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Gemeenteraad
Besluitenlijst Zitting van 13 mei 2019

MEDEDELINGEN

HOOGDRINGENDE PUNTEN TOE TE LATEN TOT DE ZITTING

HD 1 2019_GR_00115 Gaselwest - Algemene vergadering van 17 juni 2019 - Goedkeuren 
agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger

HD 2 2019_GR_00116 Gaselwest - Verslag en toelichting

OPENBARE ZITTING

Raadscommissie 1

Vincent Van Quickenborne

HD 1 2019_GR_00115 Gaselwest - Algemene vergadering van 17 juni 2019 - Goedkeuren 
agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger

HD 2 2019_GR_00116 Gaselwest - Verslag en toelichting

1 2019_GR_00099 Kortrijk Xpo  - voordracht van bestuursmandaten - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

2 2019_GR_00109 Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) - voordracht 
van kandidaten voor de zes bestuurlijke commissies - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

3 2019_GR_00110 Interlokale Vereniging “ILV Parkeren Regio Kortrijk” - Afgevaardigde 
in het beheerscomité - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de 
gemeenteraad

4 2019_GR_00104 Leiedal - Algemene vergadering van 28 mei 2019 - Goedkeuren 
agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger

5 2019_GR_00106 Imog - Algemene vergadering van 21 mei 2019  - Goedkeuren 
agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger

6 2019_GR_00108 Psilon - Algemene vergadering van 18 juni 2019 - Goedkeuren 
agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger
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7 2019_GR_00098 Zefier - Algemene vergadering van 13 juni 2019 - Bepalen mandaat 
vertegenwoordiger 

Arne Vandendriessche

8 2019_GR_00096 2019/1944 - Raamovereenkomst preventief onderhoud, 
herstellingen en extra dienstverlening voor alle HVAC installaties 
van het stedelijk patrimonium 2019-2023 - Voorwaarden en wijze 
van gunnen

Kelly Detavernier

9 2019_GR_00097 Organisatiebeheersing (vroeger interne controle) - Jaarlijkse 
rapportering (april 2018 - december 2018) - Aktename

10 2019_GR_00113 Campus Kortrijk Weide- DBFMO overeenkomst NV S&R - 
borgstelling voor lening  NV S&R voor de realisatie nieuw 
zwembadcomplex Kortrijk - aanpassing aflossingstabel

11 2019_GR_00094 Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuwe cluster met de 
unieke optie muziekproductie in de vierde graad en de kortlopende 
studierichting specialisatie.  - Goedkeuren

Raadscommissie 2

Vincent Van Quickenborne

12 2019_GR_00103 Leiedal - Verslag en toelichting

13 2019_GR_00107 Psilon - Verslag en toelichting

Wout Maddens

14 2019_GR_00112 2018/00818 - aanleg nieuwe wegenis, zaak van de wegen - 
Weigering

15 2019_GR_00111 AGB SOK - project Zwevegemsestraat - projectgebied Mercurius - 
verkoop aan Effect vzw - verkoop aan Nikè bvba - instellen 
erfdienstbaarheid - vervroegd genot en overdracht van risico - 
Goedkeuren

Axel Weydts

16 2019_GR_00095 Afvalwaterinformatiesysteem (AWIS) - Overeenkomst - 
Goedkeuren

17 2019_GR_00100 Bruyningpad - Beheersoverdracht van het Vlaamse Gewest aan de 
stad Kortrijk van het Bruyningpad fase 2 - Goedkeuren
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18 2019_GR_00114 Mobiliteit - Fietszone binnenstad Kortrijk - Vaststellen aanvullend 
verkeersreglement

Raadscommissie 3

Vincent Van Quickenborne

19 2019_GR_00105 Imog - Verslag en toelichting

Axel Ronse

20 2019_GR_00101 Straatnaamgeving - Prinsestraat - principiële goedkeuring - 
Goedkeuren

21 2019_GR_00102 Straatnaamgeving - Spinkernaaldestraat, Beekjufferstraat en 
Korenboutpad - definitieve goedkeuring - Goedkeuren

Beperkte interpellaties

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

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

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

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

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

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

IR 7 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: De kwaliteitskamer

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

Mondelinge vragen

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Zichtbaarheid verkeersbord ter hoogte van 
de broederschool in Heule.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Uitbating cafetaria zwembad Heule.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Philippe Dejaegher: Klachten bewoners residentie 
Claridge Rijselsestraat in verband met nachtlawaai.

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Christine Depuydt: Hondenweide Drie Hofsteden.

IR 13 Mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch: Slechte staat voetpaden in Hendrik 
Dewildestraat in Bissegem.

IR 14 Mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch: Volkstuintjes op Walle.

IR 15 Mondelinge vraag van raadslid Cathy Matthieu: Oplaadpalen voor elektrische fietsen in 
ondergrondse parkings.
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IR 16 Mondelinge vraag van raadslid Philippe Avijn: Hoge snelheden in de Izegemsestraat.
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MEDEDELINGEN

HOOGDRINGENDE PUNTEN TOE TE LATEN TOT DE ZITTING

HD 1 2019_GR_00115 Gaselwest - Algemene vergadering van 17 juni 2019 - 
Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger

Beknopte samenvatting

Gaselwest nodigt de stad uit om deel te nemen aan haar algemene vergadering op 17 juni 2019.
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze vergadering en het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest van 17 juni 2019.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordiger, zijnde de heer Koen Byttebier, op te dragen de op de agenda 
geplaatste punten van deze vergadering waarvoor een beslissing moet worden genomen goed te 
keuren.

Bijlagen

- Oproeping gemeenten.pdf
- Agp 1 - Jaarverslag 2018 - Gaselwest.pdf
- Agp 1 en 2 - Jaarverslag - jaarrekening.pdf
- Agp 2 - Jaarrekening 2018 - Gaselwest.pdf
- Agp 3 - Kwijting.pdf
- Agp 4 - Evaluatierapport werking 2013-2018.pdf
- Agp 4 - Evaluatieverslag en ondernemingsplan - Voorblad.pdf
- Agp 5 - Aanbod OV - Voorblad.pdf
- Agp 6 - Statutaire benoemingen.pdf
- Agp 7 - Statutaire mededelingen - Voorblad.pdf
- advies Frank De Laere.pdf
- advies Geert Hillaert.pdf

HD 2 2019_GR_00116 Gaselwest - Verslag en toelichting

Beknopte samenvatting
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Een bestuurder van Gaselwest geeft aan de gemeenteraad de in artikel 441 van het Decreet Lokaal 
Bestuur voorziene verslag en toelichting.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
akte te nemen van het activiteitenverslag 2018 van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest.

Bijlagen

- Gaselwest - Syntheseverslag activiteiten 2018.pdf

OPENBARE ZITTING

Raadscommissie 1

Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht

HD 1 2019_GR_00115 Gaselwest - Algemene vergadering van 17 juni 2019 - 
Goedkeuren agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger

Beknopte samenvatting

Gaselwest nodigt de stad uit om deel te nemen aan haar algemene vergadering op 17 juni 2019.
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze vergadering en het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
Zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van de opdrachthoudende 
vereniging Gaselwest van 17 juni 2019.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordiger, zijnde de heer Koen Byttebier, op te dragen de op de agenda 
geplaatste punten van deze vergadering waarvoor een beslissing moet worden genomen goed te 
keuren.
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Bijlagen

- Oproeping gemeenten.pdf
- Agp 1 - Jaarverslag 2018 - Gaselwest.pdf
- Agp 1 en 2 - Jaarverslag - jaarrekening.pdf
- Agp 2 - Jaarrekening 2018 - Gaselwest.pdf
- Agp 3 - Kwijting.pdf
- Agp 4 - Evaluatierapport werking 2013-2018.pdf
- Agp 4 - Evaluatieverslag en ondernemingsplan - Voorblad.pdf
- Agp 5 - Aanbod OV - Voorblad.pdf
- Agp 6 - Statutaire benoemingen.pdf
- Agp 7 - Statutaire mededelingen - Voorblad.pdf
- advies Frank De Laere.pdf
- advies Geert Hillaert.pdf

HD 2 2019_GR_00116 Gaselwest - Verslag en toelichting

Beknopte samenvatting

Een bestuurder van Gaselwest geeft aan de gemeenteraad de in artikel 441 van het Decreet Lokaal 
Bestuur voorziene verslag en toelichting.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
akte te nemen van het activiteitenverslag 2018 van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest.

Bijlagen

- Gaselwest - Syntheseverslag activiteiten 2018.pdf

1 2019_GR_00099 Kortrijk Xpo  - voordracht van bestuursmandaten - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Beknopte samenvatting

Deze nota regelt de voordracht van bestuursmandaten voor Kortrijk Xpo.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:
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Punt 1
De heer Axel Weydts en mevrouw Veronique Decaluwé voor te dragen als kandidaat-lid voor de raad 
van bestuur van Kortrijk Xpo voor een periode die eindigt na de eerste algemene vergadering die 
volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2025.

Bijlagen

- KX  statuten 31 maart 2016.pdf

2 2019_GR_00109 Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG) - 
voordracht van kandidaten voor de zes bestuurlijke commissies 
- Aanduiden vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Verdaagd

3 2019_GR_00110 Interlokale Vereniging “ILV Parkeren Regio Kortrijk” - 
Afgevaardigde in het beheerscomité - Aanduiden 
vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad

Beknopte samenvatting

Deze nota regelt het aanduiden van een afgevaardigde in het beheerscomité van de Interlokale 
Vereniging “ILV Parkeren Regio Kortrijk”.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
De heer Axel Weydts aan te duiden als afgevaardigde en geen persoon aan te duiden als 
plaatsvervangend afgevaardigde in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging “ILV Parkeren 
Regio Kortrijk” voor de periode van de huidige bestuurslegislatuur.

4 2019_GR_00104 Leiedal - Algemene vergadering van 28 mei 2019 - Goedkeuren 
agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger

Beknopte samenvatting

Leiedal nodigt de stad uit om deel te nemen aan haar algemene vergadering op 28 mei 2019.
Op deze vergadering staan de verlenging van de statutaire termijn van Leiedal en de daaraan 
gekoppelde statutenwijziging  op de agenda.
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze vergadering en het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Regelgeving bevoegdheid
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De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Advies

Frank De Laere

Gunstig advies

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Leiedal 
van 28 mei 2019 met als agendapunten:

1. Verslag over de activiteiten in 2018 
    1.1 Verslag van de raad van bestuur 
    1.2 Verslag van de commissaris-revisor
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2018
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor
4. Benoeming externe deskundigen 
5. Verlenging statutaire termijn van Leiedal 
6. Statutenwijziging  
7. Varia

Punt 2
Verder lid te blijven en de verlenging aan te vragen van de intercommunale Leiedal voor een nieuwe 
termijn tot en met 31 december 2035.

Punt 3
Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijziging, met inbegrip van de 
termijnsverlenging tot en met 31 december 2035.

Punt 4
De aangeduide vertegenwoordiger op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze 
vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen

- Statuten Leiedal per 18-12-1018.pdf
- 20190222 - Uitnodigingsbrief - KOR.pdf
- 20190222 Bijlage 1 - Agenda AV 28-05-2019 +.pdf
- 20190222 Bijlage 2 - Verlenging - Toelichtingsnota +.pdf
- 20190222 Bijlage 3 - Verlenging - Visietekst Leiedal 2035.pdf
- 20190222 Bijlage 4 - Verlenging - Evaluatie en besprekingen 2017-2018.pdf
- 20190222 Bijlage 6 - Statutenwijziging - Toelichtingsnota bij ontwerp.pdf
- 20190222 Bijlage 7 - Statutenwijziging - Ontwerp.pdf
- Bijlage 11 - Jaarverslag en Jaarrekening 2018.pdf
- Bijlage 12 - Verslag commissaris Leiedal JR2018.pdf
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- Leiedal advies MAT 29042019 - revbn.pdf

5 2019_GR_00106 Imog - Algemene vergadering van 21 mei 2019  - Goedkeuren 
agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger

Beknopte samenvatting

Imog nodigt de stad uit om deel te nemen aan haar algemene vergadering op 21 mei 2019.
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze vergadering en het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Advies

Geert Hillaert

Gunstig advies

Frank De Laere

Gunstig advies

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Imog 
van 19 maart 2019 met als agendapunten:
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2018
3. Verslag van de Commissaris
4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2018
5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris
6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat
7  Actualisering kapitaal cfr art. 12 van de statuten
8. Verlenging opdracht  commissaris-revisor
9. Vastleggen afsprakennota uitzendarbeid in uitvoering van decreet uitzendarbeid
10. Huldiging medewerkers met 25, 30, 35  jaar dienst
11. Toelichting activiteiten 2018
12. Varia

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordiger, zijnde de heer Wout Maddens die alle stemmen toegewezen 
krijgt, op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze vergadering waarvoor een beslissing 
moet worden genomen goed te keuren.
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Bijlagen

- Jaarverslag 2018.pdf
- Activiteitenverslag 2018.pdf
- uitnodiging.pdf
- toelichting agenda.pdf
- afsprakennota uitzendarbeid.pdf

6 2019_GR_00108 Psilon - Algemene vergadering van 18 juni 2019 - Goedkeuren 
agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger

Beknopte samenvatting

Psilon nodigt de stad uit om deel te nemen aan haar algemene vergadering op 18 juni 2019.
De gemeenteraad dient goedkeuring te verlenen aan de agenda van deze vergadering en het 
mandaat van de vertegenwoordiger van de stad op deze algemene vergadering te bepalen.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Advies

Geert Hillaert

Gunstig advies

Frank De Laere

Gunstig advies

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de algemene vergadering van Psilon van 18 juni 2019.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordiger op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze 
vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen

- 20180619 gecoördineerde statuten - derde statutenwijziging goedgekeurd MB 25-09-2018.pdf
- 20190411 b uitnodiging AV.pdf
- Jaarrekening 2018.pdf
- Psilon_evaluatierapport_2013-2018_definitief_LR(5).pdf
- Psilon_jaarverslag_2018.pdf
- voorstel presentievergoeding 2019-2024.pdf
- 20190327 verslag commissaris.pdf
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7 2019_GR_00098 Zefier - Algemene vergadering van 13 juni 2019 - Bepalen 
mandaat vertegenwoordiger 

Beknopte samenvatting

Zefier nodigt de stad uit om deel te nemen aan haar buitengewone algemene vergadering op 13 juni 
2019.
De gemeenteraad dient het mandaat van de vertegenwoordiger van de stad op deze algemene 
vergadering te bepalen.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Advies

Frank De Laere

Gunstig onder voorwaarden

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
De aangeduide vertegenwoordiger op te dragen de op de agenda geplaatste punten van deze 
vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen

- uitnodiging.pdf
- 1.1-ZF-jaarverslag_2017-2018.pdf
- 2.1-Verslag_van_de_commissaris-revisor_over_het_boekjaar_2017-2018.pdf
- 3.1-ZF-jaarrekening_2017-2018.pdf
- 3.2-ZF-resultaten_per_rekeningsector_en_per_vennoot.pdf
- 3.3-ZF-detail_van_de_balans_per_31_december_2018.pdf
- 3.4-ZF-rekeningstaat_per_vennoot.pdf
- 5.0-ZF-AV-TB-201906135 - statutaire benoemingen.pdf

Arne Vandendriessche

Aankoop

8 2019_GR_00096 2019/1944 - Raamovereenkomst preventief onderhoud, 
herstellingen en extra dienstverlening voor alle HVAC 
installaties van het stedelijk patrimonium 2019-2023 - 
Voorwaarden en wijze van gunnen

Beknopte samenvatting
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Deze nota bespreekt de vaststelling van voorwaarden en de wijze van gunning voor de opdracht 
raamovereenkomst preventief onderhoud, herstellingen en extra dienstverlening van alle HVAC 
installaties van het stedelijk patrimonium 2019-2023.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de 
exact benodigde hoeveelheden voor de volledige vier jaar, mede door het opstellen van deze 
overeenkomst als aankoopcentrale. Door het toepassen van een Europese bekendmaking heeft deze 
raamovereenkomst geen financiële bovengrens.

De overeenkomst zal gegund worden aan de hand van eenheidsprijzen, zoals beschreven in het 
bestek. 

Per deelopdracht zal een kostenraming kunnen gemaakt worden en zal voorgelegd worden aan de 
desbetreffende raden.

In deze prijsvraag zijn onmiddellijk 2 deelopdrachten meegegeven, namelijk:

deelopdracht 1 : onderhoud HVAC voor het patrimonium van de stad Kortrijk

voor een geraamd bedrag van 510.500,00 euro (eBTW) ofwel 614.705,00 euro (iBTW) voor een 
periode van 4 jaar, te boeken op volgende budgetsleutel 2019 en volgende jaren/0119-
01/6103010/CBS-GBS

deelopdracht 2 : opstellen van een verwarmingsaudit voor de stad Kortrijk

voor een geraamd bedrag van 37.500,00 euro (eBTW) ofwel 45.375,00 euro (iBTW) voor een 
periode van 4 jaar, te boeken op volgende budgetsleutel 2019 en volgende jaren/0119-
01/6103010/CBS-GBS

Advies

Financiën algemeen

Gunstig advies

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
de voorwaarden vast te stellen, zoals beschreven in het bestek met nr. 2019/1944 voor de opdracht 
“Raamovereenkomst preventief onderhoud, herstellingen en extra dienstverlening voor alle HVAC 
installaties van het stedelijk patrimonium 2019-2023”, opgesteld door de aankoopdienst, in 
samenwerking met de gebouwendienst.
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Punt 2
als wijze van gunnen te kiezen voor de openbare procedure. De opdracht zal Europees bekend 
gemaakt worden.

Bijlagen

- 20191944_2019_04_02_Bestek - Model 3P.doc
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Kelly Detavernier

Strategische coördinatie

9 2019_GR_00097 Organisatiebeheersing (vroeger interne controle) - Jaarlijkse 
rapportering (april 2018 - december 2018) - Aktename

Beknopte samenvatting

Huidige nota legt de jaarlijkse rapportering van de organisatiebeheersing (interne controle) voor van 
stad Kortrijk voor de periode van 1 april tot en met 31 december 2018.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
neemt akte van de jaarlijkse rapportering van de organisatiebeheersing (vroeger interne controle), 
periode 1 april 2018- 31 december 2018.

Bijlagen

- Jaaroverzicht interne controle 20190411.pdf

Financiën

10 2019_GR_00113 Campus Kortrijk Weide- DBFMO overeenkomst NV S&R - 
borgstelling voor lening  NV S&R voor de realisatie nieuw 
zwembadcomplex Kortrijk - aanpassing aflossingstabel

Beknopte samenvatting

In gemeenteraadszitting  van  14 nov 2016 werd beslist dat de stad zich borg stelt voor het bedrag 
van 32.176.175 euro tegenover Belfius tot zekerheid en voldoening van de verplichtingen van de nv 
S&R onder het deel zwembadcomplex Kortrijk.

In de gemeenteraad van 12 november 2018 werd een bijkomende borg van 1.011.460 euro beslist. 
De totale waarborg voor de stad bedraagt aldus 33.187.635 euro.

In de nacht van 26 op 27 februari 2019 was er een hevige brand in de glijbaantoren van het nieuwe 
zwembad. Daardoor kon het zwembad niet op de voorziene datum worden opengesteld voor het 
publiek.

Deze nota regelt de aanpassing in het aflossingsritme van de oorspronkelijke lening.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.



17/53 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
Zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk hoofdelijk borg te stellen voor het totaal bedrag van 
33.187.635 euro volgens de nieuwe aflossingstabel in bijlage waarbij de eerste kapitaalaflossing start 
na 4 kwartalen en het kapitaal wordt afgelost over de volgende 29 jaar.

Bijlagen

- 20190418 SR KZ aanpassing aflossing indicatief.xlsx

Deeltijds kunstonderwijs

11 2019_GR_00094 Stedelijk Conservatorium  - Oprichten nieuwe cluster met de 
unieke optie muziekproductie in de vierde graad en de 
kortlopende studierichting specialisatie.  - Goedkeuren

Beknopte samenvatting

In het kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs is het aangewezen dat het Stedelijk 
Conservatorium een nieuwe cluster met de unieke optie muziekproductie in de vierde graad en de 
kortlopende studierichting specialisatie opricht.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs d.d. 9 maart 2018   https://data-
onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15223

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2018 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, 
de personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds 
kunstonderwijs (organisatiebesluit)   https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-
document/document/0901355780233de8

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
Oprichten van een nieuwe cluster met de unieke optie muziekproductie in de vierde graad en de 
kortlopende studierichting specialisatie vanaf 1 september 2019 in het Stedelijk Conservatorium en 
dit in kader van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs in voege sedert 1 september 2018.

Raadscommissie 2

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15223
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15223
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/0901355780233de8
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/0901355780233de8
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Vincent Van Quickenborne

Communicatie en Recht

12 2019_GR_00103 Leiedal - Verslag en toelichting

Beknopte samenvatting

Een bestuurder van Leiedal geeft aan de gemeenteraad de in artikel 441 van het Decreet Lokaal 
Bestuur voorziene verslag en toelichting.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de 
toelichting bij het beleid van Leiedal.

13 2019_GR_00107 Psilon - Verslag en toelichting

Beknopte samenvatting

Een bestuurder van Psilon geeft aan de gemeenteraad de in artikel 441 van het Decreet Lokaal 
Bestuur voorziene verslag en toelichting.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van haar mandaat en de 
toelichting bij het beleid van Psilon.

Wout Maddens

Bouwen, Milieu en Wonen

14 2019_GR_00112 2018/00818 - aanleg nieuwe wegenis, zaak van de wegen - 
Weigering

Beknopte samenvatting

MEVACOM SERVICES heeft een omgevingsvergunning voor de aanleg van een ontsluitingsweg 
aangevraagd. 
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De werken omvatten de aanleg van riolering en een doodlopende weg. De 'zaak van de wegen' moet 
conform artikel 31 van het omgevingsvergunningsdecreet worden goedgekeurd door de 
gemeenteraad.

De zaak van de wegen omvat voor voorliggende aanvraag volgende onderdelen: 

 Aanleg wegenis

 Aanleg van DWA en RWA

 Vastleggen nieuwe rooilijnen

 De nodige grondoverdrachten

De effectieve ontwikkeling van de aanpalende gronden zit niet vervat in de aanvraag.

Het betreft een particuliere investering, voor de uitvoering van deze werken is geen stadsbijdrage 
vereist.

Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)

Het GR is bevoegd op basis van het omgevingsvergunningsdecreet en bijhorend uitvoeringsbesluit

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
De zaak van de wegen met volgende onderdelen:

- aanleg wegenis

- aanleg van DWA en RWA

- vastleggen nieuwe rooilijnen

- de nodige grondoverdrachten

niet goed te keuren.

Bijlagen

AGB SOK

15 2019_GR_00111 AGB SOK - project Zwevegemsestraat - projectgebied Mercurius 
- verkoop aan Effect vzw - verkoop aan Nikè bvba - instellen 
erfdienstbaarheid - vervroegd genot en overdracht van risico - 



20/53 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Goedkeuren

Beknopte samenvatting

Voor de verkoop van het projectgebied Mercurius wordt goedkeuring gevraagd voor de definitieve 
vastlegging van de contouren van lot 1 en lot 2, voor de toevoeging van een erfdienstbaarheid op het 
lot 2 (Zwevegemsestraat deel 19-21-23-25-27) ten voordele van lot 1 (Zwevegemsestraat 29-31), 
alsook voor de toevoeging van een bepaling inzake vervroegd genot en overdracht van risico in de 
overeenkomst van verkoop van lot 1 ter bescherming van de rechten van Stad Kortrijk als verkoper.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Financiële en beleidsinformatie

Geen visum noodzakelijk

Motivering

Advies is voldoende

Financiële informatie

Advies

Financiën algemeen

Gunstig advies

Juridische dienst

Gunstig onder voorwaarden

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
goedkeuring van de definitieve contouren van lot 1 en lot 2, zoals vastgelegd in het precad-dossier

Punt 2
goedkeuring van de akte van verkoop tussen Stad Kortrijk en vzw Effect voor de verkoop van lot 2

Punt 3
goedkeuring van de onderhandse verkoopovereenkomst tussen Stad Kortrijk en Niké bvba 
betreffende lot 1, en opmaak van een verkoopakte overeenkomstig de bepalingen van de 
onderhandse overeenkomst

Bijlagen
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- 2019.04.18 nota e-decision - bijlage 1 - akte verkoop aan vzw Effect.pdf
- 2019.04.18 nota e-decision - bijlage 2 - onderhandse overeenkomst aan Niké bvba.pdf
- 2019.04.18 nota e-decision - bijlage 3 - dossier precadastratie.pdf
- 2019.04.18 nota e-decision - bijlage 4 - bouwplan met aanduiding erfdienstbaarheid.pdf

Axel Weydts

Planning en Openbaar Domein

16 2019_GR_00095 Afvalwaterinformatiesysteem (AWIS) - Overeenkomst - 
Goedkeuren

Beknopte samenvatting

De stad Kortrijk wenst toe te treden tot AWIS, de overeenkomst voor het uitwisselen van gegevens 
dient hiervoor goedgekeurd te worden.

Regelgeving bevoegdheid

De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit

De gemeenteraad heeft beslist:

Punt 1
De overeenkomst voor uitwisseling van digitale geografische gegevens tussen de stad Kortrijk en de 
Vlaamse Milieumaatschappij goed te keuren.

Bijlagen

- Bijlage_1_Aquastreng_2-2_TW.pdf
- Bijlage_2a_Schillenstructuur_voor_ontsluiting_van_gegevens_TW.pdf
- Bijlage_2b_Schillenstructuur_voor_ontsluiting_van_gegevens.pdf
- Bijlage_3_Werkings-en_aanleveringsgebieden_TW.pdf
- overeenkomst awis.pdf
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17 2019_GR_00100 Bruyningpad - Beheersoverdracht van het Vlaamse 
Gewest aan de stad Kortrijk van het Bruyningpad fase 2 - 
Goedkeuren

Beknopte samenvatting
De Stad kreeg van het Vlaamse Gewest de vraag tot overdracht van een gedeelte van het 
Bruyningpad. Het betreft hier meer bepaald het gedeelte gelegen tussen de Bruyningstraat en de 
aansluiting met het eco-veloduct. De twee (fiets)bruggen op dit wegvak (over de R8 en de E17) 
blijven in eigendom van het Vlaams Gewest, maar het beheer van de bovenbouw wordt overdragen 
aan de stad.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.
Besluit
De gemeenteraad heeft beslist:
Punt 1
de overdracht naar de stad Kortrijk van het fietspad Bruyningpad gelegen van de fietsbrug over de 
E17 tot het rondpunt aan de Bruyningstraat zoals weergegeven op het overzichtsplan in bijlage en in 
detail op plan 1M3D8J G 106901 04 goed te keuren.
Punt 2
de overeenkomst betreffende het onderhoud van het Bruyningpad op de brug (volgnr. 5173 idnr. 0-
014-013-1) over de E17 (A14) en op de brug B4 (volgnr. 5649 idnr. 1-008-005-1) over de R8 in 
Kortrijk goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
- 1M3D8JG10690104.pdf
- overeenkomst beheer van Bruyningpad op twee bruggen.pdf
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18 2019_GR_00114 Mobiliteit - Fietszone binnenstad Kortrijk - Vaststellen 
aanvullend verkeersreglement

Beknopte samenvatting
Het aanvullend reglement in verband met het invoeren van een fietszone in de binnenstad van Kortrijk 
wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.
Besluit
De gemeenteraad heeft beslist:
Punt 1
Het aanvullend reglement in verband met het invoeren van de fietszone in de binnenstad als volgt 
vast te stellen:

Artikel 1:
§1. In Kortrijk wordt in volgende straten een fietszone ingevoerd: 
De fietszone omvat volgende straten: 
Budastraat, Dam, Damkaai tussen Broelkaai en Dam, Plein tussen Gentsestraat en Groeningestraat 
(exclusief het deeltje basisschoolomgeving), Houtmarkt (rijweg), Groeningestraat, Onze-Lieve-
Vrouwstraat, Guido Gezellestraat, Reepkaai, Schuddevisstraat, Kasteelkaai, Dolfijnkaai, Belfaststraat 
tussen Pres. Rooseveltplein en Kasteelkaai, Oude Kasteelstraat, Vismarkt, Kasteelstraat, Heilige-
Geeststraat, Ramen, Sint-Michielsplein, Papenstraat, Rijselsestraat, Oude Vestingsstraat, 
Hagedissenstraat, Jan Palfijnstraat, Waterpoort, Zakske, Stationsstraat, Havermarkt, Graanmarkt, 
Burgemeester Reynaertstraat, Sint-Jorisstraat (20m voor kruispunt met Schouwburgplein); 
Schouwburgplein (rijweg tussen Doorniksestraat en Sint-Jorisstraat), Doorniksestraat, Grote Markt 
(rijweg tussen Graanmarkt en stadhuis en rijweg tussen Rijselsestraat en Onze-Lieve-Vrouwstraat), 
Leiestraat, Leiebrug, Konventstraat, Pieter de Cockelaerestraat, Kapittelstraat,  Begijnhofstraat, Deken 
Zegerplein, Vlasmarkt (rijweg tussen Wijngaardstraat en Doorniksestraat), Tuinstraat, Keer der 
Vlamingenstraat, Vlamingenstraat.

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door een zonebord met 
daarin de afbeelding van het bord F111 - begin van de fietsstraat en F113 - einde van de fietsstraat 
(= met schuine zwarte streep door het volledige zonebord). Deze worden op volgende locaties 
aangebracht:

Budastraat, ter hoogte van Ijzerkaai;
Dam, ter hoogte van Ijzerkaai;
Parking Broeltorens, ter hoogte van de uitrit van de parking met de Dam;
Dam ter hoogte van de Damkaai;
Guido Gezellepad ter hoogte van de Broeltorens;
Benoits Poortje ter hoogte van de Groeningestraat;
Plein ter hoogte van de Kleine Leiestraat;
Plein (kant ’t Fort) ter hoogte van de Gentsestraat;
Plein (kant Houtmarkt) ter hoogte van Plein/Kleine Leiestraat;
Houtmarkt ter hoogte van Plein;
Boerenhol ter hoogte van de Begijnhofpark;
Vlamingenstraat, zowel ter hoogte van de Spoorweglaan als ter hoogte van de Wijngaardstraat; 
Keer der Vlamingenstraat ter hoogte van de Spoorweglaan; 
Tuinstraat zowel ter hoogte van de Spoorweglaan als ter hoogte van de Wijngaardstraat; 
Doorniksestraat ter hoogte van Vlasmarkt; 
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Sint-Jorisstraat, 20m vòòr het kruispunt met het Schouwburgplein; 
Burgemeester Reynaertstraat ter hoogte van het Stationsplein; 
Stationsstraat, ter hoogte van het kruispunt met het Stationsplein; 
Jan Palfijnstraat ter hoogte van de Koning Albertstraat; 
Oude-Vestingsstraat ter hoogte van de Koning Albertstraat; 
Rijselsestraat ter hoogte van het Louis Robbeplein; 
Louis Verweestraat ter hoogte van de Rijselsestraat; 
Oude Kasteelstraat ter hoogte van het President Rooseveltplein; 
Belfaststraat ter hoogte van het President Rooseveltplein; 
Kasteelkaai ter hoogte van het kruispunt met de Kasteelbrug; 
De Grote Markt ter hoogte van de grenzen van de parkeer- en stilstandsverbodszone.

Punt 2
Dit besluit ter kennisgeving voor te leggen aan het Vlaams Huis Voor Verkeersveiligheid.

Bijlagen
- 8-4-2019 - cbs-beslissing - BOD Markeringen fietszone 2019.pdf

Raadscommissie 3
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
19 2019_GR_00105 Imog - Verslag en toelichting

Beknopte samenvatting
Een bestuurder van Imog geeft aan de gemeenteraad de in artikel 441 van het Decreet Lokaal 
Bestuur voorziene verslag en toelichting.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.
Besluit
De gemeenteraad heeft beslist:
Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de 
toelichting bij het beleid van Imog.

Axel Ronse
Musea en Erfgoed
20 2019_GR_00101 Straatnaamgeving - Prinsestraat - principiële goedkeuring 

- Goedkeuren

Beknopte samenvatting
Voor een nieuwe woonstraat in Marke, tussen de Keizerstraat en de Kardinaalstraat, moet een naam 
gekozen worden. De straatnaamcommissie besprak dit in vergadering van 19 maart 2019 en stelt de 
naam Prinsestraat voor.

De gemeenteraad dient eerst een principiële goedkeuring te geven. Daarna moet een openbaar 
onderzoek uitgevoerd worden en advies gevraagd worden aan de cultuurraad, alvorens de 
namen definitief toegekend kunnen worden.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.
Besluit
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De gemeenteraad heeft beslist:
Punt 1
Principieel, de nieuwe straat tussen de Keizerstraat en de Kardinaalstraat in Marke, volgende naam te 
geven: Prinsestraat.

Bijlagen

21 2019_GR_00102 Straatnaamgeving - Spinkernaaldestraat, Beekjufferstraat 
en Korenboutpad - definitieve goedkeuring - Goedkeuren

Beknopte samenvatting
Voor de nieuwe verkaveling aan de Oogststraat in Heule, moeten namen gekozen worden voor twee 
straten en een pad. De straatnaamcommissie  stelde de namen 
Spinkernaaldestraat, Beekjufferstraat en Korenboutpad voor. De gemeenteraad gaf in december zijn 
principiële goedkeuring. Na  openbaar onderzoek en advies van de cultuurraad, kunnen de 
namen definitief toegekend worden.

Regelgeving bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.
Besluit
De gemeenteraad heeft beslist:
Punt 1
Definitief, voor de nieuwe verkaveling aan de Oogststraat (Heule), volgende namen te geven: 

1) De straat die van de Oogststraat vertrekt en zuidwestelijk loopt langs de Stekelbaarsstraat: 
Spinkernaaldestraat

 2) De straat die van de Oogststraat vertrekt en zuidwestelijk loopt tot aan de Salamanderstraat: 
Beekjufferstraat

 3) Het pad dat parallel met de Oogststraat deze verkaveling doorkruist: Korenboutpad.

Bijlagen
- 20180825 verslag commissie voor straatnaamgeving
- VK oogststraat- voorstel Commissie aan  College.docx

Beperkte interpellaties
IR 1 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: 

Voorstel tot beslissing: een boombeschermingsplan bij elke nieuwe 
omgevingsvergunning.
BEHANDELD

Interpellatie

Indiener(s):
Mattias Vandemaele,                      Groen                   

Gericht aan:
Tiene Castelein
Tijdstip van indienen:
1 april 2019 21:41
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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.

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele en het bijhorend antwoord van 
schepen Bert Herrewyn, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad 
Kortrijk.

Raadslid Mattias Vandemaele is tevreden met het antwoord van de schepen en vraagt niet langer de 
stemming.

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

Interpellatie

Indiener(s):
Wouter Vermeersch,                      Vlaams Belang                   

Gericht aan:
Tiene Castelein
Tijdstip van indienen:
11 april 2019 17:37
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 
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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 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
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Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch en het bijhorend antwoord van 
burgemeester Vincent Van Quickenborne, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website 
van de stad Kortrijk.

Raadslid Wouter Vermeersch merkt op dat de uitspraak van de burgemeester gericht naar zijn 
persoon totaal onaanvaardbaar is en distantieert er zich van.

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

Interpellatie

Indiener(s):
Roel Deseyn,                      CD&V                   

Gericht aan:
Tiene Castelein
Tijdstip van indienen:
24 april 2019 14:48
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.

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

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Roel Deseyn en het bijhorend antwoord van schepen Arne 
Vandendriessche, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk.
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IR 4 Interpellatie van raadslid Philippe Dejaegher: Beperkte 
Interpellatie:Ontbinding PWA Kortrijk(Plaatselijk 
Werkgelegenheidsagentschap)
BEHANDELD

Interpellatie

Indiener(s):
Philippe Dejaegher,                      N-VA                   

Gericht aan:
Tiene Castelein
Tijdstip van indienen:
7 mei 2019 22:17
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

 

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Philippe Dejaegher en het bijhorend antwoord van schepen 
Philippe De Coene, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk.

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

Interpellatie

Indiener(s):
Mattias Vandemaele,                      Groen                   

Gericht aan:
Tiene Castelein
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Tijdstip van indienen:
8 mei 2019 11:09
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)

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele en raadslid Pieter Soens en het 
bijhorend antwoord van schepen Arne Vandendriessche, zoals terug te vinden op de geluidsopname 
van de website van de stad Kortrijk.

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

Interpellatie

Indiener(s):
Mattias Vandemaele,                      Groen                   

Gericht aan:
Tiene Castelein
Tijdstip van indienen:
8 mei 2019 11:18
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:
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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.

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele en het bijhorend antwoord van 
schepen Axel Weydts, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk.

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

Interpellatie

Indiener(s):
Stefaan De Clerck,                      CD&V                   

Gericht aan:
Tiene Castelein
Tijdstip van indienen:
8 mei 2019 19:00
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 
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.

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck en het bijhorend antwoord van schepen 
Wout Maddens, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk.

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

Interpellatie

Indiener(s):
Cathy Matthieu,                      Groen                   
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Gericht aan:
Tiene Castelein
Tijdstip van indienen:
8 mei 2019 23:18
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.

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Catherine Matthieu en het bijhorend antwoord van schepen 
Axel Weydts, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk.

Mondelinge vragen
IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Zichtbaarheid verkeersbord ter 

hoogte van de broederschool in Heule.
BEHANDELD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Pieter Soens,                      CD&V                   

Gericht aan:
Tiene Castelein
Tijdstip van indienen:
16 mei 2019 10:04
Toelichting:
Raadslid Pieter Soens maakt melding van een verkeersbord dat moeilijk zichtbaar is ter hoogte van de 
broederschool in Heule. Als men vanaf Heuleplaats het kruispunt met de Schoolstraat nadert is het 
bord waaruit blijkt dat men voorrang heeft niet goed zichtbaar. Voor mensen die de situatie niet 
kennen is het onduidelijk. Er is daar bijna een aanrijding geweest door iemand die dacht dat hij daar 
geen voorrang had. Raadslid Pieter Soens vraagt om de zichtbaarheid van het verkeersbord na te 
zien.

Schepen Axel Weydts dankt raadslid Pieter Soens voor de melding en merkt op dat dergelijke 
zaken altijd via 1777 gemeld kunnen worden. Als de verkeersveiligheid in het gedrang is doet 
men in principe de dag zelf al een interventie.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Uitbating cafetaria zwembad 
Heule.
BEHANDELD
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Mondelinge vraag

Indiener(s):
Pieter Soens,                      CD&V                   

Gericht aan:
Tiene Castelein
Tijdstip van indienen:
16 mei 2019 10:11
Toelichting:
Raadslid Pieter Soens herinnert aan zijn mondelinge vraag in de zitting van maart over de uitbating 
van de cafetaria van het zwembad in Heule. Er werd toen geantwoord dat onderzocht zou worden of 
de voorwaarden van de concessie aangepast kunnen worden.  Ondertussen heeft raadslid Pieter 
Soens vernomen van de administratie dat dit niet mogelijk is. Hij vraagt welke stappen hierin 
genomen worden want de uitbaters zien hun inkomsten dalen omdat er veel minder activiteit is in het 
zwembad.

Schepen Arne Vandendriessche antwoordt dat dit probleem reeds opgelost is. Het college 
heeft beslist om de concessiehouder in juli en augustus vrij te stellen van de 
concessievergoeding. Dit werd ook al gecommuniceerd met de uitbater.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Philippe Dejaegher: Klachten bewoners 
residentie Claridge Rijselsestraat in verband met nachtlawaai.
BEHANDELD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Philippe Dejaegher,                      N-VA                   

Gericht aan:
Tiene Castelein
Tijdstip van indienen:
16 mei 2019 10:16
Toelichting:
Raadslid Philippe Dejaegher verwijst naar een mail die de raadsleden ontvingen van de bewoners van 
de residentie Claridge in de Rijselsestraat met verschillende klachten over nachtlawaai, vuilnis en 
andere overlast. Raadslid Philippe Dejaegher vraagt of er reeds stappen zijn ondernomen om 
tegemoet te komen aan de verzuchtingen van die bewoners en of het mogelijk is om daar 
cameratoezicht te voorzien.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne antwoordt dat de melding van overlast van de 
bewoners gekend is. We ontvangen veel dergelijke meldingen van bewoners en lijsten die nu 
allemaal op. Ondertussen hebben we het politietoezicht daar verhoogd. Er is een plaatsbezoek 
geweest om te bekijken of daar een camera kan geplaatst worden. Eind dit jaar zullen we een 
beslissing nemen over de te plaatsen camera’s in onze stad. Of daar een camera zal komen 
hangt af van de criminaliteitsgevoeligheid van de locatie. Dit is niet de enige buurt waar 
mensen om een camera vragen en zoals gekend is het budget niet onbeperkt. Maar de melding 
wordt ernstig genomen en onderzocht.

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Christine Depuydt: Hondenweide Drie 
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Hofsteden.
BEHANDELD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Christine Depuydt,                      CD&V                   

Gericht aan:
Tiene Castelein
Tijdstip van indienen:
16 mei 2019 10:17
Toelichting:
Raadslid Christine Depuydt merkt op dat de hondenweide aan de Drie Hofsteden al lang bezet is door 
een berg aarde waar volgens haar niets meer mee zal gedaan worden. 

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat de locatie is ingenomen voor de verbouwing van de 
appartementsblokken van SHM Wonen Regio Kortrijk. In het kader van het grondverzet was 
dit de meest voordelige oplossing. We vragen aan de directeur van Wonen Regio Kortrijk om 
daar vooruitgang te boeken zodat de zone opnieuw als hondenweide kan dienen. Het duurt 
langer dan verwacht maar we blijven de druk opvoeren om daar verder te doen.

IR 13 Mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch: Slechte staat voetpaden 
in Hendrik Dewildestraat in Bissegem.
BEHANDELD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Wouter Vermeersch,                      Vlaams Belang                   

Gericht aan:
Tiene Castelein
Tijdstip van indienen:
16 mei 2019 10:19
Toelichting:
Raadslid Wouter Vermeersch merkt op dat in de Hendrik Dewildestraat in Bissegem de voetpaden en 
de weg in slechte staat zijn.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij zal bekijken of de Hendrik Dewildestraat op de 
prioriteitenlijst staat met te vernieuwen voetpaden. Indien dat niet het geval is kunnen 
plaatselijke herstellingen uitgevoerd worden.

IR 14 Mondelinge vraag van raadslid Wouter Vermeersch: Volkstuintjes op Walle.
BEHANDELD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Wouter Vermeersch,                      Vlaams Belang                   
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Gericht aan:
Tiene Castelein
Tijdstip van indienen:
16 mei 2019 10:21
Toelichting:
Raadslid Wouter Vermeersch verwijst naar de aankondigingen van schepen Wout Maddens over de 
volkstuintjes die zouden gerealiseerd worden in het binnengebied van het Ei in het voorjaar van 2019. 
Raadslid Wouter Vermeersch merkt op dat de verwervingen in het bufferbekken van de Wallebeek nu 
pas in de provincie passeren. Hij vraagt wat de stand van zaken hiervan is.

Schepen Wouter Maddens antwoordt dat de aanleg van de volkstuintjes op Walle volop bezig 
is.

IR 15 Mondelinge vraag van raadslid Cathy Matthieu: Oplaadpalen voor elektrische 
fietsen in ondergrondse parkings.
BEHANDELD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Cathy Matthieu,                      Groen                   

Gericht aan:
Tiene Castelein
Tijdstip van indienen:
16 mei 2019 10:24
Toelichting:
Raadslid Catherine Matthieu merkt op dat veel mensen hun elektrische fiets parkeren in de 
ondergrondse fietsenparking van de K, wellicht omwille van de veiligheid. Ze stelt voor om daar ook 
een oplaadpaal te voorzien zoals op de Graanmarkt. Ze suggereert om in de ondergrondse parking 
van het Heilig Hart omwille van dezelfde reden ook een oplaadpaal te voorzien. 

Schepen Axel Weydts antwoordt dat de parking onder de K werd overgenomen door Parko. 
Het is de bedoeling om die te upgraden qua services. Wij verkiezen echter lockers boven 
oplaadpalen. In dergelijke lockers zijn dan stopcontacten aanwezig om de batterij op te laden. 
Je kan er ook veilig jouw fietskledij en helm achterlaten.

IR 16 Mondelinge vraag van raadslid Philippe Avijn: Hoge snelheden in de 
Izegemsestraat.
BEHANDELD

Mondelinge vraag

Indiener(s):
Philippe Avijn,                      Groen                   

Gericht aan:
Tiene Castelein
Tijdstip van indienen:
16 mei 2019 10:26
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Toelichting:
Raadslid Philippe Avijn signaleert dat het stuk van de Izegemsestraat tussen het rond punt en de R8 
intensief wordt bereden en vaak aan een relatief hoge snelheid. Daar is ook een crèche en een 
bushalte. Buurtbewoners vragen of er een zebrapad kan worden voorzien. Er wordt ook gevraagd om 
snelheidscontroles te houden.

Schepen Axel Weydts dankt raadslid Philippe Avijn voor de suggestie. Het plaatsen van het 
zebrapad wordt bekeken. Van de meeste van de 1000 straten in onze stad hebben wij 
objectieve gegevens over hoe snel er gereden wordt. We zullen onderzoeken welke gepaste 
maatregelen genomen kunnen worden.


