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 RUP LOOFSTRAAT 
 VERSLAG INSPRAAKMOMENT RAADPLEGINGSPERIODE 

1 ALGEMEEN 

Het inspraakmoment ging door op 28 mei 2018 in de inkomhal van de AGO-gebouwen, 
Wolvenstraat 23, Kortrijk. Tussen 19u00 en 21u30 werden ca. 130 geïnteresseerden 
doorlopend geïnformeerd. De mensen kregen de mogelijkheid om opmerkingen te maken en 
deel te nemen aan 1 van de 5 begeleide wandelingen die over de site werden georganiseerd. 
Deze wandelingen duurden ongeveer 1u. 

2 OPMERKINGEN STARTNOTA 

Woontypologie, functies en doelgroepen 

Er wordt opgemerkt dat het risico bestaat dat de nieuwe woningen enkel welstellende 
eigenaars zal aantrekken. Er wordt meermaals gevraagd om de buurt zo te ontwikkelen dat 
ze een brede waaier aan diverse bewonersgroepen aanspreekt, bv door verschillende 
woontypologieën aan te bieden waaronder voldoende grondgebonden eengezinswoningen. 
Sporadisch wordt gevraagd om sociale woningen te voorzien. 

Voorzieningen /functies 

Er wordt voorgesteld om op de gelijkvloerse verdiepingen van de appartementen geen 
winkels en/of kantoren te voorzien maar eerder (praktijk)ruimten en kantoren voor vrije 
beroepen. 

Park 

Er wordt gevraagd of de stad het park zal overnemen, gezien de intentie bestaat om er een 
publiek toegankelijk park van te maken. Men vreest dat het minder toegankelijk wordt als dit 
niet het geval is.   
De renovatie van de landschapstuin tot stadspark mag niet uitgesteld worden tot de rest van 
het gebied in ontwikkeling is gegaan. Men vraagt om het park al vroeger aan te pakken zodat 
de omwonenden hier al van kunnen genieten. 
Het bijkomend groen (op de locatie van de huidige parking) wordt positief onthaald en als 
nodig ervaren.  

Sociale controle 

Diverse bewoners merken op dat er voldoende sociale controle moet zijn in de 
landschapstuin en de uitbreidingszone van het park. Men is vooral bevreesd voor gebrek aan 
sociale controle in de zuid-westelijke hoek van het park, ter hoogte van het Wolvenpad. 

Volumes 

Er werden vele vragen gesteld over de voorziene bouwhoogtes in het masterplan en de 
inplanting van de volumes. Deze worden over het algemeen als ok ervaren. Kunnen de 
bouwhoogten bij de verdere ontwikkeling/procesverloop wel gegarandeerd blijven? Dit 
wordt door de meesten als gewenst ervaren. Sporadisch gingen stemmen op voor een wat 
densere ontwikkeling, gezien de strategische ligging binnen de stad. 
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Er werden ook vragen gesteld over de zichten op het binnengebied vanuit de omliggende 
woningen/appartementen. 

Paviljoen 

De locatie van het paviljoen op de zichtas van het landschapspark wordt door sommige 
bewoners als storend ervaren. Men vreest dat het paviljoen het zicht op het park vanuit het  
naastgelegen appartement zal ontnemen. Men haalt aan dat het parkgebied geen nieuwe 
gebouwen mogen opgetrokken worden en dat voorafgaand aan de vergunning van het 
appartementsgebouw, werd meegedeeld dat het park volledig in ere zou hersteld worden. 

Andere bewoners zijn van oordeel dat het paviljoen met een publieke functie, bv horeca, 
juist een meerwaarde voor het park betekent en dat private belangen hier niet zouden 
mogen doorwegen.  

Fietsverkeer 

De voorgestelde fietsdoorsteken worden overwegend positief ervaren, maar men vraagt om 
bij de aanleg ervan voldoende rekening te houden met de voetgangers. Indien nodig worden 
best gescheiden wegen aangelegd. 
Men vraagt ook om de realisatie van de fietsdoorsteken niet uitstellen tot de rest van het 
gebied in ontwikkeling gaat, maar om pro-actief in te grijpen. 
Er is wel bezorgdheid bij enkele bewoners die wonen aan de verder te onderzoeken 
fietsroute richting kruispunt ’t Kanon.   

Parkeren 

Men vraagt om op de site parkeerplaatsen te voorzien die ook door de bewoners van de 
aanpalende straten kunnen gebruikt worden, al dan niet via huur of aankoop. 

Beeldkwaliteit 

Men vraagt zich af hoe er over de beeldkwaliteit zal gewaakt worden. Zal de kwaliteitskamer 
hierin betrokken worden?   
 
Uitbreiding ontwikkelingszone 

Er wordt opgemerkt dat de 2 hogere appartementsgebouwen in de Loofstraat, die palen aan 
de voormalige AZGroeninge-campus, omwille van hun veroudering best meegenomen 
worden in het bouwproject. 

Inspraak 

De bewoners vragen om betrokken te blijven bij de verdere beslissingen over het project, 
ook voorafgaand en tijdens de vergunningsfase. Een veel gehoorde opmerking is dat 
gevreesd wordt dat de uiteindelijke koper van de site een ander plan wenst door te drukken. 

3 OPMERKINGEN RUIMERE OMGEVING 

Er wordt gevraagd om een goede oplossing te zoeken voor de herinvulling van de leegstaande 
gebouwen aan de Boerderijstraat en Sint-Rochuskerk.  
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