onderzoeken. Groen dringt al langer aan op 
een directe link op de startpagina van stad Kortrijk naar alle openbare onderzoeken.

 Als je de overzichtspagina dan eindelijk gevonden hebt, dan krijg je een lijst met namen van 
indieners, omschrijvingen van projecten en adressen. Hier is geen enkele uniformiteit. De ene 
keer staat er meergezinswoningen en de andere keer appartementen. Soms staat er een 
aantal bij, soms ook niet. Doorklikken voor meer info, of voor het volledige dossier lukt niet. 
Daarom vragen wij een meer toegankelijke, duidelijkere en eenduidige 
overzichtspagina.

 In een stad die digitale informatie zo hoog in het vaandel draagt, is het onbegrijpelijk dat je 
om een dossier te raadplegen nog steeds de fysieke verplaatsing naar het stadhuis moet 
maken. Voor Groen moeten de dossiers van de openbare onderzoeken ook digitaal 
raadpleegbaar zijn, bij voorkeur onmiddellijk beschikbaar op de overzichtspagina. 

 De overzichtspagina kan ook makkelijk actueel gehouden worden. Eens de termijn 
van het openbaar onderzoek is verlopen, zouden de projecten uit het overzicht moeten 
verwijnen. Indien ze er op blijven staan owv de beroepstermijn, dan moet in één oogopslag 
duidelijk zijn dat de periode om bezwaar in te dienen verlopen is en dat de beroepstermijn 
loopt.



295/300 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

 Het kan zelfs nog een stuk gebruiksvriendelijker. Wij pleiten voor een overzichtskaart van 
Kortrijk waar alle lopende openbare onderzoeken zijn op aangeduid. Zo kan je als 
inwoner meteen zien of er in je buurt een openbaar onderzoek loopt. Het schepencollege 
heeft al vaak bewezen om digitaal onderlegd te zijn. Dan zullen ze ook weten dat dit een heel 
eenvoudige toepassing is, die het gebruiksgemak meteen enorm zou verhogen. 

 Je kan daarin zelfs nog verder gaan. Waarom kunnen burgers zich niet registreren om 
automatisch een melding te ontvangen als er een openbaar onderzoek start in een 
straal van x rond hun woning? 

 En dan volgt de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Op de website van de stad vinden we 
daar amper informatie over. Als we wat gerichter op zoek gaan, vinden we bij één dossier 
(buurtweg 32) volgende omschrijving: "Opmerkingen, bezwaren of suggesties verstuurt u 
uiterlijk op de laatste dag van het openbaar onderzoek per aangetekende brief naar het 
college van burgemeester en schepenen van de stad Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk. 
Daarnaast is het mogelijk om opmerkingen, bezwaren of suggesties tegen ontvangstbewijs af 
te geven op het stadhuis (tijdens de openingsuren)." Ook dat vinden wij niet meer van deze 
tijd. Voor Groen moet je ook digitaal je bezwaar kunnen indienen, bij voorkeur via 
een webformulier waarin alle noodzakelijke gegevens om correct een bezwaar in te dienen, 
worden opgevraagd.

We nemen aan dat de stad geen enkel argument heeft om bewust drempels in te bouwen bij 
openbare onderzoeken. Veel van onze voorstellen zijn snel te realiseren. We vragen de bevoegde 
schepen dan ook om hier snel werk van te maken (het mag vooruit gaan), zodat Kortrijk ook in 
openbare onderzoeken mag spreken.

Antwoord
De raad hoort de beperkte interpellatie de raadslid David Wemel en het bijhorend antwoord van 
schepen Wout Maddens, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad 
Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR4) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-
decision.

22:38 Isa Verschaete, raadslid verlaat de zitting

IR 5 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte 
Interpellatie: Kortrijk zet acties op om de participatie van niet-
Belgische stemgerechtigden aan de gemeenteraadsverkiezingen 
te verhogen

IR 5 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: Kortrijk zet acties op om de participatie van niet-Belgische stemgerechtigden aan de gemeenteraadsverkiezingen te verhogen

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Onder bepaalde voorwaarden kunnen niet-Belgische inwoners van België deelnemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. Bij de verkiezingen van oktober 2012 lag hun participatiegraad in Kortrijk voor EU 
onderdanen lager dan het Vlaamse gemiddelde. Enkele acties zijn nodig om dit jaar beter te doen.

In 2012 lieten 18,48 procent van stemgerechtigde EU-inwoners in België zich inschrijven als kiezer voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. In Vlaanderen waren er 13,89 procent registraties, in Brussel 13,57 procent en in 
Wallonië was dit 27,24 procent. Het gemiddelde voor West-Vlaanderen was 11,08 procent. In Oostende waren 
8,4 procent van de niet-Belgische EU-kiezers geregistreerd.

Voor stemgerechtigden van buiten de EU zijn de cijfers anders. In 2012 lieten iets meer dan 14 procent van 
stemgerechtigde niet-EU-inwoners in België zich inschrijven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen. In 
Vlaanderen waren er 10,10 procent registraties, in Brussel 15,47 procent en in Wallonië 19,3 procent. Het 
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gemiddelde voor West-Vlaanderen was 8,63 procent. In Kortrijk waren er 12,38 procent niet-EU-kiezers 
geregistreerd. Hier doen we het dus bovengemiddeld goed.

Groen Kortrijk gelooft in een sterke lokale democratie die alle Kortrijkzanen, ongeacht hun afkomst, laat 
meebeslissen in deze stad. Niet-Belgen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De 
belangrijkste voorwaarde is alvast dat ze zich voor 31 juli 2018 moeten laten registreren als kiezer bij 
hun gemeentebestuur. 

Daarom stellen we voor om vanuit een sterk geloof in de multiculturele samenleving en een sterke 
wens om de politieke participatie van alle Kortrijkzanen te verhogen deze beslissingen te nemen om 
het aantal registraties te laten stijgen:

-          Aan de loketten van het stadhuis, het Sociaal Huis en via de organisaties die werkzaam zijn met deze 
doelgroep zullen inschrijvingsformulieren voor de registratie van niet-Belgische kiezers actief worden 
aangeboden. Ambtenaren en medewerkers wijzen bezoekers van het stadhuis actief op het stemrecht van niet-
Belgische kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen en de aanwezige inschrijvingsformulieren om zich als niet-
Belgische kiezer te registreren. 

-          Het stadsbestuur stuurt elke niet-Belg een brief met informatie over het stemrecht van niet-Belgische 
kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen met in bijlage een inschrijvingsformulier voor de registratie van niet-
Belgische kiezers.

-          Een informatiesessie voor niet-Belgen wordt georganiseerd door de stad (samen met de RIS) en 
andere relevante partners.

-          Informatie voor de registratie van niet-Belgische kiezers en de aankondiging van de informatiesessie 
hierover wordt via ‘Stadskrant’ verspreid. 

-          Inschrijvingsformulieren voor de registratie van niet-Belgische kiezers worden ook via digitale weg ter 
beschikking gesteld.

Antwoord
De punt werd samen behandeld met IR6.

De raad hoort de beperkte interpellatie en het voorstel onder punt IR6 van de raadslid Mattias 
Vandemaele en het bijhorend antwoord van schepen Philippe De Coene, zoals terug te vinden op de 
geluidsopname van de website van de stad Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR5 en IR6) 
en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-decision.

IR 6 Voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Kortrijk 
zet acties op om de participatie van niet-Belgische 
stemgerechtigden aan de gemeenteraadsverkiezingen te 
verhogen

IR 6 - Voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Kortrijk zet acties op om de participatie van niet-Belgische stemgerechtigden aan de gemeenteraadsverkiezingen te verhogen

Afgekeurd
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
De stad Kortrijk gelooft in een sterke lokale democratie die alle Kortrijkzanen, ongeacht hun afkomst, laat 
meebeslissen in deze stad. Niet-Belgen moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De 
belangrijkste voorwaarde is alvast dat ze zich voor 31 juli 2018 moeten laten registreren als kiezer bij 
hun gemeentebestuur. 
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Daarom beslist de Gemeenteraad in zitting van 12 maart 2018 om vanuit een sterk geloof in de 
multiculturele samenleving en een sterke wens om de politieke participatie van alle Kortrijkzanen te 
verhogen deze beslissingen te nemen om het aantal registraties te laten stijgen:

-          Aan de loketten van het stadhuis, het Sociaal Huis en via de organisaties die werkzaam zijn met deze 
doelgroep zullen inschrijvingsformulieren voor de registratie van niet-Belgische kiezers actief worden 
aangeboden. Ambtenaren en medewerkers wijzen bezoekers van het stadhuis actief op het stemrecht van niet-
Belgische kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen en de aanwezige inschrijvingsformulieren om zich als niet-
Belgische kiezer te registreren. 

-          Het stadsbestuur stuurt elke niet-Belg een brief met informatie over het stemrecht van niet-Belgische 
kiezers bij de gemeenteraadsverkiezingen met in bijlage een inschrijvingsformulier voor de registratie van niet-
Belgische kiezers.

-          Een informatiesessie voor niet-Belgen wordt georganiseerd door de stad (samen met de RIS) en 
andere relevante partners.

-          Informatie voor de registratie van niet-Belgische kiezers en de aankondiging van de informatiesessie 
hierover wordt via ‘Stadskrant’ verspreid. 

-          Inschrijvingsformulieren voor de registratie van niet-Belgische kiezers worden ook via digitale weg ter 
beschikking gesteld.

Antwoord
De punt werd samen behandeld met IR5.

De raad hoort de beperkte interpellatie onder punt IR5 en het voorstel van de raadslid Mattias 
Vandemaele, en het bijhorend antwoord van schepen Philippe De Coene, zoals terug te vinden op de 
geluidsopname van de website van de stad Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR5 en IR6) 
en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-decision.

De raad gaat over tot de stemming over het voorstel, waaraan 35 raadsleden deelnemen, en waarvan 
de uitslag luidt als volgt:

13 ja-stemmen : S. Bral, L. Lybeer, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, C. Depuydt, P. 
Soens, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele.

21 nee-stemmen : M. Ahouna, W. Allijns, K. Byttebier, T. Castelein, P. De Coene, S. Demeyer, K. 
Detavernier, B. Herrewyn, M. Lemaitre, L. Maddens, W. Maddens, P. Roosen, R. Scherpereel, M. 
Seynaeve, V. Van Quickenborne, A. Vandendriessche, A. Vandersteene, S. Vanneste, H. Verduyn, A. 
Weydts, S. You-Ala.

1 onthouding : C. Waelkens.

Het voorstel is bijgevolg niet aangenomen.

IR 7 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Beperkte interpellatie: 
Dienstverlening Kortrijkse zwembaden

IR 7 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Beperkte interpellatie: Dienstverlening Kortrijkse zwembaden

Behandeld
Indiener(s):
Carol Leleu
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Toelichting:
Kortrijk telt dit jaar nog 4 zwembaden: het Mimosa zwembad, het Magdalena zwembad, het zwembad 
Lagaeplein en het open bad (Abdijkaai). Volgend jaar zullen deze verdwijnen of vallen ze in handen 
van S&R. Hierdoor is een beweging in gang gezet betreffende het zwembadpersoneel. Velen zijn 
reeds vertrokken of zijn op zoek naar een andere job al dan niet binnen de stadsdiensten. Hierdoor 
kan de continuïteit van de dienstverlening in het gedrang komen, zoals reeds is gebleken in december. 
Toen werd het Mimosa zwembad een weekend gesloten, wegens gebrek aan personeel. Bezoekers 
stonden, zonder verwittigd te worden, aan een gesloten deur. Het is te begrijpen dat het personeel op 
zoek gaat naar een andere job, wetende dat hun huidige job eindigt wanneer het nieuwe zwembad 
opengaat eind dit jaar. Hoe zal de stad zorgen voor een goede continue dienstverlening tot aan de 
opening van het nieuwe zwembad?

Daarom enkele vragen:

 

1. Worden er nog nieuwe redders aangeworven om het tekort op te vangen?
2. Kan er geen beroep gedaan worden op tijdelijke krachten?
3. Wordt er rekening gehouden met het huidig zwembadpersoneel? 
4. Hoe kunnen de bezoekers met zekerheid nog een gans jaar genieten van één van de laatste 

Kortrijkse zwembaden?

 

Dank voor het antwoord

Antwoord
De raad hoort de beperkte interpellatie de raadslid Carol Leleu en het bijhorend antwoord van 
schepen An Vandersteene, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad 
Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR7) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-
decision.

Mondelinge vragen

IR 8 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Werken 
Pottelberg en Condédreef : stand van zaken.

IR 8 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Werken Pottelberg en Condédreef : stand van zaken.

Behandeld
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker
Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker vraagt wanneer de Pottelberg en Condédreef terug open zullen zijn 
voor verkeer. De datum opgenomen op de borden die bij de werken staan, is immers reeds lang 
verstreken.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij de timing zal doormailen aan het raadslid. De omwonenden 
zijn op de hoogte gebracht via een bewonersbrief. Hij zal opdracht geven om het bord te laten 
wegnemen, vermits dit enkel betrekking heeft op fase 1 van de werken.

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
Handhaving aan tijdelijke lichten aan de Graaf Karel de 
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Goedelaan.
IR 9 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Handhaving aan tijdelijke lichten aan de Graaf Karel de Goedelaan.

Behandeld
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker
Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker merkt op dat er handhaving noodzakelijk is aan de tijdelijke lichten 
aan de Graaf Karel de Goedelaan naar aanleiding van de omleiding.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat er effectief handhaving is gebeurd. De situatie kan er alleen maar 
op verbeteren, vermits de grootste hinder ten gevolge van de werken daar achter de rug zijn.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Jaagpad kanaal 
Bossuyt-Kortrijk.

IR 10 - Mondelinge vraag van raadslid Carol Leleu: Jaagpad kanaal Bossuyt-Kortrijk.

Behandeld
Indiener(s):
Carol Leleu
Toelichting:
Raadslid Carol Leleu merkt op dat het jaagpad kanaal Bossuyt-Kortrijk er vervuild bij ligt.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne antwoordt dat dit doorgegeven wordt.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Stefaan De Clerck: Gas-boetes 
tijdens schoolfeest in het lyceum O.L.Vrouw van Vlaanderen.

IR 11 - Mondelinge vraag van raadslid Stefaan De Clerck: Gas-boetes tijdens schoolfeest in het lyceum O.L.Vrouw van Vlaanderen.

Behandeld
Indiener(s):
Stefaan De Clerck
Toelichting:
Raadslid Stefaan De Clerck merkt op dat er op zaterdagnamiddag in de buurt van het lyceum 
O.L.Vrouw van Vlaanderen Gas-boetes uitgeschreven werden tijdens het schoolfeest. Hij vraagt hoe 
intensief dit gebeurd is.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij de cijfers wil opvragen, maar benadrukt dat er geen opdracht 
is gegeven. De vaststellingen van de overtredingen gebeuren door de politie of AGB Parko.

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Opruiming van 
kadavers van dieren.

IR 12 - Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Opruiming van kadavers van dieren.

Behandeld
Indiener(s):
Steve Vanneste
Toelichting:
Raadslid Steve Vanneste vraagt hoe de opruiming van kadavers van dieren gebeurt. Hij laat ook 
weten dat er een kadaver van een poes ligt op de R8 ter hoogte van kmpaal 16 en vraagt om dit door 
te geven aan Vlaanderen.
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Schepen Bert Herrewyn vraagt om niet te wachten met dergelijke meldingen tot de 
gemeenteraadszitting, maar onmiddellijk door te geven aan 1777, zodat direct de nodige stappen 
kunnen gezet worden. 

IR 13 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Lantaarnpalen langs 
kant in Bruyningpad.

IR 13 - Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Lantaarnpalen langs kant in Bruyningpad.

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Raadslid David Wemel meldt dat er al een tijdje langs de kant van het Bruyningpad lantaarnpalen 
liggen.

IR 14 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Website Stad 
Kortrijk - openbare onderzoeken.

IR 14 - Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Website Stad Kortrijk - openbare onderzoeken.

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Raadslid David Wemel meldt dat er 2 websites in verband met openbare onderzoeken zijn die 
openstaan op de site van de Stad. Hij suggereert om de oude pagina te laten verwijderen.

Schepen Philippe De Coene meldt dat dit geen bewijs is van fraude en dat het niet kan dat een 
schepen via de sociale media daarvan beschuldigd wordt.

12 maart 2018 23:46 De voorzitter sluit de zitting

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van

Wnd. stadssecretaris de voorzitter
Y. VANNESTE M. LEMAITRE


