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Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Piet Lombaerts, 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 
Marc Lemaitre, raadslid; 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, 
algemeen directeur

Afwezig:

mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

8 oktober 2018 20:20 - De voorzitter opent de openbare zitting

MEDEDELINGEN
Inleiding

- Aanvullende punten
Volgend aanvullend punt is ingediend:
IR 1 Voorstel tot beslissing van raadslid Steve Vanneste: Verbod op het dragen van een hoofddoek of 
van andere zichtbare religieuze symbolen als stadsmedewerker

De voorzitter verwijst in dit verband naar het gentlemens agreement dat afgesloten werd, gelet op 
de nakende gemeenteraadsverkiezingen. Daarbij werd afgesproken om de gemeenteraadszitting te 
starten om 20u en geen interpellaties in te dienen. De interpellatie van raadslid Steve Vanneste in 
huidige zitting behandelen, zou niet correct zijn t.o.v. de andere raadsleden die zich wel gehouden 
hebben aan het gentlemens agreement. Bijkomend betreft het een niet dringend punt, vermits de 
deontologische code pas in de volgende legislatuur zal vastgesteld worden.
De voorzitter stelt dan ook voor dat de raad, die baas is over haar eigen agenda, overgaat tot de 
stemming over het uitstellen van dit punt met één maand.

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 38 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:
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34 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, S. Demeyer, W. Allijns, H. Verduyn, 
M. Ahouna, T. Castelein, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, P. Lombaerts, 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, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. 
Destoop,  M. Seynaeve. 

 

1 nee stem: Steve Vanneste.

3 onthoudingen: D. Wemel, M. Vandemaele, C. Waelkens.

Het punt  wordt bijgevolg uitgesteld naar de volgende raadszitting.

- Activiteiten:
Volgende activiteiten staan gepland:

12/10 om 19u: huldiging individuele kampioenen (Beatrijszaal stadhuis) 

13/10: steps shopping day 

14/10: verkiezingen

18/10 om 17u: opening Interieur 

20/10 om 20u: Nacht van de duisternis (hoeve te coucx)

01/11 om 10u: herdenking 1 november (Sint Jansbegraafplaats)

10/11 om 14u: sinterklaasparade (start K in Kortrijk) 

- Stukken ter tafel:
° bulletin van vragen en antwoorden

- Goedkeuring verslag
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 10 september 
2018. De notulen van de gemeenteraadszitting van 10 september 2018 zijn derhalve goedgekeurd.

-Discussie- en hamerpunten
Conform het aangepaste huishoudelijk reglement van de gemeenteraad werden vóór de aanvang van 
deze zitting geen punten ter bespreking gevraagd (discussiepunten).

Volgende punten waarvoor geen bespreking werd gevraagd (hamerpunten) worden geacht eenparig 
te zijn goedgekeurd: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10.
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OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
1 - 2018_GR_00244 - Immobiliën (immo 2015/008) - Proces-verbaal van afpaling voor gronden gelegen Argendaal te K.-Bellegem. - Goedkeuren

1 2018_GR_00244 Immobiliën (immo 2015/008) - Proces-verbaal van 
afpaling voor gronden gelegen Argendaal te K.-
Bellegem. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig:

de heer Piet Lombaerts, 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 
Marc Lemaitre, raadslid; 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, 
algemeen directeur

Afwezig:

mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Beschrijving

Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_00593 - Bellegem - Argendaalpad - Vastleggen van eigendomsgrens - Voorwaarden, 
wijze van gunnen en gunning

Aanleiding en context
De Stad Kortrijk is eigenaar van een perceel grond gelegen Argendaal te Kortrijk-Bellegem, kadastraal 
gekend Kortrijk, 11de afdeling, sectie B, nr. 4.

Naar aanleiding van de plannen van de Stad om een deel van dit perceel te bebossen, werd er een 
opmeting van het perceel aangevraagd bij een landmeter-expert. Door het College van Burgemeester 
en Schepenen werd in zitting van 26 februari 2018, het bureau Callens en Vandermeersch hiervoor 
aangesteld. Door de landmeter-expert werd vastgesteld dat de grens met het aanpalende perceel 
niet duidelijk vast te stellen was op het terrein.
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Met de eigenaar van het aanpalende perceel werd er afgesproken om een proces-verbaal van 
afpaling op te maken voor het bepalen van de perceelsgrens tussen beide percelen, zoals voorzien in 
artikel 646 van het Burgerlijk Wetboek.

Argumentatie
Het proces-verbaal van afpaling is een technisch-juridische handeling, die tegenstrijdig moet worden 
opgemaakt en door alle partijen (betrokken eigenaars en landmeter-expert) moet ondertekend 
worden.

Deze grensbepaling kan als een daad van beschikking en/of dading worden beschouwd. De 
goedkeuring behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Juridische grond

Artikel 646 van het Burgerlijk Wetboek: "Iedere eigenaar kan zijn nabuur verplichten tot het afpalen 
van hun aan elkaar grenzende eigendommen. De afpaling geschiedt op gemene kosten."

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

Financiële informatie

Financiële informatie

De kosten voor de opmaak van het opmetingsplan en afpaling zijn opgenomen in de beslissing van 
het CBS d.d. 26 februari 2018, punt 43. Conform artikel 646 van het Burgerlijk Wetboek worden de 
kosten door beide aanpalende eigenaars gedeeld.

Besluit

Stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1

In te stemmen met de afpaling tussen de percelen Kortrijk, 11de afdeling, sectie B, nrs. 4 en 5, zoals 
aangeduid op het opmetingsplan/proces van afpaling, opgemaakt door landmeter-expert Christophe 
De Waele d.d. 18 juli 2018 met plannummer BF.K.075.18.

Punt 2

Het opgemaakte plan integraal deel te laten uitmaken van dit besluit.

Bijlagen

 Kadastrale gegevens.pdf
 Bebossingsplan.pdf
 Beslissing CBS d.d. 26feb2018.pdf
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 Proces verbaal van afpaling.pdf

2 - 2018_GR_00245 - Immobiliën (immo 2017/005) - Gebruiksovereenkomst voor een perceel grond gelegen Pastoriestraat te K.-Heule. - Goedkeuren

2 2018_GR_00245 Immobiliën (immo 2017/005) - 
Gebruiksovereenkomst voor een perceel grond 
gelegen Pastoriestraat te K.-Heule. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig:

de heer Piet Lombaerts, 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 
Marc Lemaitre, raadslid; 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, 
algemeen directeur

Afwezig:

mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Beschrijving

Aanleiding en context
In het kader van de heraanleg van Heulepark werd er geopteerd om een deel van de grote tuin 
behorende tot de pastoriewoning gelegen Pastoriestraat nr. 1 te Kortrijk-Heule, te integreren bij of 
minstens te laten aansluiten aan het park. Hierdoor kan het 'beboste deel' in het park groter worden 
gemaakt.

Met de eigenaar van deze grond, de Kerkfabriek Sint-Eutropius Heule, kon er een akkoord over het 
gebruik van de grond worden bekomen. De gemaakte afspraken werden opgenomen in een 
gebruiksovereenkomst:

-De ingebruikneming is voor onbepaalde duur, maar kan op elk ogenblik opgezegd worden. Wanneer 
de Kerkfabriek, de overeenkomst binnen de 8 jaar, zou opzeggen, dan zal er een vergoeding 
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verschuldigd zijn. Deze vergoeding is gerelateerd aan de door de Stad gedane investeringen en wordt 
per verstreken jaar, verminderd met €1.000.

-Er is door de Stad, geen gebruiksvergoeding verschuldigd. De Stad zal instaan voor het (laten) 
uitvoeren van een aantal beheersmaatregelen op de ingebruikgenomen grond. Deze bestaan erin dat 
het terrein een grondige opkuisbeurt zal krijgen; dat de aanwezige bomen op het terrein zullen 
gesnoeid en/of gekapt worden; dat er een haag of omheining zal worden geplaatst zodat de inkijk 
naar het resterende deel van de tuin beperkt wordt; dat er een paadje zal aangelegd worden en dat 
er enkele speelelementen zullen geplaatst worden.

Argumentatie
De ingebruikname van ongeveer 600m² grond gelegen Pastoriestraat te Kortrijk- Heule door de Stad, 
te nemen uit de kadastrale percelen Kortrijk, 8ste afdeling, sectie C, nrs. 88/C en 34/G, voor 
onbepaalde duur, maakt een daad van beschikking uit. De goedkeuring van deze ingebruikname 
behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

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

Financiële informatie

Financiële informatie

Er is geen gebruiksvergoeding verschuldigd door de Stad voor het gebruik van de grond. Er zullen wel 
een aantal werken op het terrein worden uitgevoerd door de Stad. Deze worden geraamd op €8.000. 
Deze werken vormen het voorwerp van een aparte nota die door P&OD aan het College van 
Burgemeester en Schepenen in de loop van de maand oktober zal worden voorgelegd.

Besluit

Stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1

In te stemmen met de ingebruikneming van een deel van de tuin behorende tot de pastorie gelegen 
Pastoriestraat nr. 1 te Kortrijk-Heule, om reden van openbaar nut, meer bepaald voor de opname 
ervan in het park en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van 
gebruiksovereenkomst, waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit terug te vinden is.

Bijlagen

 Kadastrale gegevens.pdf
 Voorlopig plan van aanleg.pdf
 Ontwerp gebruiksovereenkomst.pdf
 Plan bij overeenkomst.pdf
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3 - 2018_GR_00248 - Cafetaria bij sportcentrum De Weimeersen - concessieovereenkomst tussen stad Kortrijk en overkoepelende vzw sportclubs - Goedkeuren

3 2018_GR_00248 Cafetaria bij sportcentrum De Weimeersen 
- concessieovereenkomst tussen stad 
Kortrijk en overkoepelende vzw sportclubs 
- Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, 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 Marc Lemaitre, 
raadslid; 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 oktober 2009 werd de concessie 
voor de uitbating van het cafetaria bij het stedelijk sportcentrum De Weimeersen gegund aan de heer 
Jean-Marc Galloo voor de periode van 01 november 2009-31 oktober 2018. Er dient dus met ingang 
van 01 november 2018 een nieuwe concessieovereenkomst afgesloten te worden. Naar analogie met 
het cafetaria in de sportcampus Lange Munte wordt voorgesteld om de uitbating te laten gebeuren 
door de sportclubs die actief zijn op het sportcentrum De Weimeersen, op vandaag de rugbyclub en 
de minivoetbalclub. Het zelfstandig uitbaten van het cafetaria door de betreffende sportclubs kan voor 
extra inkomsten en stimulansen zorgen voor de clubs en kan er ook toe leiden dat het cafetaria een 
dynamische, levendige ontmoetingsplek wordt.

Argumentatie
Met het oog op de uitbating van het cafetaria in het sportcentrum De Weimeersen richten de 
rugbyclub Curtrycke en de minivoetbalclub WDP (Weimeersen De Platse) samen een overkoepelende 
vzw op.
De concessieovereenkomst wordt afgesloten met deze vzw.
Hieraan zijn strikte voorwaarden verbonden, die moeten waarborgen dat alle actieve sportclubs de 
kans krijgen om hieraan deel te nemen en dat de inkomsten ten goede komen van de sport:
- elke sportclub actief in de sporthal Weimeersen met jeugdwerking moet de kans krijgen om toe te 
treden tot deze vzw
- de concessiehoudster moet vertegenwoordigd zijn door bestuursleden van de verschillende 
sportclubs in haar vzw
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- er is geen concessievergoeding verschuldigd, maar de netto-winsten die resulteren uit de concessie 
moeten aangewend worden ten behoeve van de werking van de sportclubs en in het bijzonder van de 
jeugdwerking; dit alles in volledige financiële transparantie.

Verder zijn o.m. nog volgende bepalingen in de concessie-overeenkomst opgenomen:
- de concessie wordt toegestaan voor de periode van 01.11.2018 t.e.m. 31.10.2027 zonder dat 
stilzwijgende verlenging mogelijk is. Een opzeg is ten allen tijde mogelijk, mits een opzegtermijn van 6 
maanden.
- de concessiehoudster bepaalt vrij de openingsuren van het cafetaria, maar is er wel toe gehouden 
om het cafetaria minstens open te houden op de dagen en uren waarop er wedstrijden, evenementen 
en avondsportactiviteiten plaatsvinden in de sportzaal.
- de concessiehoudster neemt alle nodige maatregelen om burenhinder en overlast te voorkomen.
- de kosten van Sabam, billijke vergoeding en de verbruikskosten zijn ten laste van de 
concessiehoudster.
- de onderhoudslast voor de infrastructuur en voorzieningen ligt bij de concessiehoudster.
- de uitbating dient steeds te gebeuren met inachtneming van de nodige beleefdheid en zorgzaamheid 
naar het publiek toe.
- de concessiehoudster dient steeds te beschikken over de nodige vergunningen.
- de concessie kan niet overgedragen worden aan een derde zonder de voorafgaande uitdrukkelijke 
toestemming van de stad.

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 concessieovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de overkoepelende vzw van de sportclubs actief 
in het stedelijk sportcentrum De Weimeersten te Rollegem betreffende de uitbating van het cafetaria 
in het stedelijk sportcentrum De Weimeersen te Rollegem, goed te keuren, zoals opgenomen in 
bijlage.

Bijlagen
 concessieovereenkomst cafetaria De Weimeersen 17.09.2018.pdf
 algemene gebruiksvoorwaarden stadseigendommen.pdf
 plan concessie.pdf.pdf
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Raadscommissie 2
Wout Maddens
Planning en Openbaar Domein
4 - 2018_GR_00249 - RUP Grote Wallebeek - Definitieve vaststelling - Goedkeuren

4 2018_GR_00249 RUP Grote Wallebeek - Definitieve 
vaststelling - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, 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 Marc Lemaitre, 
raadslid; 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_GR_00095 - RUP Grote Wallebeek - Ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan Grote Wallebeek 
- Goedkeuren

Aanleiding en context
Het RUP Grote Wallebeek wordt opgemaakt ter uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Kortrijk, 
definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 26 april 2007.

Het voorliggende RUP is ter realisatie van:

 De bestemming en inrichting van het woongebied Walle binnen de contour van het EI, deel 
ten noorden van de R8;

 De inrichting van een bufferbekken bij de Grote Wallebeek. Het bufferbekken is voorzien 
binnen het kader van de afkoppeling van het pompstation ter hoogte van de E17 en de 
afkoppeling van de Klakkaertsbeek. Het doel van het bufferbekken is het vertraagd afvoeren 
en het tijdelijk bergen van het extra hemelwater afkomstig van deze afkoppelingswerken om 
te vermijden dat de Grote Wallebeek overbelast wordt en wateroverlast zou veroorzaken in 
het centrum van Kortrijk.

Plangebied
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De begrenzing van het plangebied van het RUP komt overeen met het noordelijk deel van de 
verkeerswisselaar “Kortrijk-Zuid” (of het EI). Het plangebied ligt als een eiland binnen de 
infrastructuren van deze verkeerswisselaar en de R8, die de zuidelijke grens vormt.

De omtrek van de verkeerswisselaar bestaat uit opgehoogde bermen die het plangebied fysiek 
omwallen en begrenzen. De straat Walle is de enige uitweg uit het omringde gehucht. Binnen de 
verkeerswisselaar takt deze straat af in vier doodlopende armen die ook allemaal dezelfde naam 
dragen.

Argumentatie
Planopties RUP Grote Wallebeek

Afweging nieuwe bestemming voor niet-gerealiseerde KMO-zone Walle

De stad wenst de bestemming te wijzigen naar ‘gemeenschapsvoorziening en openbaar nut’ om de 
realisatie van het bufferbekken mogelijk te maken. Er zijn immers overstromingsrisico’s voor het 
centrum van Kortrijk door de afkoppeling van het pompstation op de E17 en de Klakkaertsbeek. Met 
de afkoppeling van het pompstation van de E17 zal de afgekoppelde regenwaterafvoer terecht komen 
in de Wallebeek. De Wallebeek dreigt door dit grotere debiet problemen te geven in het centrum dat 
stroomafwaarts langs de beek is gelegen. De aanleg van een nieuw waterbufferbekken biedt hierop 
een antwoord. In het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen wordt het algemeen belang 
van dergelijke waterbeheersingswerken benadrukt. Een nabestemming van de niet-gerealiseerde 
KMO-zone als ‘gemeenschapsvoorziening en openbaar nut’ in functie van waterbeheersingswerken 
kadert binnen het algemeen belang. Het nieuwe waterbufferbekken kan ingepast worden in de 
bestaande open en groene ruimte en blijft een afstandsbuffer t.o.v. de nadelige milieueffecten van het 
verkeer op de verkeerswisselaar. Naast een gebruik als bufferbekken zullen de overstroombare velden 
ook ingezet worden voor begrazing door dieren van de tuinbouwschool (PTI). Het bufferbekken krijgt 
dus een multifunctioneel karakter, waarbij de tuinbouwschool instaat voor het beheer ervan.

Andere programmatische keuzes

De aanleg van het bufferbekken op deze locatie biedt ook een antwoord op enkele aanvullende 
potenties:

 Gronden van AWV en stad Kortrijk (woongebied) herbestemmen naar gebied voor 
gemeenschapsvoorziening en openbaar nut. Rekening houdende met de nadelige 
milieueffecten van de verkeerswisselaar, het EI en de R8 is het bouwen van bijkomende 
woningen niet gewenst;

 De Wallehoeve zal kunnen gebruikt worden om andere gemeenschapsactiviteiten van het PTI 
te huisvesten;

 Op basis van de grafische interpretatie van het gewestplan zullen enkele woningen die zich 
vandaag binnen de KMO-zone bevinden zone-eigen gemaakt worden;

 Enkele bestaande niet-woonfuncties die aanwezig zijn in het gebied zullen een geëigende 
bestemming krijgen;

 Vastleggen van openbare wegenis.

Historiek RUP Grote Wallebeek

Voorontwerp RUP

De ruimtelijke opties werden vertaald in een bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften in 
het voorontwerp RUP. Het voorontwerp RUP werd op 9 januari 2017 goedgekeurd door het college 
van burgemeester en schepenen. Nadien werden de adviserende instanties aangeschreven.
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Plenaire vergadering

De plenaire vergadering werd op 10 oktober 2017 georganiseerd. De adviserende instanties brachten 
allen een gunstig of voorwaardelijk gunstig advies uit. De plenaire vergadering concludeerde dat de 
procedure van het RUP kan worden verdergezet zonder fundamentele veranderingen aan de inhoud 
ervan. Wel werden enkele opmerkingen gegeven en vragen gesteld, die aanleiding geven tot 
aanpassen en aanvullen van de toelichtingsnota en voorschriften van het RUP.

Ontwerp RUP

Naar aanleiding van de opmerkingen op het voorontwerp werden volgende aspecten van het RUP 
aangepast:

 Doorvertaling van het waterbufferbekken naar de voorschriften en het verordenend grafisch 
plan. Aan de locatie van het geplande bufferbekken werd de specifieke bestemming ‘zone 
voor waterbufferbekkens, groen en landbouw’ toegekend;

 Het verband tussen het RUP Grote Wallebeek en het RUP Marke Torkonjestraat werd in de 
toelichtingsnota van voorliggend RUP opgenomen.

 Aan de straat Walle en zijn vier doodlopende armen werd de bestemming ‘zone voor 
openbare wegenis’ toegekend. Tevens werd er aan de voorschriften voor de ‘zone voor 
openbare wegenis’ toegevoegd dat een rechtstreekse ontsluiting van Walle op de R8 of het 
verkeerscomplex Kortrijk-Zuid onmogelijk is.

 In de toelichtingsnota van het RUP Grote Wallebeek werd een passage opgenomen 
betreffende het complex project K-R8 en de vrije stroken langs autosnelwegen.

 In de voorschriften van ‘zone voor wonen in ruime zin’ werd opgenomen dat de nevenfuncties 
in het hoofdgebouw beperkt zijn tot minder dan de helft van het totale bruto-vloeroppervlakte 
van het volledige hoofdgebouw. Nevenfuncties in bijgebouwen en niet-woonfuncties zullen 
afgewogen worden op basis van de goede ruimtelijke ordening. Ook werden de 
bouwvoorschriften verfijnd en een aantal kleinere aanpassingen doorgevoerd.

Voorlopige vaststelling

Het ontwerp van het RUP werd op 16 april 2018 door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld.

Openbaar onderzoek

Het ontwerp van het RUP Grote Wallebeek werd onderworpen aan een openbaar onderzoek 
gedurende 60 dagen, van 7 mei 2018 tot en met 5 juli 2018.

Adviezen en bezwaren naar aanleiding van het openbaar onderzoek

Er werden twee adviezen en drie bezwaarschriften ingediend naar aanleiding van het openbaar 
onderzoek.

Adviezen:

1. Het advies van de Deputatie dd. 14/06/2018 luidt als volgt: Gunstig

2. Het advies van het Departement Omgeving dd. 26/06/2018 luidt als volgt: Gunstig

Bezwaren:

1. Bezwaarschrift 1, Walle, 8500 Kortrijk dd. 29/06/2018, tegen ontvangstbewijs in het stadhuis 
afgegeven
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2. Bezwaarschrift 2, Walle, 8500 Kortrijk, dd. 4/07/2018, tegen ontvangstbewijs in het stadhuis 
afgegeven

3. Bezwaarschrift 3, Walle , 8500 Kortrijk, dd. 12/07/2018, digitaal ontvangen.

Advies Gecoro

Advies Departement Omgeving

 Art. 1.4 van de verordenende stedenbouwkundige voorschriften stelt dat bestaande vergunde 
of vergund geachte constructies en functies die afwijken van de inrichtingsprincipes van zone 
voor wonen in de ruime zin in stand gehouden, verbouwd en gerenoveerd mogen worden. 
Volgens de dienst ondergraaft dit artikel alle andere voorschriften die van toepassing zijn op 
zone voor wonen in ruime zin. De voorschriften moeten bij een uitbreiding of grondige 
verbouwing gevolgd worden.

Behandeling door Gecoro: ongegrond

Met art. 1.4 wordt de verankering van de rechten van vergunde of vergund geachte constructies en 
functies beoogd. Het van kracht worden van het RUP Grote Wallebeek mag niet tot gevolg hebben dat 
eigenaars van bestaande constructies en functies in bepaalde situaties problemen ondervinden. Het is 
eveneens niet de bedoeling om andere voorschriften te ondergraven. In geval art. 1.4 niet 
opgenomen wordt, zal bij een vraag tot in stand houden, verbouwen of renoveren terug gevallen 
worden op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Dit zou een vergunningsprocedure niet 
vereenvoudigen. De Gecoro stelt voor om het art. 1.4 te herformuleren onder de algemene 
voorschriften.

Advies Deputatie

De deputatie beoordeelt dat het RUP voldoet aan alle vereisten en er voldaan is aan de opmerkingen 
op het voorontwerp. Dit advies geeft geen aanleiding om wijzigingen aan het RUP aan te brengen.

Eerste bezwaarschrift

 De bezwaarschriftindiener vraagt aandacht voor een waterproblematiek in het eigen pand. 
Sinds december 2015 heeft men te kampen met wateroverlast in de kelder. In de zoektocht 
naar oorzaak en oplossing werden reeds stappen ondernomen. Doch is de wateroverlast tot 
op heden niet geweken. De bezwaarschriftindiener geeft aan om de inrichtingswerken van het 
waterbufferbekken met het oog op een oplossing aan te grijpen. Bezwaarschriftindiener gaat 
er namelijk vanuit dat bij het uitgraven van het waterbufferbekken oude afwateringskanalen, 
die aan de oorzaak zouden liggen van de wateroverlast, in beeld zullen komen.

De Gecoro beoordeelt dat het bezwaar niet van die aard is dat het invloed heeft op het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Grote Wallebeek. De Gecoro suggereert dat de betrokken diensten dit binnen de 
inrichtingswerken van het waterbufferbekken opvolgen.

Tweede bezwaarschrift

 De bezwaarschriftindiener wenst zijn bezorgdheid uit te drukken over de aangrenzende 
percelen aan zijn eigendom. Het gaat om de percelen langs de R8 die in eigendom zijn van 
het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De bezwaarschriftindiener geeft aan in 
overeenstemming met AWV een afsluiting geplaatst te hebben en het beheer van deze 
percelen op zich te nemen. Tevens werd door bezwaarschriftindiener aan AWV kenbaar 
gemaakt geïnteresseerd te zijn voor de verwerving van de percelen. Er is echter een 
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overeenkomst tussen AWV en de stad Kortrijk over de overdracht van deze percelen. 
Bezwaarschriftindiener wenst beide percelen verder te onderhouden en af te sluiten.

De Gecoro beoordeelt dat dit deel van het bezwaar niet van die aard is dat het invloed heeft op het 
ruimtelijk uitvoeringsplan Grote Wallebeek. Indien de stad Kortrijk de percelen van AWV overneemt, 
kunnen afspraken gemaakt worden met de bezwaarschriftindiener aangaande het beheer. De Gecoro 
suggereert dat de betrokken diensten dit verder opvolgen.

 De bezwaarschriftindiener kaart ook de bestaande parkeerproblematiek (wildparkeren) en een 
mogelijke toename van (geluids)hinder aan ten gevolge van de geplande inrichtingen, 
waaronder de volkstuintjes. In kader van de geplande inrichtingen vraagt de 
bezwaarschriftindiener een reglement op te stellen.

De Gecoro beoordeelt dat dit deel van het bezwaar niet van die aard is dat het invloed heeft op het 
ruimtelijk uitvoeringsplan Grote Wallebeek. Het aanpakken van wildparkeren zal door middel van 
handhaving moeten geschieden. Het overnemen van de delen Walle (zijarmen) in private eigendom 
door de stad Kortrijk en het toekennen van de bestemming zone voor openbare wegenis zal de 
handhaving ten goede komen. De Gecoro suggereert dat de betrokken diensten dit verder opvolgen.

Derde bezwaarschrift

 Het bezwaarschrift werd buiten de termijn van het openbaar onderzoek ingediend. De 
bezwaarschriftindiener ondervindt een probleem bij het uitrijden van zijn garage met de 
kampeerwagen. Het gebouw aan de overzijde van de straat zou het uitrijden bemoeilijken.

De Gecoro beoordeelt dat dit bezwaar niet van die aard is dat het invloed heeft op het ruimtelijk 
uitvoeringsplan Grote Wallebeek. Gelet op de perceelstructuur en vrijstelling van vergunning kunnen 
geen voorwaarden opgelegd worden. Bij een wijziging van de situatie, het openbaar maken van de 
wegenis en het overdragen van de percelen in eigendom van AWV aan de stad Kortrijk, kunnen de 
mogelijkheden bekeken worden. De Gecoro suggereert dat de betrokken diensten dit verder 
opvolgen.

Conclusie

Het advies van de Gecoro over het ontwerp RUP is gunstig, mits de aanpassing zoals hierboven 
omschreven doorgevoerd wordt.

Ontwerp RUP - defininieve vaststelling

Conform art. 2.2.21 §6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan de Gemeenteraad bij de 
definitieve vaststelling aan het plan wijzigingen aanbrengen ten opzichte van het voorlopig 
vastgestelde plan, die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek 
geformuleerde bezwaren en opmerkingen of de adviezen door de aangeduide diensten en overheden 
of het advies van de Gecoro. Het advies van de Gecoro wordt gevolgd. Het RUP wordt aangepast 
conform het advies van de Gecoro, zoals hierboven omschreven.

Het ontwerp van gemeentelijk RUP ‘Grote Wallebeek’ bevat een verordenend grafisch plan met erbij 
horende stedenbouwkundige voorschriften; en een toelichtingsnota waarin de vereiste onderdelen 
conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn opgenomen.

Na definitieve vaststelling van het RUP wordt het overgemaakt aan de Vlaamse Regering en de 
Deputatie. De Vlaamse Regering en de Deputatie beschikken over een termijn van dertig dagen om de 
uitvoering van het besluit van de Gemeenteraad tot definitieve vaststelling te schorsen.
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Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De GR is bevoegd op basis van art. 2.2.21 §6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Grote Wallebeek’, bestaande uit een verordenend grafisch 
plan, de erbij horende verordenende stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota waarin 
de vereiste onderdelen conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening zijn opgenomen definitief 
vast te stellen.

Bijlagen
 RUP Grote Wallebeek - Toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften.pdf
 RUP Grote Wallebeek - Grafisch Plan.pdf
 RUP Grote Wallebeek - Grafisch Register Plancompensatie.pdf
 Advies Departement Omgeving.pdf
 Advies Deputatie.pdf
 Bundel bezwaarschriften.pdf
 RUP Grote Wallebeek - Advies Gecoro en bundel adviezen en bezwaren.pdf

Bert Herrewyn
SPMO
5 - 2018_GR_00242 - Klimaatstad - Europese projecten - Interreg FWVL microproject Eco(le) énergie - EFRO overeenkomst - Goedkeuren

5 2018_GR_00242 Klimaatstad - Europese projecten - 
Interreg FWVL microproject Eco(le) 
énergie - EFRO overeenkomst - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, 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 Marc Lemaitre, 
raadslid; 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur
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Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2018_CBS_01201 - Klimaatstad - Europese projecten  - Interreg Frankrijk Wallonië Vlaanderen: 
microproject internationaal samenwerken over duurzaamheid in scholen - Goedkeuren

Aanleiding en context
In zitting van 23 april 2018 verklaarde het college zich akkoord om het microproject "Het 
sensibiliseren van scholieren over duurzame ontwikkeling en energiebesparing" met als acronym 
Eco(le) énergie onder projectleiderschap van Villeneuve d'Ascq, binnen het programma Interreg 
FWVL mee in te dienen. Het project werd door het technisch comité van het programma op 21 juni 
2018 goedgekeurd. Het  project loopt van 15/11/2018 tot 15/05/2020.

Argumentatie
Het project kadert binnen het PNK:

 een stad die verjongt en vergroent: Kortrijk wordt een klimaatstad en Kortrijk onderwijsstad.

Met dit project zet de stad Kortrijk samen met de projectpartners in op het thema duurzaamheid en 
meer specifiek energie in scholen. In de strijd tegen klimaatverandering hebben steden en gemeenten 
een zeer belangrijke rol te spelen. Niet alleen in de eigen gebouwen, maar in alle openbare gebouwen 
is energiebesparing een belangrijke uitdaging. De drie steden in het partnerschap zullen samenwerken 
en kennis en ervaring uitwisselen met de doelgroep scholieren en met de doelgroep beheerders van 
gebouwen.

Concreet zullen volgende acties gerealiseerd worden:

 Actie 1: sensibiliseringsprogramma voor scholieren: 

3 klasgroepen (klas + partnerklas uit andere regio) werken telkens 2 concreet realiseerbare 
milieu acties uit binnen het thema's water, energie of afval. Om tot een goed begrip van de 
thema's te komen én mogelijke realiseerbare acties te definiëren worden klimaatateliers 
georganiseerd. De doelgroep zijn kinderen van het 5de leerjaar.

          Resultaatsindicatoren: 6 klimaatateliers en sensibiliserende communicatie (digitaal,; posters, 
...)

 Actie 2: een groots opgezet grensoverschrijdend event/uitwisselingsmoment

          De door de leerlingen uitgewerkte milieu-acties worden voorgesteld. De leerlingen stellen hun 
communicatie voor  en verdedigen hun keuze. Dit evenement wordt omkaderd met een spektakel of 
professionele voorstelling.
         
          Resultaatsindicator: 1 groots grensoverschrijdend event/uitwisselingsmoment

 Actie 3: uitwisseling van technische know how  tussen beheerders van openbare 
en schoolgebouwen

Twee thema's zullen het voorwerp uitmaken van technische vergaderingen:
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- "remote management": op afstand het verbruik van energie in stadsgebouwen en 
schoolgebouwen beheren   
- optimalisatie van het energieverbruik en het comfort in de gebouwen door beter inzicht in 
het gebruik van het gebouw door meerdere groepen gebruikers.

Villeneuve d'Ascq zal systeem van teleregistratie vootstellen en ter beschikking stellen, Kortrijk 
zal het digitaal reservatiesysteem voor gebruik van lokalen en gebouwen Recreatix 
voorstellen  en de thermografische opnames van het grondgebied.

Resultaatsindicator: 2 uitwisselingsmomenten

 

         

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

Financiële informatie
Het projectbudget bedraagt €30.500,00 en is 100% gefinancierd. 
Het aandeel  van de stad Kortrijk bedraagt €10.000.

Budgetsleutel: CBS-GBB 381 6131003

50% wordt uitbetaald na goedkeuring project en ondertekening van de EFRO-overeenkomst door alle 
partners, de andere 50% na goedkeuring van het afsluitend activiteitenrapport.

Partner uitgaven Inkomsten Subsidies
Villeneuve d'Ascq  €10.000 €0 €10.000
Doornik €10.000 €0 €10.000
Kortrijk €10.000 €0 €10.000
Vertaling activiteitenverslag €500  €500
Totaal €30.500  €30.500

In afwachting van de ontvangst van het voorschot en de 50% subsidie na goedkeuring van het 
afsluitend activiteitenrapport, zal beroep gedaan worden op de reguliere werkingsmiddelen 
"geïntegreerde milieuprojecten".

Er wordt gewerkt met het principe van "vaste bedragen" Er zal geen informatie gevraagd worden over 
de soort uitgaven, er moeten geen facturen voorgelegd worden. Voorwaarde voor het uitbetalen van 
de subsidies is het behalen van de resultaten door alle partners en de voorlegging van de 
realisatiebewijzen.

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die verjongt en vergroent | We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk. | Sensibiliseren 
over klimaatstad.

Besluit
Stemresultaten
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De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
De EFRO-overeenkomst goed te keuren tussen de beheersautoriteit en de projectpartners die de 
administratieve en financiële verbintenissen voor de uitvoering van het project bepaalt, alsook de 
verplichtingen die eruit volgen.

Bijlagen
 interregFWVL Eco(le) energie overeenkomst.pdf
 Intereg FWVL Projectdossier Eco(le) energie.pdf
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Raadscommissie 3
Arne Vandendriessche
Aankoop
6 - 2018_GR_00252 - 2018/1586 - Raamovereenkomst aankoop en levering van kantoorartikelen en toners voor stad en ocmw (2019-2022) - Voorwaarden en wijze van gunnen

6 2018_GR_00252 2018/1586 - Raamovereenkomst aankoop 
en levering van kantoorartikelen en toners 
voor stad en ocmw (2019-2022) - 
Voorwaarden en wijze van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, 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 Marc Lemaitre, 
raadslid; 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In het kader van een goede dienstverlening en kostenbesparing wenst de stad Kortrijk een raamovereenkomst af 
te sluiten voor de aankoop en levering van kantoorartikelen en toners voor stad en ocmw (2019-2022). De 
huidige overeenkomst eindigt 31 december 2018 voor beide besturen.

Argumentatie
De directie bedrijfsvoering, centraal aankooppunt stelde een lastenboek nr 2018/1586 op voor de 
raamovereenkomst aankoop en levering van kantoorartikelen en toners stad en ocmw (2019-2022). 

Deze raamovereenkomst wordt eveneens ter beschikking gesteld onder de vorm van een 
aankoopcentrale voor:

 de diverse stedelijke vzw's van stad en ocmw
 AGB SOK
 AGB Parko
 HVZ Fluvia
 Kerkfabrieken

De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 249.626,67 euro (exclusief btw) 
of 302.048,27 euro (inclusief 21% btw) voor een periode van vier jaar.
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De stad zal als aanbestedende overheid gunnen voor zowel de stad alsook het ocmw. Daarvoor werd 
een mandaat vanuit het ocmw verkregen.
 
Dit ligt in lijn met de strategie van het centraal aankooppunt waarmee de stad Kortrijk een 
kostenbesparender en sneller inkoopbeleid beoogt voor goederen en diensten die de teams nodig 
hebben om hun opdrachten efficiënt te vervullen. 

De directie bedrijfsvoering, centraal aankooppunt stelt voor als wijze van gunnen te kiezen voor 
de openbare procedure.
Juridische grond
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en artikel 57.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.
Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
 

Financiële informatie
Financiële informatie
De raming voor de volledige opdracht is 302.048,27 euro inclusief 21% btw, waarvan het stadsaandeel 
: 2019 - 2022/GBB-CBS/0119-01/6141001/IE-GEEN uitgave 236.209,50 euro inclusief 21% btw 
bedraagt.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het mandaat te aanvaarden gegeven door het OCMW Kortrijk om ook als aanbestendende overheid 
op te treden voor het OCMW Kortrijk.

Punt 2
de voorwaarden vast te stellen voor de raamovereenkomst aankoop en levering van kantoorartikelen 
en toners (2019-2022) volgens het lastenboek nr 2018/1586 opgesteld door directie bedrijfsvoering, 
centraal aankooppunt.

Punt 3
als wijze van gunnen te kiezen voor de openbare procedure.

Bijlagen
 20181586_2018_09_12_Bestek - Model 3P.doc
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 raming

7 - 2018_GR_00250 - 2018/1525 - Raamovereenkomst drukken van het Stadsmagazine Kortrijk (2019-2022) - Voorwaarden en wijze van gunnen

7 2018_GR_00250 2018/1525 - Raamovereenkomst drukken 
van het Stadsmagazine Kortrijk (2019-
2022) - Voorwaarden en wijze van gunnen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, 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 Marc Lemaitre, 
raadslid; 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In het kader van een goede dienstverlening naar de burger toe en kostenbesparing wenst de stad 
Kortrijk een raamcontract af te sluiten voor het drukken van het Stadsmagazine Kortrijk voor een 
periode van 1 jaar, verlengbaar tot 4 jaar. Door een raamcontract voor meerdere jaren af te sluiten 
worden er gunstiger prijzen bekomen.

Argumentatie
Het Stadsmagazine omvat traditioneel duiding bij een aantal stadsdossiers en een uitgebreide UIT-
kalender waarin evenementen beschreven worden. Standaard gaat het over een magazine van 24 
pagina's; bij een uitgebreide activiteitenkalender of bij andere situaties kan dit eventueel uitgebreid 
worden naar 28, 32 of 36 pagina's. 
Het Stadsmagazine verschijnt maandelijks, met uitzondering van de maand augustus, dus 11 keer per 
jaar. 

In het kader van de opdracht “Raamovereenkomst drukken van het Stadsmagazine Kortrijk (2019-
2022)” werd een bestek met nr. 2018/1525 opgesteld door de directie bedrijfsvoering / centraal 
aankooppunt in samenwerking met de directie communicatie en recht.
De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 12 maanden, maximaal drie keer verlengbaar 
met 12 maanden.
Dit ligt in lijn met de strategie van team aankoop waarmee de stad Kortrijk een kostenbesparender en 
sneller inkoopbeleid beoogt voor goederen en diensten die de teams nodig hebben om hun 
opdrachten efficiënt te vervullen. 
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Deze opdracht is als volgt opgedeeld:
* Basisopdracht (2019 - drukwerk van het Stadsmagazine Kortrijk), raming: 110.941,60 euro 
(exclusief btw) of 117.598,10 euro (inclusief 6% btw);
* Verlenging 1 (2020 - drukwerk van het Stadsmagazine Kortrijk), raming: 110.941,60 euro (exclusief 
btw) of 117.598,10 euro (inclusief 6% btw);
* Verlenging 2 (2021 - drukwerk van het Stadsmagazine Kortrijk), raming: 110.941,60 euro (exclusief 
btw) of 117.598,10 euro (inclusief 6% btw);
* Verlenging 3 (2022 - drukwerk van het Stadsmagazine Kortrijk), raming: 110.941,60 euro (exclusief 
btw) of 117.598,10 euro (inclusief 6% btw).
De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 443.766,40 euro (exclusief btw) of 
470.392,40 euro (inclusief 6% btw).

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact 
benodigde hoeveelheden.
De raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
Juridische grond
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en artikel 57 en artikel 
43.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen.
Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
 

Financiële informatie
Financiële informatie
raming 443.766,40 euro (exclusief btw) of 470.392,40 euro (inclusief 6% btw) voor vier jaar (2019-
2020-2021-2022)

budgetsleutel : 2019 - 2022/GBB-CBS/0119-03/6143007/IE-GEEN uitgave 117.598,10€

Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
het bestek met nr. 2018/1525 voor de opdracht “Raamovereenkomst drukken van het Stadsmagazine 
Kortrijk (2019-2022)”, opgesteld door de directie bedrijfsvoering / centraal aankooppunt goed te 
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keuren. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten. De raming bedraagt 443.766,40 euro (exclusief btw) of 470.392,40 euro 
(inclusief 6% btw).
  
 

Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor de openbare procedure.

Bijlagen
 20181525_Raming.xlsx
 20181525_2018_07_30_Bestek - Model 3P.doc

An Vandersteene
Musea en Erfgoed
8 - 2018_GR_00243 - Straatnaamgeving - Houtbewerkersstraat, Schrijnwerkersstraat en Houtdraaiersstraat - Goedkeuren

8 2018_GR_00243 Straatnaamgeving - Houtbewerkersstraat, 
Schrijnwerkersstraat en 
Houtdraaiersstraat - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, 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 Marc Lemaitre, 
raadslid; 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor een nieuw aan te leggen verkaveling op het terrein ten oosten van de Zuidstraat in Heule, 
moeten namen gekozen worden voor een straat en twee zijstraten. De straatnaamcommissie besprak 
dit in vergadering van 22 augustus 2018 en stelt de namen Houtbewerkersstraat, Schrijnwerkersstraat 
en Houtdraaiersstraat voor.

Argumentatie
De commissie heeft willen verwijzen naar het nabijgelegen bedrijf Potteau.
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In de jaren vijftig richtte Gerard Potteau de meubelmakerij ‘Gerard Potteau & zonen’ op met 12 
meubelmakers. In  1955  werd gestart met de fabricatie en de productie van laboratoriummeubilair. 
Bij de opsplitsing van de Kunstwerkstede De Coene in 1977 nam Potteau de afdeling De Coene 
Products en Decowall over.

De commissie is van oordeel dat het  bedrijf, gelet op de omvang (zo'n 200 werknemers) en 
uitstraling, een vermelding verdient. De naam Potteau kan evenwel niet gebruikt worden omdat er 
reeds een André Potteaustraat is in Heule. De commissie stelt straatnamen voor die verwijzen naar de 
daar uitgeoefende bedrijvigheid nl. houtbewerking. Vandaar het voorstel : Houtbewerkersstraat, 
Schrijnwerkersstraat en Houtdraaiersstraat.

Juridische grond
Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing 
nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen. De cultuurraad dient een advies uit te 
spreken. Na het openbaar onderzoek kan de gemeenteraad definitief de naam vastleggen.

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, de nieuwe straten op de verkaveling ten oosten van de Zuidstraat in Heule, de namen te 
geven:

1. de straat vertrekkend van de Zuidstraat oostwaarts richting Ieperstuk, die vervolgens een hoek 
maakt zuidwaarts richting Siberie Reke : Houtbewerkersstraat

2. de eerste  zijstraat van straat 1 in noordelijke richting naar Kromme Meers toe: 
Schrijnwerkersstraat

3. de tweede zijstraat van straat 1 in noordelijke richting naar Kromme Meers toe : Houtdraaiersstraat

Bijlagen
 20180825 verslag commissie voor straatnaamgeving
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Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, 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 Marc Lemaitre, 
raadslid; 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; mevrouw Tiene Castelein, raadslid; mevrouw Nathalie Desmet, algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid

Beschrijving
Aanleiding en context
In 2018 verhuist het stadsarchief naar Trezoor, het nieuwe Erfgoeddepot, Vier Linden 1 in  8501 
Heule. Ter voorbereiding hiervan worden stukken die niet binnen de collectie van het stadsarchief 
passen afgestoten, vernietigd of herbestemd. Het archief van de intercommunale Gaselwest en 
rechtsvoorgangers, overgedragen aan het stadsarchief in 2001, wordt herbestemd en geschonken ten 
definitieve en onherroepelijke titel en in volledige en vrije eigendom aan het Algemeen Rijksarchief en 
Rijksarchief in de Provinciën.  De archiefbescheiden zullen bewaard worden in het Rijksarchief van 
Kortrijk, Guido Gezellestraat 1, onder de benaming: Archief van de intercommunale Gaselwest en 
rechtsvoorgangers.

Argumentatie
De intercommunale Gaselwest is niet enkel actief in Kortrijk, maar ook in de rest van West-
Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en enkele Henegouwse gemeenten. Daarenboven is het bedrijfsarchief. 
Dit hoort thuis in het Rijksarchief.  Het archief van de intercommunale Gaselwest en 
rechtsvoorgangers wordt om die reden geschonken aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in 
de Provinciën, met als bewaarplaats het Rijksarchief van Kortrijk.

De genoemde archiefbescheiden zullen, na toegankelijkheid, voor het publiek en voor de vorsers 
raadpleegbaar zijn, overeenkomstig de voorwaarden en de reglementen die gelden voor de 
verzamelingen bewaard in de archiefdepots van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de 
Provinciën. De archiefbescheiden zijn vrij raadpleegbaar, met uitzondering van privacygevoelige 
documenten.

De schenker kan alle stukken uit het archief van de intecommunale Gaselwest en rechtsvoorgangers 
ter plaatse raadplegen of ontlenen - op eigen risico en kosten - naar zijn maatschappelijke zetel, voor 
zover die in België gevestigd is, en dit tegen ontvangstbewijs en voor een beperkte termijn van 
maximum vier weken.
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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
in te stemmen met de schenking van het archief intercommunale Gaselwest en rechtsvoorgangers aan 
het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën en de verklaring van schenking goed te 
keuren zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 20180828_Gaselwest_verklaringschenking.pdf



 VERKLARING VAN SCHENKING VAN ARCHIEF 

 

Ondergetekende, 

 

De stad Kortrijk, Grote Mart 54, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en 

schepenen, voor wie optreden de heer Vincent Van Quickenborne en mevrouw Nathalie Desmet, 

respectievelijk burgemeester en algemeen directeur 

 

verklaart hierbij uitdrukkelijk 

te schenken ten definitieve en onherroepelijke titel, en in volledige en vrije eigendom over te dragen aan 

 

het ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN, vertegenwoordigd 

door de heer Karel Velle, Algemeen Rijksarchivaris, die aanvaardt, 

 

het archief van de intercommunale Gaselwest en rechtsvoorgangers, ca. 1904-2000, ca. 65 strekkende 

meter, bevattende archief zoals beschreven in de inventaris in bijlage. 

 

 

 

1. De genoemde archiefbescheiden zullen bewaard worden in het Rijksarchief te Kortrijk, Guido 

Gezellestraat 1 te 8500 Kortrijk, onder de benaming: Archief van de intercommunale Gaselwest en 

rechtsvoorgangers. 

 

 

2. De genoemde archiefbescheiden zullen, na toegankelijkheid, voor het publiek en voor de vorsers 

raadpleegbaar zijn, overeenkomstig de voorwaarden en de reglementen die gelden voor de 

verzamelingen bewaard in de archiefdepots van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de 

Provinciën. De archiefbescheiden zijn vrij raadpleegbaar, met uitzondering van privacygevoelige 

documenten. 

 

 

3. De schenker kan alle stukken uit hoger vermeld archief ter plaatse raadplegen of deze ontlenen - op 

eigen risico en kosten - naar zijn maatschappelijke zetel, voor zover die in België gevestigd is, en dit 

tegen ontvangstbewijs en voor een beperkte termijn van maximum vier weken. 

 

 

 

Gedaan te Kortrijk, op 28 augustus 2018 

 

 

 ........................... 

 (handtekening van de schenker) 

 

  

 (naam en voornaam)   
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Aanvullende punten
Mondelinge vragen

IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Roel Deseyn: Verkeersveiligheid 
schoolomgeving Bellegemkerkdreef.

IR 2 - Mondelinge vraag van raadslid Roel Deseyn: Verkeersveiligheid schoolomgeving Bellegemkerkdreef.

Behandeld
Indiener(s):
Roel Deseyn
Toelichting:
Raadslid Roel Deseyn stelt een vraag omtrent de verkeersveiligheid in de schoolomgeving 
Bellegemkerkdreef. Recent deden zich daar opnieuw problemen voor met het niet-naleven van het 
charter voor werftransport bij de werf van het in aanbouw zijnde woonzorgcentrum Bellegem. 
Eénrichtingsverkeer kan daar een oplossing bieden. Hij vraagt of de stad op korte termijn, zeker dit 
jaar nog, de instructie zal geven om éénrichtingsverkeer in te voeren ter hoogte van VBS Bellegem, en 
zo niet wil de stad dan meegaan in de idee van de ouderraad om éénrichtingsverkeer voorschools, 
over de middag en naschools te verankeren en hen daarbij logistiek te ondersteunen.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat de politieke wil er is om éénrichtingsverkeer in te voeren, maar 
vanuit de verkeersexperts in de dienst wordt geadviseerd om dit nu nog niet in te voeren, omdat ze 
dit liever zien gepaad gaan met de herinrichting van de schoolomgeving en de volledige straat 
Bellegemkerkdreef. Men wil immers eerst het wegprofiel aanpassen zodat er ook trager gereden 
wordt. Er is een informatievergadering geweest en de schepen heeft reeds contact gehad met het 
oudercomité via e-mail. De stad is steeds bereid om mee te werken met acties die uitgaan van de 
scholen.

IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Verlichting 
Noordbrug.

IR 3 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Verlichting Noordbrug.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele meldt dat de verlichting van de Noordbrug kapot is. Hij merkt op dat er 
voortdurend problemen zijn met de verlichting van alle bruggen die het Vlaams Gewest aangelegd 
heeft in onze stad.

Schepen Axel Weydts beaamt het probleem. Deze verlichting is in beheer van de Vlaamse Waterweg, 
en werd reeds meerdere malen bij hen aangekaart.

IR 4 Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Vraag Bulletin 
van Vragen en Antwoorden in verband met de 
onkostenvergoedingen.

IR 4 - Mondelinge vraag van raadslid Steve Vanneste: Vraag Bulletin van Vragen en Antwoorden in verband met de onkostenvergoedingen.

Behandeld
Indiener(s):
Steve Vanneste
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Toelichting:
Raadslid Steve Vanneste vraagt wanneer hij antwoord zal krijgen op zijn vraag voor het Bulletin van 
Vragen en Antwoorden in verband met de onkostenvergoedingen, die dateert van 7 september. Hij 
vindt dit belangrijk vermits het om belastingsgeld gaat.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne antwoordt dat dit wordt nagegaan en het antwoord zo snel 
mogelijk bezorgd wordt.

Verder herhaalt raadslid Steve Vanneste zijn vragen vervat in de interpellatie die bij aanvang van de 
zitting uitgesteld werd naar de volgende zitting.

Voorzitter Piet Lombaerts antwoordt dat dit geen mondelinge vraag betreft, maar een uitgesteld punt 
naar de volgende raadszitting.

IR 5 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
Trajectcontrole op de weg naar Kooigem.

IR 5 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Trajectcontrole op de weg naar Kooigem.

Behandeld
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker
Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker vraagt of de trajectcontrole op de weg naar Kooigem al 
geïnstalleerd is en al werkt, en of er nog een wijziging mogelijk is.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne antwoordt dat dit niet mogelijk is. De politie stelt dit vast, 
rekening houdend met de breedte van de weg en met de zichtbaarheid van de punten. De installatie 
is voorzien eind oktober.

IR 6 Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Sporthal Heule als 
stemlokaal.

IR 6 - Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Sporthal Heule als stemlokaal.

Behandeld
Indiener(s):
Pieter Soens
Toelichting:
Raadslid Pieter Soens geeft aan dat hij de sporthal in Heule geen geschikte locatie vindt voor het 
inrichten van stemlokalen. Het betreft immers sportinfrastructuur met een specifieke vloer. Tevens 
stelt hij zich vragen bij het organisatorisch luik ervan in Heule : iedereen moet gaan stemmen in ofwel 
de sporthal ofwel OC De Vonke. Raadslid Pieter Soens pleit voor meer plaatsen om te gaan stemmen.

Schepen Arne Vandendriessche antwoordt dat er geen schade zal kunnen komen aan de vloer. Er 
werd geïnvesteerd in beschermingsmateriaal. Tevens zijn er stewards voorzien, politie, alsook extra 
wegmarkeringen en pijlen. Normaliter zal alles vlot verlopen.

IR 7 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Vraag Bulletin van 
Vragen en Antwoorden in verband met de ondersteuning door 
de stad van de WK-events.

IR 7 - Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Vraag Bulletin van Vragen en Antwoorden in verband met de ondersteuning door de stad van de WK-events.

Behandeld
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Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Raadslid David Wemel verwijst naar zijn vraag voor het Bulletin van Vragen en Antwoorden van 18 
juni in verband met de ondersteuning door de stad van de WK-events. Hij vraagt om daarop vóór het 
eind van de week antwoord te krijgen.

8 oktober 2018 20:38 Steve Vanneste, raadslid verlaat de zitting
8 oktober 2018 20:39 De voorzitter opent de besloten zitting
8 oktober 2018 20:44 De voorzitter sluit de zitting


