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OPENBARE ZITTING
Beperkte interpellaties
IR 1 Interpellatie van raadslid Helga Kints: Beperkte Interpellatie: 
kunstenaars bij handelaars
IR 1 - Interpellatie van raadslid Helga Kints: Beperkte Interpellatie: kunstenaars bij handelaars

Indiener(s):
Kints Helga

Toelichting:
Titel: Voorstel tot het organiseren van ’kunstenaars bij handelaars’ in 2020

 

Beste gemeenteraad

De laatste ‘provinciale’ editie van buren bij kunstenaars is achter de rug en voor het ‘Vlaamse’ materie 
wordt, is er een sabbatjaar ingeschakeld, nl. 2020.
Kunnen we dit sabbatjaar niet ondervangen en de organisatie van ‘kunstenaars bij handelaars’ op ons 
nemen? Een nieuwe titel die toch tegelijkertijd veel zegt.  De stad kan op die manier zowel handelaars 
als kunstenaars een platform geven.
Het lijkt mij een perfecte win win-situatie.
Kunstenaars zullen tevreden zijn en lokale handelaars kunnen meegenieten van deze promo. Perfecte 
match, als je het mij vraagt.
De stad kan daarin een beperkte regisseursrol op zich nemen. Mensen samenbrengen en de nodige 
promotie mee ondersteunen.
Misschien moet de organisatie in handen gegeven worden van plaatselijke unizo-afdelingen. Ik stelde 
dit idee al eens voor aan  unizo-zuid en zij zagen daar wel wat in.

 Hieromtrent heb ik volgende vraag voor de schepen van Cultuur:

 1/ Wat vindt u van het voorstel?

2/ Indien u dit genegen bent, kunnen we dit samen verder uitwerken? 

 Ik dank u.

 Helga

IR 2 Interpellatie van raadslid Cathy Matthieu: Beperkte Interpellatie: 
Beter gebruik van bladblazers.
IR 2 - Interpellatie van raadslid Cathy Matthieu: Beperkte Interpellatie: Beter gebruik van bladblazers.

Indiener(s):
Matthieu Cathy

Toelichting:
We hebben gemerkt dat er heel veel gebruik wordt gemaakt van bladblazers in de parken (wekelijks). 
Wij vragen aan de bevoegde schepen om de bladblazers op een efficiëntere en ecologische manier te 
gebruiken:

Daarom vragen wij aandacht bij het gebruik van bladblazers

-          de bladblazers prioritair inzetten om fietspaden en voetpaden bladvrij te houden
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-          Ook de straatgoten moeten regelmatig bladvrij gemaakt worden.

-          In de parken moeten de bladeren niet weggeblazen worden onder de bomen en tussen de 
struiken. Het is beter om  de bladeren te laten liggen. De bladval tussen de struiken laten is bijzonder 
ecologisch. Het beperken van de bladafvoer sluit een deel van de kringloop (en reduceert kosten). Bij 
grote bladval kan het grasveld inderdaad bladvrij gemaakt worden, vooral daar waar er 
bloemenweiden zijn.

-          Men gebruikt vooral gemotoriseerde bladblazers wat lawaai hinder en uitstoot veroorzaakt, dit 
kan verminderen door meer blad in de parken te laten liggen.

Dit zal verder toegelicht worden tijdens de interpellatie.

 

IR 3 Voorstel tot beslissing van raadslid Hannelore Vanhoenacker: De 
grond onder ons voeten
IR 3 - Voorstel tot beslissing van raadslid Hannelore Vanhoenacker: De grond onder ons voeten

Indiener(s):
Vanhoenacker Hannelore

Toelichting:
CD&V voelt de bezorgdheid bij veel Kortrijkzanen rond het scheuren van hun huizen. Veel daarvan 
bevinden zich allemaal op een ‘klei-ader’, die vanuit Henegouwen onze provincie binnenkomt. De 
Formatie van Kortrijk.

De situatie in Kortrijk is heel specifiek en een stuk erger dan in de rest van Vlaanderen, zelfs in Boom 
kent men deze problematiek minder.

De oorzaak is zeer technisch en de specificiteit van de oplossing is voor de doorsnee burger nog 
moeilijker te begrijpen.

De verzekeringsmaatschappijen komen in sommige gevallen nog tussen voor de gevolgschade, soms 
ook niet. En al helemaal niet in het wegnemen van de oorzaak.

Deze oorzaak ligt meestal in het feit van een oudere fundering die aan de toenmalige normen zeker 
voldeed, maar die de huidige natuurverschijnselen nav de droogte niet aankan. Dat vaak in 
samenhang met de aanwezigheid van bomen zorgt voor schrijnende beelden.

Daarom een voorstel tot beslissing.

1. Stad Kortrijk organiseert een infopunt waar mensen de nodige informatie kunnen bekomen 
rond hun perceel.

2. De dienst stedenbouw van de Stad Kortrijk pakt in de zone preventieve maatregelen bij het 
verlenen van bouwvergunningen (zoals bij waterzieke gronden).

3. Stad Kortrijk onderzoekt de mogelijkheid om een samenaankoop te voorzien voor 
stabiliteitsonderzoek en grondsondering.

IR 4 Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Wordt Kortrijk de 
stad met de meeste Tiny Houses in Vlaanderen?
IR 4 - Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Wordt Kortrijk de stad met de meeste Tiny Houses in Vlaanderen?

Indiener(s):
Vanhoenacker Hannelore
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Toelichting:
Je vindt er programma’s over op tv. Je vindt ze in alle bestuurskundige tijdschriften en studies rondom 
stedenbouw terug. Je vond ze als levend voorbeeld op het rond punt aan de Euroshop, waar een 
schepen er zelfs even kon van proeven. En je vindt ze in het meerjarenplan van de Kortrijk terug, 
goed voor 450.000 euro.

Daaruit leiden we af dat de stad mee wil in het idee om op een andere manier ruimte te gebruiken. 
Tiny House is een alternatieve woonvorm, die overwaait uit Amerika en zijn sporen daar verdient.

Zowel in zeer landelijke, als in zeer verstedelijkte gebieden. Dit is ook de kracht ervan. Het kan 
helemaal off grid, met zonnepanelen, luchtwarmtepomp, een systeem van wateropvang en-filtratie, 
supergeïsoleerd, een composttoilet.

Maar evenzeer kan het met een stopcontact en een kraan aangesloten worden aan een bestaand net.

Het kan geschikt zijn voor jongeren, die nog bij hun ouders willen wonen, maar evenzeer voor 
kinderen die de beginnende zorg over hun ouders willen opnemen, maar toch hun privacy willen 
behouden.

We kregen al heel concrete vragen van ouders die hun dochter met autisme vleugels willen geven of 
van kinderen die het probleem van de assistentiewoning willen vermijden en zelf zorg dragen.

De Tiny Houses kunnen ook als steun gezien worden voor mensen die niet onmiddellijk een loon 
hebben voor het huren van een flat. Mensen hebben meestal in eigen tuin een plek, dus de 
problematiek van het domicilie-adres en de verplichte bewoonbare oppervlakte speelt hier niet.

Kinderen kunnen hun ouders begeleiden om langer zelfstandig te leven en ouders met kinderen met 
een beperking kunnen ze begeleiden in zelfstandig wonen.

Vandaar onze vraag.

Welke regelgeving geldt in Kortrijk voor deze Tiny Houses?

Wat is Kortrijk van plan met het voorziene budget voor Tiny Houses van 450.000 euro in de 
meerjarenplanning?

Kan er vanuit de stad Kortrijk binnenkort een informatie-avond komen rond het plaatsen van Tiny 
Houses?

 

Dank om er werk van te maken.

IR 5 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte 
Interpellatie: Verkeersveiligheid Watermolenwal Heule.
IR 5 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: Verkeersveiligheid Watermolenwal Heule.

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
De verkeersveiligheid in de Watermolenwal in Heule is al een hele tijd een heikel punt. In deze school- 
en jeugdbewegingsomgeving is er regelmatig onredelijk veel verkeer en dat zorgt zeker aan het begin 
en einde van de schooldag voor gevaarlijke situaties.
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Er werden al verschillende initiatieven genomen door de stad, de school en het oudercomité. We 
willen vanuit Groen 2 concrete voorstellen doen om de situatie te verbeteren:

1. Een nieuwe fiets- en voetgangersdoorsteek tussen de Izegemsestraat (naast nr.253) en de 
Watermolenwal (aan de begraafplaats). Die doorsteek zou de verbinding maken met de fietsdoorsteek 
Vlaanderenstraat (de garagestraat, niet de straat zelf).

2. We planten een boom aan op het 'centrale deel' van de straat (ter hoogte van de cirkel aan de 
lokalen van Chiro Tsjoef). De boom is een visuele en ecologische (luchtkwaliteit, hitte,...) 
meerwaarde. Maar kan het publiek domein ook verder 'indelen' en zo zorgen voor meer 
verkeersveiligheid. 

Onze vragen:

- Wil de stad onze voorstellen onderzoeken en invoeren?

- waarom is een schoolstraat geen optie in de Watermolenwal? Komen er nog elders schoolstraten?

IR 6 Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Kerst in 
Kortrijk
IR 6 - Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Kerst in Kortrijk

Indiener(s):
Vermeersch Wouter

Toelichting:
In Kortrijk heten de kerstactiviteiten 'Winter in Kortrijk', dat terwijl ze starten op 7 december 2019 in 
de herfst.

 

Voorstel van raadsbeslissing:

 

1. Vanaf 2020 wordt de naam ‘Winter in Kortrijk’ gewijzigd in ‘Kerst in Kortrijk’.

 

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

IR 7 Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Traditionele 
kerstboom op Grote Markt en in de deelgemeenten
IR 7 - Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Traditionele kerstboom op Grote Markt en in de deelgemeenten

Indiener(s):
Vermeersch Wouter

Toelichting:
Sinds de Middeleeuwen sieren versierde kerstbomen marktpleinen, eerst in de Elzas en later ook in de 
Nederlanden.

De grootste, mooiste en bijzonder gewaardeerde kerstboom van Kortrijk staat sinds vrijdagmiddag 20 
november 2019 aan een sanitair bedrijf in de Oudenaardsesteenweg. Een heel mooi privaat initiatief. 
De boom is maar liefst 19 meter hoog en telt 18.000 lichtjes.
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Voorstel van raadsbeslissing:

1. Vanaf 2020 wordt opnieuw de grootste versierde kerstboom van Kortrijk op de Grote Markt 
geplaatst.

2. Vanaf 2020 wordt opnieuw een grote versierde kerstboom in het centrum van elke deelgemeente 
geplaatst.

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

IR 8 Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Traditionele 
kerststal
IR 8 - Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Traditionele kerststal

Indiener(s):
Vermeersch Wouter

Toelichting:
Een kerststal maakt deel uit van onze gedeelde kersttraditie en het immaterieel erfgoed in 
Vlaanderen.

 

Voorstel van raadsbeslissing:

 

1. Vanaf 2020 wordt opnieuw een (al dan niet levens-) grote kerststal (al dan niet met figuranten) in 
het centrum van Kortrijk voorzien.

 

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


