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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
IR 1 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte 
Interpellatie: De grote bevraging.
IR 1 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: De grote bevraging.

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Op de nieuwjaarsreceptie werd de grote Bevraging gelanceerd. De stadscoalitie geeft aan dat 
ze participatie belangrijk vindt. Ook met Groen zijn we grote voorstander van het maximaal betrekken 
van burgers bij het beleid. 

We hebben enkele vragen over het initiatief 'de grote bevraging':

1. Hoe werden de vragen gekozen en door wie?
2. Wat zal er gebeuren met de resultaten?
3. Krijgt de stad wetenschappelijke of praktijkbegeleiding door externen in het uitwerken van dit 

soort initiatieven?
4. Plant de stad nog dergelijke initiatieven?

IR 2 Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Voorstel van 
beslissing tot het organiseren van een gemeentelijke volksraadpleging 
omtrent de komst van een moskee aan de Brugsesteenweg in Kortrijk
IR 2 - Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Voorstel van beslissing tot het organiseren van een gemeentelijke volksraadpleging omtrent de komst van een moskee aan de Brugsesteenweg in Kortrijk

Indiener(s):
Vermeersch Wouter

Toelichting:
Voorstel van beslissing tot het organiseren van een gemeentelijke volksraadpleging 
omtrent de komst van een moskee aan de Brugsesteenweg in Kortrijk

 

Toelichting:

 

Gegeven het feit dat:

 

 De elektronische bevraging rond deze geplande moskee reeds meer dan 3.000 
handtekeningen verzamelde, waarvan meer dan de helft van de ondertekenaars komen uit de 
kiesomschrijving Kortrijk en ruim 80% uit de directe omgeving van de geplande moskee:

Kiesomschrijving Kortrijk: 52,58% (inclusief deelgemeenten!)

Overige Zuid-West-Vlaanderen: 28,08%

Overige West-Vlaanderen: 5,03%

Overige Vlaanderen: 11,79%
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Overige: 2,52%

Verwijzing: www.petities24.com/moskeekortrijk

 De Kortrijkse islamitische geloofsgemeenschap ‘Attakwa’ nog steeds geen erkenning heeft 
ingediend. Dat blijkt uit de schriftelijke vraag nr. 5 van 1 oktober 2018 door Güler Turan 
(sp.a) aan Minister Liesbeth Homans (N-VA). Dat terwijl andere moskeeën er wel in slaagden: 
“Sinds de 45 erkenningsaanvragen van eind 2015 en die dus allen “on hold” zijn geplaatst, 
zijn er op 30 mei 2018 nog 4 nieuwe dossiers voor erkenning van lokale islamitische 
geloofsgemeenschappen ingediend. Concreet gaat het over ‘Osman Gazi’ te Sint-Amands, 
‘Nour Alhouda’ te Landen, ‘Ayasofya’ te Meulebeke en ‘Aischa’ te Oostende.”

De aandachtige waarnemer zal vaststellen dat twee West-Vlaamse rijhuis-moskeeën wél slaagden in 
hetgeen de grote Kortrijkse moskee al jaren belooft.

Verwijzing: docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1429886

 Het stadsbestuur bij monde van de burgemeester op de Kortrijkse gemeenteraad van 14 mei 
2018 het volgende verklaarde:

“Daarnaast verwachten wij dat de moskeegemeenschap zo snel mogelijk een erkenningsdossier 
bekomt. Zij moeten alles in staat stellen om dat te bekomen.”

Verwijzing: livestream.com/accounts/3553987/events/8205049

 Het stadsbestuur bij monde van de burgemeester op de Kortrijkse gemeenteraad van 14 mei 
2018 ook het volgende verklaarde:

“Er zijn bezorgdheden in de buurt, met name over de mobiliteit en die zijn ook terecht. Als ge 
inderdaad dat project realiseert, moet die mobiliteit, die moet in orde zijn. Er moet dus met andere 
woorden voldoende plaats zijn om die piek op vrijdag op te vangen. Een deel van de oplossing is die 
parking. Maar we moeten ook met de Mewaf-site die in ontwikkeling komt, zien of we bijkomende 
capaciteit kunnen voorzien als buurtparking voor de bewoners, maar ook om die piek op vrijdag op te 
vangen.”

Verwijzing: livestream.com/accounts/3553987/events/8205049

 Het stadsbestuur bij monde van de burgemeester dit voornemen nog eens herhaalde in Het 
Laatste Nieuws van 16 mei 2018:

“Zo is de bezorgdheid over parkeerhinder tijdens het vrijdaggebed terecht”, stelde burgemeester 
Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “We kijken of een parking op de Mewaf-site in de Iepersestraat 
haalbaar is.”

Verwijzing: www.hln.be/regio/kortrijk/n-va-struikelt-dan-toch-over-moskee~a98eeaa4/

 Meer dan 30 buurtbewoners een open brief richtten aan de stad met een niet mis te verstane 
boodschap:

“- Wij willen geen buurtparking om de moskee aan haar vergunning te helpen.

- Wij willen niet dat ons belastinggeld wordt gebruikt om een parking aan te leggen voor de moskee.”

Verwijzing: www.drk.be/files/regio/Open_brief_moskee_aan_stadsbestuur_VLD_-_N-VA_-_sp.pdf

http://www.petities24.com/moskeekortrijk
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1429886
http://www.hln.be/regio/kortrijk/n-va-struikelt-dan-toch-over-moskee~a98eeaa4/


4/5 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

 Het gaat om een grootschalig bouwproject dat bijna 5 miljoen euro kost. Dat blijkt uit de 
gedetailleerde kostprijsberekening met als bewijsstukken onder andere de notariële akte en 
de financiële nota van de moskeegemeenschap:

www.drk.be/files/regio/20170502_Kortrijkse_moskee_moet_prijsgeven_wie_hen_geld_geeft.pdf

 De Duitse stad Kaufbeuren op 22 juli 2018 een succesvolle volksraadpleging organiseerde met 
volgende vraagstelling (Duits):

“Sind Sie gegen die Vergabe eines Grundstücks der Stadt Kaufbeuren im Gewerbegebiet ‚Untere Au‘ 
zum Bau einer Moschee an den Türkisch Islamischen Kulturverein e.V. – DITIB?”

Verwijzing: www.kaufbeuren.de/desktopdefault.aspx/tabid-1838/2291_read-19934/

 

Het Vlaams Belang vraagt de stemming over onderstaand

 

Voorstel van raadsbeslissing:

 

1. De gemeenteraad beslist tot het organiseren van een gemeentelijke volksraadpleging. Onderwerp 
van de volksraadpleging is de komst van een moskee aan de Brugsesteenweg in Kortrijk.

2. De deelnemers aan de volksraadpleging zullen zich met ‘ja’ of ‘nee’ kunnen uitspreken over de 
vraag:

“Wil u dat Stad Kortrijk een buurtparking aanlegt nabij de Brugsesteenweg 65, 8500 Kortrijk zodat de 
toekomstige moskee zijn vergunningen kan bekomen?”

3. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van deze beslissing.

IR 3 Interpellatie van raadslid Jacques Demeersseman: Beperkte 
Interpellatie: bevoegdheden College van Burgemeester een Schepenen 
2019 - 2024
IR 3 - Interpellatie van raadslid Jacques Demeersseman: Beperkte Interpellatie: bevoegdheden College van Burgemeester een Schepenen 2019 - 2024

Indiener(s):
Demeersseman Jacques

Toelichting:
Beperkte interpellatie bevoegdheden College van Burgemeester een Schepenen 2019 - 
2024

 

Toelichting:

 

Op maandag 17 december 2018 maakte de burgemeester de namen en bevoegdheden van het 
schepencollege bekend. Vier schepenzetels gingen naar Team Burgemeester, SP.A krijgt er drie, N-VA 
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twee. Nieuw in het college zijn Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester/Open VLD) en Axel Ronse 
(N-VA).

Vincent Van Quickenborne werd burgemeester van Diversiteit. Wout Maddens ontfermt zich verder 
over Bouwen en Wonen, Arne Vandendriessche kreeg de bevoegdheden Sport en Economie. Ruth 
Vandenberghe werd schepen van Dienstverlening, Nette Stad, Deelgemeenten en Kortrijk Spreekt. 
Tiene Castelein (Open VLD) werd voorzitter van de gemeenteraad.

Namens SP.A blijven Philippe De Coene (schepen van Sociale Zaken en Onroerend Erfgoed), Axel 
Weydts (Mobiliteit en Openbare Werken, Kortrijk Stapt en Kortrijk Fietst) en Bert Herrewyn (Milieu, 
Klimaat, Biodiversiteit, Kinderen en Jongeren) vasthouden aan hun post.

N-VA ten slotte draagt met Axel Ronse de bevoegdheid Cultuur. Kelly Detavernier werd schepen van 
Modern en Nieuw Bestuur met onder meer Financiën, Budget en Personeel maar ook Evenementen en 
Onderwijs.

 

Conform artikel 43 van het huishoudelijk reglement wil Vlaams Belang een beperkte bevraging doen 
van het college van burgemeester en schepenen over deze bevoegdheden.

 

Interpellatie:

 

Graag had Vlaams Belang, aan de hand van de concrete bevoegheidsverdeling, van elke schepen 
vernomen welke nadruk zij/hij zal leggen op het stadsbeleid van de komende zes jaar. Het lijkt ons 
gepast dat bij het begin van de legislatuur de raad daarover duidelijkheid krijgt en desgevallend even 
van gedachten kan wisselen over de bevoegdheidsverdeling.


