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OPENBARE ZITTING
Beperkte interpellaties
IR 1 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte 
Interpellatie: Voorstel tot beslissing: een boombeschermingsplan bij elke 
nieuwe omgevingsvergunning.
IR 1 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: Voorstel tot beslissing: een boombeschermingsplan bij elke nieuwe omgevingsvergunning.

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
De afgelopen jaren werden heel wat omgevingsvergunningen afgeleverd. Er werd dan ook heel wat 
verkaveld, gebouwd en verbouwd in Kortrijk. Vaak waren de bomen de eerste slachtoffers van deze 
bouwdrift. Bovendien gebeurde dit vaak onnodig. Doordat bomen gebruikt werden als plek om 
bouwmaterialen tegen te stockeren bvb, of doordat af te voeren aarde op de boomwortels wordt 
gestort, waardoor bomen stilletjes afsterven.

Dat hoeft niet zo te zijn. Door het verplicht laten opmaken van een boombeschermingsplan bij elke 
omgevingsvergunning kunnen we er voor zorgen dat de nodige maatregelen worden genomen om 
bomen te bewaren op plekken waar er in de toekomst gebouwd, verbouwd of verkaveld wordt.

Daarom stelt de Groen fractie het volgende voor.

De gemeenteraad beslist:

1. Een boombeschermingsplan als verplicht onderdeel van elke omgevingsvergunning in Kortrijk op te 
nemen.

2. Dat een boombeschermingsplan wordt opgemaakt door een erkende firma, deskundig in 
boomverzorging in functie van aanwezige en te behouden bomen. Dit plan bevat de concrete 
maatregelen en visualisatie van de bescherming en monitoring van bomen voor, tijdens en na de 
bouwwerkzaamheden, zodat de bomen ook na de werken optimaal kunnen voortgroeien.

IR 2 Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Beperkte Interpellatie: 
Kleuters met hoofddoek in stadscommunicatie
IR 2 - Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Beperkte Interpellatie: Kleuters met hoofddoek in stadscommunicatie

Indiener(s):
Vermeersch Wouter

Toelichting:
Met ontzetting heeft Vlaams Belang vastgesteld dat het stadsbestuur kleuters met hoofddoek opvoert 
op de voorpagina's van stadskranten. Twee voorpagina's in bijlage bij dit bericht. Hierdoor wordt een 
radicale en vrouwonvriendelijke interpretatie van de islam verspreid. Dit vraagt om een grondig 
politiek debat, vandaar deze uitgebreide interpellatie. Vlaams Belang vraagt de voorzitster ook om een 
beleidsdebat waarbij experten op de gemeenteraadszitting worden uitgenodigd die deze complexe en 
gevoelige materie kunnen toelichten aan de beleidsmakers en uitleggen waarom dit soort 
communicatie een verkeerd signaal geeft aan de Kortrijkse samenleving. 

De Iraans-Belgische vrouwenrechtenactiviste Daria Safai (N-VA) stelt dat de hoofddoek wordt 
opgelegd aan kinderen. “Het is geen vrije keuze. Als ik meisjes van zes jaar zie met een hoofddoek, 
dan vraag ik mij echt af hoe ze dat zelf hebben kunnen beslissen? Het wordt je opgelegd en je leeft 
ermee leven." (1) Toenmalige staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) reageerde nog 
erg verontwaardigd over foto’s van kleuters met een hoofddoek die de Milli Görüs-afdeling van Genk 
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op haar Facebook heeft staan. Minister van Binnenlandse Zaken Jambon (N-VA) liet de vzw’s 
doorlichten door Staatsveiligheid. (2)

Hendrik Bogaert (CD&V) verraste (en shockeerde) vriend en vijand door te pleiten voor een algemeen 
hoofddoekenverbod, overal in de openbare ruimte dus. Want, zo zegt Bogaert, we bevinden ons op 
een “kantelpunt” waarbij de samenleving door “sub- gemeenschappen” dreigt te verbrokkelen: 
“Mensen gaan volgens hun religie in een wijk wonen. Dat begint zich te concentreren.”(3)

De Vlaamse onderzoeksjournaliste Hind Fraihi pleit eveneens voor een algemeen hoofddoekenverbod 
tot een bepaalde leeftijd. Misschien, aldus Fraihi, “is het (...) een idee om van het dragen van een 
hoofddoek iets te maken waarvoor je pas op latere leeftijd kan kiezen, weloverwogen en goed 
doordacht. We stellen leeftijdslimieten in voor autorijden, tattoos en alcohol drinken. Zaken die enige 
maturiteit, vaardigheden en kennis vergen vooraleer men er veilig en bewust mee kan omgaan. Een 
leeftijdsgrens kan de angel van de dwang uit de keuze voor de hidjab halen en een groep van beter 
gei?nformeerde, zelfbewuste moslima’s cree?ren.”(4)

Ook Serap Güler, de staatssecretaris van Integratie in Noordrijn-Westfalen, pleit voor een verbod op 
hoofddoekjes bij jonge meisjes, want “kinderen mogen niet worden geseksualiseerd”. (5)

De islamitische hoofddoek is een (anti-)seksueel instrument. Vrome moslims vinden namelijk dat 
zowel gehuwde vrouwen als ongehuwde meisjes vanaf de puberteit – om hun (familie)eer te 
beschermen – zichzelf dienen te bedekken om niet de lust op te wekken van mannelijke 
toeschouwers. “En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en over hun 
geslachtsorganen waken, en hun sier niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun 
sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen, behalve aan hun 
echtgenoten […]”, zo dicteert Soera An-Noer (Het Licht), vers 31 in de Koran.

 

(1) Darya Safai (N-VA): “De hoofddoek wordt kinderen opgelegd”, vrt.be, 28 februari 2018

(2) Zuhal Demir (N-VA) verontwaardigd over Facebookfoto’s van Milli Görüs in Genk, 
hbvl.be, hbvl.be, 19 september 2018.

(3) Hendrik Bogaert (CD&V) pleit voor hoofddoekenverbod, vrt.be, 18 december 2017.

(4) Keuzevrijheid, Tijd.be, 1 februari 2018

(5) Habe ein Problem damit, Kinder durch ein Kopftuch zu sexualisieren, Welt.de, 14 april 2018

IR 3 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Beperkte Interpellatie:  
Aalbeke - gebruik oude brandweerkazerne
IR 3 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Beperkte Interpellatie:  Aalbeke - gebruik oude brandweerkazerne

Indiener(s):
Deseyn Roel

Toelichting:
Geachte leden van het CBS,

Aalbeekse verenigingen die willen petanque spelen konden daarvoor tot nu terecht op een domein in 
de Bergstraat.  Gezien de eigenaar van de gronden reeds enige tijd geleden overleden is en de 
gebouwen binnenkort verkocht worden, dreigt men vanaf augustus 2019 op straat te staan. OKRA 
Aalbeke opperde daarom de suggestie om de petanquebanen in de toekomst een onderkomen te 
doen vinden in de oude brandweerkazerne in de Bergstraat.
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Vandaar mijn volgende vragen:

1. Hoe ver staat de stad met het herhuisvesten van de petanquevelden in Aalbeke? Zal er een 
oplossing zijn voor augustus 2019, wanneer de huidige speelvelden verloren gaan?

2. Hoe staat het stadsbestuur tegenover de suggestie om de petanquevelden onder te brengen 
in de oude brandweerkazerne?  Wat zijn de voor- en nadelen?  Wat zijn de eventuele 
obstakels om dit te realiseren?  Welk prijskaartje is hier desgevallend aan verbonden?

3. Zijn er eventueel andere plannen en ambities met betrekking tot de oude brandweerkazerne 
die voorgaande suggestie doorkruisen?

Ik dank het CBS voor haar antwoord.

Roel Deseyn

Gemeenteraadslid CD&V

woensdag 24 april 2019

Aanvullende punten
IR 4 Interpellatie van raadslid Philippe Dejaegher: Beperkte 
Interpellatie:Ontbinding PWA Kortrijk(Plaatselijk 
Werkgelegenheidsagentschap)
IR 4 - Interpellatie van raadslid Philippe Dejaegher: Beperkte Interpellatie:Ontbinding PWA Kortrijk(Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap)

Indiener(s):
Dejaegher Philippe

Toelichting:
Geachte Voorzitter

Wij hebben akte genomen van de ontbinding van de  vzw PWA Kortrijk op 23 april ll. Voor de 
restmiddelen, om en de bij de belangrijke som van 90.000 EUR, moest bijgevolg een herbestemming 
worden gekozen. Wij stellen vast dat er slechts 20% hiervan naar W13 is gegaan. Dit is een gemiste 
kans om in de vorm van wijk-werken verder in te zetten op activering op de arbeidsmarkt.

Onze mening is dat middelen voor werk integraal moeten gaan naar werk en activeringsbeleid.

Bent u als bevoegde schepen betrokken geweest in de besluitvorming omtrent de herbestemming van 
deze middelen, en hoe denkt u over de toegepaste verdeling?

Hoogachtend

Philippe Dejaegher

Fractieleider NVA

 

IR 5 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte 
Interpellatie: Stand van zaken KGM
IR 5 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: Stand van zaken KGM

Indiener(s):
Vandemaele Mattias
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Toelichting:
De saga rond de Kortrijkse Groothandelsmarkt duurt al een hele tijd. In de vorige beleidsperiode 
waren er vanuit CD&V en groen verschillende tussenkomsten om dit dossier op een ernstige manier 
aan te pakken en af te ronden, met respect voor de handelaars en kopers.

 
We zijn ondertussen enkele jaren later en de afgelopen weken was er een openbaar onderzoek in het 
kader van een omgevingsvergunning. Daarom stellen we ons deze vragen:
 

1. Hoe staat het in de juridische procedures?
2. is er een akkoord bereikt met de handelaars over hun toekomst op de site? 
3. wanneer vatten de bouwwerken aan? En wanneer wil de stad haar diensten 

verhuizen? wordt er advies gevraagd aan het FAVV over de combinatie 
voeding en vuilniswagens in het zelfde gebouw?

4. worden er op vandaag al schadevergoedingen betaald voor het niet tijdig 
vrijgeven van de ruimtes in Marke?

Pieter Soens (Cd&V)

Matti Vandemaele (Groen)

IR 6 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte 
Interpellatie: de busverbinding tussen de 3 groepen busperrons en de 
Grote Markt
IR 6 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: de busverbinding tussen de 3 groepen busperrons en de Grote Markt

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Door de werken aan het station werd het busstation van de Lijn aan de Tolstraat vervangen door 3 
groepen van busperrons (voorkant station, achterkant station en de wandelweg). Het voormalige 
busstation verloedert ondertussen want de werken zijn nog niet aangevat. Daarnaast krijgen we 
regelmatig klachten van (vooral oudere en minder mobiele) mensen dat de connectie tussen de 
verschillende buslijnen erg moeilijk verloopt.

Daarom zouden we vanuit Groen een voorstel willen doen:

We organiseren vanuit de stad (liefst samen met de Lijn) een connectiebusje (klein en elektrisch) 
tussen de 3 verschillende busperrons en de Grote Markt. Op die manier kunnen we de reiskwaliteit 
van mensen die vaak de bus nemen en moeten overstappen gevoelig verhogen.

IR 7 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: De kwaliteitskamer
IR 7 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: De kwaliteitskamer

Indiener(s):
De Clerck Stefaan

Toelichting:
We lezen in de stadskrant dat kandidaturen ingewacht worden voor de kwaliteitskamer. 
Daarover werden in de vorige legislatuur al enkele teksten voorgelegd maar het leek eerder een start, 
of een voorlopig model.
Wat is nu de officiële en definitieve regeling?
Wat is de samenstelling? Hoeveel onafhankelijken? Hoeveel stadsmedewerkers en hoeveel politieke 
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vertegenwoordigers? Wie zit voor?
Welke dossiers worden voor de kamer (verplicht) gebracht? Kan elke burger een dossier aanhangig 
maken? Worden partijen gehoord? Wat zijn de beoordelingscriteria? Bestaat een visienota? Wat is 
kwaliteit in Kortrijk? Worden automatisch alle publieke dossiers (inbegrepen bvb parken) voorgelegd? 
Worden de Sok-dossiers voorgelegd?
Wat is de waarde van de beslissing? 
Hoe worden mogelijke tegenstrijdige belangen behandeld?
Is er een vergoeding voor de leden?

Goede afspraken of een helder reglement kan vele problemen vermijden. Graag toelichting. Misschien 
kunnen documenten vooraf medegedeeld worden.

IR 8 Interpellatie van raadslid Cathy Matthieu: Beperkte Interpellatie: 
werkgroep TrageWegen. 
IR 8 - Interpellatie van raadslid Cathy Matthieu: Beperkte Interpellatie: werkgroep TrageWegen. 

Indiener(s):
Matthieu Cathy

Toelichting:
ivm Trage Wegen

Waarom werden de werkgroepen TrageWegen opgedoekt?

Gezien het nieuwe decreet van de gemeentewegen, zouden wij voorstellen om de draad weer op te 
nemen en om een algemene werkgroep TrageWegen op te richten waarin alle stakeholders een plaats 
kunnen hebben.

We lazen in de pers dat Zwevegem een budget van ongeveer 200.000 euro investeert in de heraanleg 
van trage wegen. Het zou goed zijn dat Kortrijk in overleg met de werkgroep ook zo'n herstel plan 
opmaakt.


