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Vooraf 
 

Toen het jaar begon, had niemand kunnen voorspellen dat 2020 zo zou verlopen. Het coronavirus 
heeft lelijk huisgehouden in de wereld, in ons land en in Kortrijk. We voelen de impact ervan in alle 
geledingen van onze samenleving. Vele mensen werden ziek en heel wat Kortrijkzanen betreuren 
het verlies van geliefden. Het publieke leven viel stil en we werden afgesloten van familie en 
vrienden. De economie krijgt rake klappen en onze ondernemers maken zich zorgen over hoe het nu 
verder moet met hun zaak. Corona treft ons allemaal. 

En toch hebben we Kortrijk op zijn best gezien.  

Een stad die helpt. Waar de helden van de zorg zich dag en nacht inzetten om mensen te helpen. De 
vele vrijwilligers die zich spontaan melden om boodschappen te doen of te koken voor mensen die 
het nodig hebben. Met stadsmedewerkers die alle 70-plussers en andere kwetsbare mensen in onze 
stad opbellen om te vragen hoe het met hen gaat en of ze hulp kunnen gebruiken. 
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Een stad met verantwoordelijke bewoners. Waar de overgrote meerderheid van de Kortrijkzanen 
zich strikt aan de regels van de lockdown houden. Ook al is dat vaak niet evident. Maar we doen het 
omdat het levens redt.  

Een stad die veerkrachtig is. Waar mensen blijven verder werken om de economie draaiende te 
houden. Met ondernemers die creatief aan de slag gaan met take away of leveringen aan huis om 
hun klanten op een veilige manier toch te kunnen bedienen. 

In de strijd tegen een onzichtbare vijand heeft Kortrijk zich een stad getoond waar we dan wel netjes 
op afstand bleven, maar wel figuurlijk samen kwamen en gezamenlijk het coronavirus terugdrongen. 
Een stad om trots op te zijn. 

Nu we stap voor stap onze vrijheid terugkrijgen, willen we met diezelfde inzet in het offensief gaan 
om samen de weg uit de crisis te nemen. 

Dat doen we met dit ambitieus plan. Hiervoor moeten we allemaal samenwerken. Daarom is dit plan 
ook mee gebaseerd op de constructieve voorstellen van oppositiepartijen. Dank voor hun inbreng. 

De coronacrisis toont opnieuw het belang aan van een goede zorg voor mensen die kwetsbaar zijn. 
We blijven in de eerste plaats waakzaam om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. 
In het bijzonder in de woonzorgcentra die coronaproof zijn en zorgen voor een menswaardig en 
veilig perspectief om onze bewoners bezoek te kunnen laten ontvangen. Ook Kortrijkzanen die 
financieel en psychologisch moeilijkheden hebben als gevolg van de coronacrisis, helpen we. 

Ook op economisch vlak willen we veel meer doen dan de schade beperken. De komende jaren 
wordt de strijd geleverd om de status van hét commerciële en shopping centrum van Zuid-West-
Vlaanderen. Die strijd willen we winnen. We geven de Kortrijkse economie een kickstart met 
meerdere premies en rollen een campagne uit om Kortrijk nog meer op de kaart te zetten.  

We hebben oog voor het belang van vrijetijdsbeleving. Het zal tijdelijk anders moeten dan voorheen, 
maar cultuur, sport en jeugdwerking zijn cruciaal voor ons sociaal kapitaal. Vele verenigingen en 
vrijwilligers zetten zich hier belangeloos voor in en als stad willen we hen helpen om dit ook nu te 
blijven doen. 

En we blijven volop investeren in onze stad. Ook die drive krijgt corona niet klein. Hulde aan onze 
stadsmedewerkers en de mensen die hier op het terrein aan verder werken. 

Als we zeggen dat we van Kortrijk de Beste Stad van Vlaanderen willen maken, dan doen we dat niet 
alleen in goede tijden, maar ook op moeilijke momenten. Dan komt het beste in onze stad naar 
boven. Zo komen we sterker uit deze crisis. 
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Economie en Kortrijk terug op de kaart  
 
Het zijn uitzonderlijke tijden, daar hoeft niemand meer van overtuigd te worden. De economische 
recessie die op dit eigenste moment op ons afkomt, is ongezien. Voor Kortrijk als centrumstad is het 
onze plicht om uitzonderlijke maatregelen te nemen. Nu maken we het verschil. 
 

Onze strategie bestaat uit 3 belangrijke pijlers.  

De eerste pijler is het managen van de crisis zelf. Dit doen we door alle maatregelen die werden 
genomen, alle richtlijnen die werden uitgevaardigd. De stad heeft een belangrijke regulerende en 
begeleidende rol. We moeten ervoor zorgen dat de heropstart zo snel als mogelijk gebeurt, met het 
nodige respect voor de volksgezondheid. Nu maandag, met de opening van onze winkels, is alvast 
een mijlpaal in dit opzicht.  
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Een tweede pijler is directe financiële steun aan de zwaarst getroffen bedrijven en sectoren. Het 
budget van onze stad is op orde waardoor er ruimte is om extra steun te bieden aan degene die het 
nu het meest nodig hebben. Daarom schrapten we reeds retributies en heffingen, ondersteunen we 
de zwaar getroffen restaurants en cafés met de HORECA-premie en komen we tegemoet aan de 
vragen van de meest getroffen sectoren en bedrijven. Voor hen, de winkels en de eventsector, 
roepen we de injectiepremie en de campagne ‘Handelaars helpen handelaars’ in het leven.  

Een circulaire premie die de Kortrijkse economie tweemaal ten goede komt. Kortrijkse zelfstandigen 
krijgen een budget én dat budget moeten ze spenderen bij een Kortrijkse zelfstandige. 1 + 1 = 3. 

De derde en laatste pijler is ‘back to business’. Het was Gino Van Ossel, dé retailexpert, die kort 
voor de crisis zei dat de strijd om de status van hét commerciële en shopping centrum in Zuid-West-
Vlaanderen de eerstkomende jaren wordt beslecht. De coronacrisis versnelt dit en biedt 
tegelijkertijd opportuniteiten.  

  

1e pijler: de crisis managen  
 
De crisis toont dat veel ondernemers in Kortrijk creatief en weerbaar zijn. Ze zoeken oplossingen om 
hun commerce toch te doen draaien. Team Ondernemen van stad Kortrijk speelt hier een 
belangrijke rol als facilitator. Zij bakenen het speelveld af en bewaken de lijn. Ze staan in direct 
contact met stadsdiensten, politie en ondernemers. Elke ondernemer kan daar terecht met al zijn 
vragen.  Daarom staan ze ook dagelijks in nauw contact met de belangrijkste nationale instanties: 
FOD Economie, VLAIO en VVSG. 

De website ‘Onderneem in Kortrijk’ en de nieuwsbrief is de laatste 6 weken vervijfvoudigd in bereik. 

Op 24 april lichtte de federale overheid haar eerste deel van de exit-strategie toe. Vanaf 11 mei 
mogen handelaars opnieuw hun deuren openen. Dit is onder strikte regels en werd nog expliciet 
bevestigd door de Nationale veiligheidsraad van 6 mei.    

 
Het actieplan ‘Veilig Winkelen’ is in volle uitvoering. 

   

2e pijler: de stad steunt haar zelfstandigen   
  
De tweede pijler is financiële steun aan de zwaarst getroffen bedrijven en sectoren. Een stad moet 
nu investeren om later de vruchten te plukken.  

Deze financiële steun is drieledig.  

 
a) Het schrappen van stedelijke retributies en heffingen   
 
Onder meer volgende retributies en heffingen worden niet of gedeeltelijk geïnd:  

• Terrasbelasting werd sinds begin januari 2020 afgeschaft 
• BID-belasting die betaald wordt door alle handelszaken gelegen in het centrum van Kortrijk   
• Belasting en retributies op individueel bezoldigd personenvervoer (taxi’s e.a. onder 

voorbehoud van Vlaamse aanpassing aan de wetgeving)  
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• Retributies op inname openbaar domein door frituren  
• Logiestaks   
• Standgelden marktkramers  
• Standgelden Paasfoor worden terugbetaald   
• Belasting op vertoningen   

  

b) HORECA-premie  
  
Zoals beslist op 13 maart voorziet stad Kortrijk in een premie van 1.000 euro voor alle 459 
restaurants en cafés die verplicht moesten sluiten. Deze zaken waren de eerste die getroffen werden 
en zullen ook het langst te lijden hebben onder de crisis. Onze horeca is een belangrijke stadsader en 
die willen we volop ondersteunen. De enige voorwaarde is dat de horecazaak VLAIO-steun krijgt.  

  
c) De campagne ‘Handelaars helpen handelaars’ 
 
Om tegemoet te komen aan de andere, zwaarst getroffen zelfstandigen in deze crisis, ontwierpen 
we de campagne: handelaars helpen handelaars. 

Met een premie van 500 euro kunnen zowel goederen als diensten betaald worden bij alle 
ondernemers/handelszaken in Kortrijk (handelszaken, horeca, hotels, dienstverlenende bedrijven, 
vrije beroepers, …).  

Deze premie wordt gekoppeld aan het recht op de compensatiepremie van VLAIO en wordt 
gereserveerd voor de winkels die moesten sluiten en de eventsector, één van de zwaarst getroffen 
sectoren. Het is een sector die nog heel lang de gevolgen zal dragen van deze crisis. 

 
3e pijler: back to business   
 
Nu economische activiteit terug toegelaten is, willen we weer leven in de Kortrijkse brouwerij 
brengen en de consument opnieuw naar onze stad trekken.   

Onder het motto never let a good crisis go to waste, gaan we aan de slag.  

Dit is niet het moment om halve maatregelen te nemen of louter te focussen op hetgeen gebeurt 
binnen de eigen stadsgrenzen. We moeten als stadbestuur een gezonde portie ambitie aan de dag 
leggen en onze handelaars meenemen in onze visie. We moeten hen inspireren om verder te durven 
kijken dan Kortrijk alleen. Het is de bedoeling dat we de komende weken en maanden niet enkel de 
schade beperken, maar ook offensief denken.   

Daarom willen we de Kortrijkse economie de kickstart geven die ze nodig heeft om deze crisis achter 
ons te laten. Enerzijds moeten we focussen op de Kortrijkzaan (en dichte regio) en hoe we die terug 
naar de stad krijgen door middel van acties en beleving. Anderzijds draait het ook om de consument 
en toerist in de wijde omtrek. De Proximus- data vertellen ons tot waar we tractie hebben, namelijk 
van Lille over Moeskroen tot Deinze. We moeten alles uit de kast halen om ook hen terug naar 
Kortrijk te lokken. Vandaag wordt er meer dan ooit gekeken naar steden om een leidende rol op te 
nemen.  
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We willen de koers die reeds voor de crisis was uitgezet verder volgen, alleen met nog meer ambitie. 
We maken extra middelen vrij om van Kortrijk dé shoppingstad van Zuid-West-Vlaanderen te 
maken.   

Het plan omvat campagnes, elk gericht op een duidelijk omlijnde doelgroep. Met deze campagnes 
willen we niet enkel meer volk naar Kortrijk lokken en ons marktaandeel in de regio vergroten, maar 
ook extra investeringen aantrekken. De campagnes zullen gelanceerd worden van zodra de tijd rijp 
is.  

Bovendien werd in het kader van dit plan ook beslist om extra budget uit te trekken voor de 
heraanleg van het winkelwandelgebied. Ons shoppinggebied krijgt de komende jaren een andere en 
frissere aanblik in samenspraak met de handelaars. 
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Zorg en sociaal beleid  
 

Samen tegen corona, ook na corona 
 
In 2015 werd met W13 een nieuwe, interbestuurlijke welzijnsvereniging voor de regio Kortrijk boven 
de doopvont gehouden. De keuze voor een flexibele, slagkrachtige organisatie waarin de lokale 
besturen en het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) samen de bakens uitzetten, bleek de 
juiste. W13 ging meteen aan de slag om de actoren in de zorg (ziekenhuizen, eerstelijnszones, 
huisartsen, thuiszorg, publieke en private woonzorgcentra, …) en de lokale overheden samen te 
brengen en te ondersteunen waar nodig. Dit zorgde ervoor dat de opstart van triageposten in de 
regio vlot verliep en dat in minder dan 10 dagen tijd de voorbereiding voor een schakelzorgcentrum 
werd afgerond. W13 nam samen met Fluvia de regionale dispatching van het broodnodige 
beschermingsmateriaal voor de zorg in handen. In recordtijd zette W13 ook initiatieven op poten 
zoals webinars om expertise te delen onder de diverse zorgverleners.  
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Toen de Veiligheidsraad aanbeval om het bezoekersverbod in de woonzorgcentra te versoepelen, 
namen alle woonzorgcentra uit de regio een gezamenlijk standpunt in om daar niet op in te gaan.  

Dit sterkt ons in de overtuiging dat we verder moeten inzetten op regionale samenwerking, niet 
alleen op vlak van sociaal beleid maar ook wat de zorg betreft. De initiatieven die tot stand kwamen 
naar aanleiding van de crisis moeten we evalueren en een structureel vervolg geven. 

 

Sterke publieke woonzorgcentra 
 

In de vijf woonzorgcentra van Zorg Kortrijk werden zeer snel alle beveiligingsmaatregelen genomen. 

Nog voor het van hogerhand werd opgelegd, sloten we de deuren voor externen. Een moeilijke 
beslissing die toch werd aanvaard: het is ons immers te doen om de veiligheid van onze bijzonder 
kwetsbare bewoners.  

Vervolgens testten we heel vroeg en op eigen initiatief systematisch alle bewoners en medewerkers: 
bijna 900 mensen. Die testen worden trouwens hernomen. 

Daardoor slagen we er tot op heden in het virus zo veel als mogelijk buiten te houden. Uit de laatste 
meting blijkt dat de besmettingsgraad maar 2,5% bedraagt en dat 4 van de 5 woonzorgcentra 
coronavrij zijn. 

Ook al ons personeel van de kinderopvang, de maaltijdbezorgers, de poetsdienst en de thuiszorg 
werden getest. Gelukkig testte niemand positief. 

De woonzorgcentra sluiten en toch de bewoners bezoeken, het werd mogelijk gemaakt op al onze 
locaties. Met intussen drie Babbelbusjes en met tentbezoeken in open lucht. Zeer succesvol, zo 
blijkt. 

Alle lof gaat naar het zorgpersoneel, dat keihard werkt in moeilijke omstandigheden, meer dan ooit 
moeten we dit zware werk naar waarde schatten.  

We zetten al jaren in op een sterke zorg, wat zich onder meer uit in een stevig 
investeringsprogramma met bijvoorbeeld de recente realisatie van het woonzorgcentrum De Zon 
Bellegem en de nieuwe woonzorgcampus die we binnenkort bouwen op de site Condédreef. De 
keuze die Zorg Kortrijk al vele jaren maakt om consequent in te zetten op het kleinschalig 
genormaliseerd wonen, blijkt ook de juiste keuze te zijn op het vlak van het bestrijden en indammen 
van ziektes zoals Covid-19.  

We zijn er de voorbije jaren in geslaagd om de tekorten in onze woonzorgcentra terug te dringen en 
tegelijk toch meer zorgpersoneel te voorzien dan nodig volgens de norm van de Vlaamse overheid. 
Intussen is echter pijnlijk duidelijk geworden dat deze norm te laag ligt. De coronacrisis legt ook in 
onze publieke woonzorgcentra tekortkomingen bloot en doet nieuwe noden ontstaan. 

  

Vijf maatregelen voor sterke en warme woonzorg 
  

1) De aanwerving van 6 extra zorgverleners 
 
De coronacrisis zorgt voor een zeer hoge werkdruk en maakt duidelijk dat we voor een 
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kwaliteitsvolle zorg aan bed, ook in het post-corona tijdperk, nood hebben aan bijkomende 
capaciteit. Daarom versterken we onze mobiele equipe met 6 extra zorgverleners. Dat doen 
we met lokale middelen maar we roepen de Vlaamse overheid op om werk te maken van 
een betere personeelsomkadering van de woonzorgcentra.  
 

2) De aanwerving van een psycholoog voor het zorgpersoneel 
 
De crisis zorgt vanzelfsprekend voor een zware psychosociale belasting. Het personeel kan 
op vandaag beroep doen op externe psychologische ondersteuning. Ook buiten crisistijden is 
de zorg psychologisch belastend, zeker in een omgeving waar men met veel ziekte en 
overlijdens wordt geconfronteerd. Daarom werven we een voltijdse psycholoog aan voor het 
team van Zorg Kortrijk. 
 

3) Permanente vorming en opleiding 
 
Uit de crisis blijkt dat de woonzorgcentra in Vlaanderen nood hebben aan extra vorming. Er 
moet meer dan ooit aandacht gaan naar onder meer het nemen van alle nodige hygiëne- en 
beschermingsmaatregelen. Dit betekent investeren in opleiding en in 
beschermingsmateriaal en in aangepaste bezoekersfaciliteiten. 
 

4) Investeren in nieuwe vormen van bezoek. 
 
Bezoek aan de woonzorgcentra zal wellicht nooit meer op de klassieke manier kunnen. 
Daarom investeren we in onze vijf campussen om bezoek binnen de muren op een veilige, 
duurzame en gezellige manier te organiseren. Daar voorzien we een bedrag van 250.000 
euro voor. 
 

5) Koopkracht versterken van ons zorgpersoneel 
 
Door historische omstandigheden krijgen de mensen van zorg Kortrijk een lagere vergoeding 
voor maaltijdcheques dan het overige personeel. Dit wordt vanaf nu meteen 
gelijkgeschakeld. 

 
Kortrijk: gezonde gemeente 
 

Door de coronacrisis hebben we op korte tijd een intensieve samenwerking opgebouwd met diverse 
zorgactoren, waaronder de huisartsen. We willen deze contacten warm houden om samen met hen 
te werken aan een toegankelijke gezondheidszorg, door onder meer:   

• Samenwerken aan de realisatie van een vaste wachtpost van de huisartsen in Kortrijk. 
• Opstarten van een werking met gezondheidsgidsen (Community Health Workers). 
• Versneld onderzoeken van de uitbouw van een wijkgezondheidscentrum, in overleg met 

huisartsen en experten. 

 
Kortrijk Luistert 
 

Als een gevolg van de coronacrisis ontstonden spontaan diverse initiatieven vanuit Stad en OCMW 
die een antwoord boden op de noden van de meest kwetsbaren. Enerzijds dreigden er hiaten in de 
hulp- en dienstverlening ten gevolge van de afbouw of sluiting van een aantal werkingen. Anderzijds 
zorgde de coronacrisis voor het ontstaan van specifieke noden. We willen deze nieuwe initiatieven 
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maar ook de bestaande werkingen ten gronde evalueren en deze lessen meenemen in een grondige 
reorganisatie van onze sociale dienstverlening. Dit traject was reeds was opgestart voor de uitbraak 
van de crisis. De crisis en de resultaten van de uitgevoerde acties bevestigen alvast de nood aan 
integratie van de huidige werking van de wijkteams en de sociale dienst. Zo kunnen we ons bereik 
van de meest kwetsbaren sterk verhogen, maar tegelijk ook de impact van structurele hulpverlening 
versterken, meten en opvolgen.  

Noodgedwongen moet onze sociale dienst meer op afstand werken tijdens deze crisis. Het recent 
ingevoerde werken op afspraak bleek meteen zeer nuttig om de fysieke afspraken die toch nog 
dienden door te gaan gericht in te plannen. Cliënten werden proactief gecontacteerd om naar hun 
noden te peilen via telefoon, sms, WhatsApp, … Dit blijkt zeer goed te werken om snel contact te 
leggen en de vinger aan de pols te houden. Onze cliënten lijken digitaal vaardiger te zijn dan we 
soms zouden denken. Door rechtstreeks en regelmatig contact via deze kanalen kan er al veel 
worden opgevangen, en worden afspraken soms zelfs overbodig.  

Vanuit de wijkteams werd een grootschalige campagne opgezet om contact op te nemen met alle 
senioren in Kortrijk en met andere kwetsbare mensen: alleenstaanden, eenzame mensen, mensen in 
armoede. Dit gebeurt op een zeer systematische manier, het aantal contacten en type vragen 
worden nauwgezet bijgehouden. Voor sommige gebieden is een specifieke aanpak aangewezen, in 
het bijzonder de binnenstad en de zuidelijke rand. We breien hier een vervolg aan onder de noemer 
“Kortrijk Luistert”. Ook voor andere doelgroepen zoals éénoudergezinnen of alleenstaanden. 

Een belangrijke vaststelling: een outreachende, aanklampende werking moet niet enkel op straat 
maar kan ook (deels) vanop een bureau gebeuren. Systematisch contacten leggen en onderhouden 
is heel arbeidsintensief, maar biedt ook een enorme meerwaarde, zowel in de feiten als in de 
perceptie van de cliënten. Kleine zaken zoals een telefoontje om te informeren hoe het gaat, een 
attentie, … openen heel wat deuren. Op basis van de lessen die we geleerd hadden uit het project 
Mission is in ons meerjarenplan reeds een versterking voorzien van onze sociale diensten met een 
tiental sociaal werkers. Deze versterking wordt volledig gerealiseerd in de loop van 2020 en zullen 
we aanwenden om de verdere omschakeling naar een intensieve, aanklampende werking mogelijk 
te maken.  

 

Kortrijk Helpt: solidariteit werkt 
 

De grootste slachtoffers van een crisis zijn steevast de meest kwetsbaren. De coronacrisis sterkt ons 
in het voeren van een ambitieus en vernieuwend sociaal beleid. Onze diensten plooien zich dubbel 
en ook de solidariteit vanuit de burger is hartverwarmend, getuige de vele vrijwilligers die zich 
aanmeldden om te helpen. De crisis maakt ook duidelijk dat kwetsbaarheid meer is dan financiële 
kwetsbaarheid, er is ook nood aan ondersteuning op andere vlakken.  

Om de sociale impact van de crisis te milderen, gaan we voor een versterkte en verbrede inzet van 
het Kortrijks Menswaardig inkomen. We sturen het kader en de voorwaarden bij, zodat we zoveel 
mogelijk mensen in armoede en mensen uit de lagere middenklasse de nodige financiële 
ademruimte kunnen geven. Het Kortrijks Menswaardig Inkomen past binnen een ruimer systeem 
van sociale voordelen, die we sinds kort toekennen op basis van het reële inkomen van mensen en 
niet op basis van het statuut. Er is reeds een stevig groeipad voorzien voor ons steunbudget in het 
meerjarenbudget, in de periode 2020-2025 voorzien we bijna 5,4 miljoen euro extra (ten aanzien 
van budget 2019). 
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Daarnaast voorzien we een uitbreiding van steunmaatregelen voor de komende jaren en reserveren 
daarvoor een bedrag van 450.000 euro. 

Vanuit een ééngemaakt team Werk en Activering zetten we alle zeilen bij om mensen aan het werk 
te helpen. We creëren nieuwe werkvloeren en versterken de samenwerking met de privésector. 

De voedselbedeling blijkt een cruciale schakel te zijn in onze strijd tegen armoede en voor sociale 
vooruitgang. Er is duidelijk een grote vraag naar betaalbare en gezonde voeding.  

• De bestellingen voor maaltijden bij Zorg Kortrijk is verdubbeld naar aanleiding van de crisis, 
we zorgen dat we ook na de crisis het huidige volume kunnen aanhouden. 

• Ook de afhaalmaaltijden van VORK zijn een groot succes, we bekijken of we de afhaalfunctie 
kunnen verderzetten wanneer het restaurant terug opengaat. 

• We integreren een sociale kruidenier in de nieuwe Deelfabriek en drijven de ondersteuning 
voor de voedselherverdeelplaatsen in Kortrijk nog op. 

Het spreekt voor zich dat dit voor daklozen een bijzondere moeilijke tijd is, zij kunnen niet “in hun 
kot” blijven. De daklozenopvang in Kortrijk is de voorbije jaren systematisch uitgebreid, zowel het 
aantal plaatsen als de begeleiding. Omwille van de noodzakelijke hygiëne- en 
beschermingsmaatregelen moest de capaciteit van de opvang in de Tuighuisstraat serieus worden 
ingeperkt maar dit hebben we opgevangen door een tweede locatie te openen in het jeugdhostel.  

• Onze samenwerking met het CAW dat de opvang uitbaat zullen we nog verder versterken.  
• We bekijken momenteel hoe we de quarantaineflats in Akkerwinde kunnen inzetten om een 

proefproject rond Housing First op te starten. Eerst zorgen we voor huisvesting van de 
daklozen, zodat vervolgens alle energie kan gaan naar het creëren van de noodzakelijke 
voorwaarden om zich weer in de samenleving te integreren.         

Ook voor kwetsbare gezinnen zijn het moeilijke tijden: 

• Onze Paasactie voor kwetsbare jongeren is ad hoc georganiseerd naar aanleiding van de 
crisis, maar willen we een duurzaam karakter geven. We kregen overweldigend positieve 
reacties vanuit de kwetsbare gezinnen en het hielp ons deuren te openen.  

• Het overschakelen op digitaal onderwijs is problematisch voor gezinnen zonder of met te 
weinig hard- en software. In navolging van onze laptopactie voor het basisonderwijs 
voorzien we voorzien een jaarlijks budget om – aanvullend op de inspanningen van scholen 
en andere organisaties – in de nodige hardware te voorzien voor kwetsbare schoolkinderen. 

• We schalen de bestaande huiswerkbegeleiding in Kortrijk op om zoveel mogelijk kwetsbare 
jongeren te begeleiden en leerachterstand te vermijden. 

 

Kortrijk helpt het Zuiden 
 
Het volledige jaarbudget voor noodhulp wordt ingezet. De Stad Kortrijk doet een oproep en maakt 
12.500 euro vrij voor initiatieven van erkende Belgische organisatie die zelf, of via hun partners in 
lage- of middeninkomenslanden, specifieke en bijkomende inspanningen doen om het hoofd te 
bieden aan de huidige Corona pandemie en de sociale en economische gevolgen voor kwetsbare 
bevolkingsgroepen.  
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Onderwijs  

Nu de scholen binnenkort weer opengaan voor een aantal leerjaren, is het belangrijk dat onze 
kinderen op een veilige manier in de klas kunnen zitten en op de speelplaats kunnen spelen. Dat 
betekent in de eerste plaats afstand houden. Onze scholen zijn volop in de weer om dit op een 
goede manier te organiseren. Waar de ruimte hiervoor ontbreekt, stellen we de ontmoetingscentra 
ter beschikking aan scholen. 

 

Afscheid 

We hebben heel wat Kortrijkzanen vroegtijdig verloren door het coronavirus. De 
lockdownmaatregelen lieten ook niet iedereen toe om afscheid te nemen zoals we dat in normale 
omstandigheden wel kunnen. Daarom voorzien we in het najaar een gezamenlijk 
herdenkingsmoment voor alle Kortrijkse Covid-slachtoffers. 
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Vrije tijd  
 

Cultuur  
 
We bereiden ons voor op een gedeeltelijke of volledige opstart waarbij de veiligheidsmaatregelen in 
acht worden genomen. We staan in nauw overleg met de cultuursector, brengen hun noden in kaart 
en kijken hoe wij hen maximaal kunnen begeleiden doorheen deze crisis.  

De Schouwburg stelt alles in het werk om haar deuren te kunnen openen in het nieuwe 
cultuurseizoen met een aangepast coronaproof programma. Met kleinere projecten die kunnen 
worden opgevoerd met respect voor de voorzorgsmaatregelen en met projecten in de publieke 
ruimte of op andere locaties waar een sociale afstand in acht kan genomen worden. Zo breiden we 
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onze podiumkunsten uit naar nieuwe locaties in Kortrijk en zetten we verder in op de doelstelling 
om een breder publiek te bereiken. In het muziekcentrum wordt dit najaar gefocust op educatie en 
ondersteuning van creatie. We verwachten het reguliere cultuurseizoen te kunnen opstarten vanaf 
januari ’21. Intussen wordt het masterplan Schouwburg en de volgende renovatiefase van het 
muziekcentrum zonder vertraging verdergezet. 

Binnen ons deeltijds kunstonderwijs wordt het huidige schooljaar verder afgehandeld op een zo 
efficiënt mogelijke manier. Na het organiseren van digitale lessen wordt ook gekeken hoe de 
evaluatie vanop afstand kan gebeuren. Intussen worden de inschrijvingen digitaal opgestart voor het 
nieuwe schooljaar en plannen Academie Kortrijk en Conservatorium Kortrijk een vlotte heropstart, 
rekening houdende met het in acht nemen van social distancing.  

De musea brengen alles in gereedheid om te heropenen zodra dit terug toegelaten is. De nodige 
maatregelen worden genomen. Zo wordt een parcours uitgestippeld en worden wachtrijen voorzien 
zodat niet meer bezoekers binnen kunnen dan toegelaten. Waar mogelijk verlengen we lopende 
exposities zoals Common Grounds, die ten gevolge van de coronacrisis slechts een korte tijd bezocht 
konden worden.   

Ook Bibliotheek Kortrijk treft voorbereidingen om opnieuw te kunnen opengaan op een 
verantwoorde manier. Tijdens de crisis toonde de bibliotheek zich flexibel door als één van de eerste 
Vlaamse bibliotheken een afhaalsysteem in te richten. Deze afhaalbib blijkt succesvol met ruim 
1.100 afgehaalde pakketten in een maand tijd. Bij heropening wordt rekening gehouden om de 
afhaalbib te verlengen en te combineren met het toelaten van een beperkt aantal bezoekers. 

De evenementensector verwacht dat kleine evenementen terug toegelaten zijn vanaf september. 
Via ons evenementenloket ondersteunen we organisatoren maximaal in het voorzien van materiaal 
om social distancing maatregelen te kunnen nemen. We gaan in overleg met de organisatoren en 
kijken alvast naar de kalender van 2021 om hun evenement in te plannen. Intussen worden 
stadsevenementen in de mate van het mogelijke op een digitale manier georganiseerd. Zo wordt 
een uniek programma voorzien om een driedaagse digitale editie van Sinksen tot in de huiskamer 
te brengen.  

Alle subsidies die zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomsten zullen voor het jaar 2020 
volledig worden uitbetaald. Sinds dit jaar werden de toelages aan verenigingen verhoogd en deze 
worden ook volledig uitbetaald. Ook aan de (semi-)professionele verenigingen zal de toelage worden 
uitbetaald.  

We onderzoeken welke impulsinitiatieven we kunnen nemen om verenigingen verder te 
ondersteunen zodat hun voortbestaan niet in het gedrang komt door de crisis. Verenigingen en 
organisaties die stedelijke infrastructuur huren, krijgen een kwijtschelding van het huurbedrag voor 
de periode van verplichte sluiting. Alle tickets voor geannuleerde activiteiten georganiseerd door 
stad Kortrijk worden terugbetaald. Dit gaat om tickets voor de Schouwburg, workshops, 
lessenreeksen, kampen…  Externe organisatoren die activiteiten gepland hadden in de stedelijke 
infrastructuur, zoals fuiven, vergaderingen en verblijven, en deze activiteiten hebben moeten 
annuleren, worden vrijgesteld van kosten. 
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Sport  
 

Sport speelt een belangrijke rol in deze coronacrisis. Meer dan ooit beseffen we dat een goede 
gezondheid de belangrijkste bescherming is tegen onverwachte aanvallen zoals deze van het 
coronavirus. Het stimuleren van fysieke activiteiten om de conditie op peil te houden, was dan ook 
één van de eerste aanbevelingen van de virologen. We proberen als stad de nieuwe adviezen zo snel 
mogelijk toe te passen en onze sportinfrastructuur opnieuw ter beschikking te stellen.   

Bij de start van de crisis lag de focus vooral op het opvangen en begeleiden van de vele sportieve 
Kortrijkzanen die plots thuis moesten blijven. Zo werd er door het schepencollege beslist om de 
toelagen voor 2020 volledig uit te betalen aan alle sportverenigingen, werking of geen werking. Zo 
beschikken zij over iets meer zekerheid. Ook de huur van stadsgebouwen en infrastructuur wordt 
kwijtgescholden voor de duur van de crisis. Bovendien voorziet dit plan ook in een financiële extra 
voor sportclubs zodoende ze niet in de kou blijven staan. 

De vele sportievelingen die bij Sportplus een vakantiekamp of een cursus volgen konden dan weer 
rekenen op de volledige terugbetaling van activiteiten, kampen en lessenreeksen die door de crisis 
geannuleerd moesten worden. De looptijd van de sportabonnementen wordt verlengd met de 
periode dat de betreffende activiteiten niet doorgaan.   

In het begin van de crisis moesten we vooral snel reageren om onze infrastructuur veilig  af te 
schermen om de inwoners tegen zichzelf te beschermen. Het virus kon gemakkelijk worden 
doorgegeven via publieke sportapparaten, speelpleintjes, voetbalgoals, de basketkooi, de skatebowl, 
trainings- en beweegapparaten. Overal probeerden we deze zo goed als mogelijk visueel af te zetten 
met lint en met affiches. Ook de pistes en de sportterreinen moesten worden afgezet om 
samenscholingen tegen te gaan. Geen gemakkelijke opgave, maar de vele clubs en sporters volgden 
gedisciplineerd de spelregels, waarvoor dank.   

Gaandeweg verschoof de rol van de sportdienst. Een aantal medewerkers werden ook elders ingezet 
als extra ogen of als vrijwilligers. De sportdienst contacteerde de sportverenigingen tussentijds om 
te horen hoe ze omgingen met de maatregelen, of ze vragen hadden, of ze plannen hadden. We 
probeerden zoveel mogelijk vragen te beantwoorden, ook al waren er vaak geen duidelijke 
richtlijnen. Mag ik nog paardrijden? Mag ik nog alleen gaan kajakken?   

Intussen werd de aandacht volop verlegd naar wat we wel nog konden doen. Zo liggen de plannen 
om van de sportsite Wembley een grote sportcampus te maken door de vele inzet nog helemaal op 
schema en werden ook de onderhoudswerken aan de looppiste aan het Olympiadeplein in Marke 
uitgevoerd zodat de piste helemaal klaar is voor ingebruikname, wanneer de regels het weer 
toelaten. Ook werd het inzaaien van de sportvelden vroeger gestart en veel grondiger uitgevoerd nu 
er meer tijd voor was. De voetbal- en rugbyterreinen zullen dus in optimale staat zijn bij de aanvang 
van het volgende seizoen.   

De sportdienst maakte het ook mogelijk voor topsporters zoals Lore Devos van de Belgian Cats om 
te komen trainen in de sporthal, nadat dit door de federale overheid was toegestaan.   

Die kentering begint er te komen. Vanaf 4 mei mochten er weer meer sportactiviteiten in openlucht 
worden uitgeoefend. De sportdienst heeft zich dan ook meteen ingezet om te kijken waar we welke 
infrastructuur terug veilig konden ter beschikking stellen.   

Zo werden de atletiekpistes van SC Olympiadeplein (Marke) en SC Wembley (Heule), en de 
tennisterreinen van SC Olympiadeplein (Marke), SC Wembley (Heule), SC De Weimeersen (Rollegem) 
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en SC Ter Biezen (Bissegem) opnieuw toegankelijk gemaakt. In een eerste fase enkel voor de 
clubleden tennis en atletiek en tennisleden van Sportplus omdat die op voorhand online of 
telefonisch konden reserveren.   

Wanneer het mogelijk wordt, gaan we ook de Finse piste, de petanqueterreinen en de andere 
openbare sportterreinen als basketbal- en voetbalterreinen opnieuw kunnen openen.   

Ook de zwembaden hebben al die tijd hun installaties draaiende gehouden om de normale 
onderhoudscyclus aan te houden en staan klaar om razendsnel te kunnen openen. Het is wachten op 
het startschot, maar de sportdienst staat alvast te trappelen om er weer in te vliegen. 

 

Jeugd  
 

Nu meer dan ooit is er voor onze jonge Kortrijkzanen nood aan perspectief. 

Hun rechten zijn absolute prioriteit in deze exitstrategie. We volgen de Vlaamse Jeugdraad en het 
Kinderrechtencommissariaat in hun aanbevelingen. Belangrijke kinderrechten als recht op 
onderwijs, spel en vrije tijd en participatie staan onder druk. Voor kinderen is enkel de digitale weg 
niet voldoende. Kinderen interageren en leren door te spelen naast en mét elkaar, te imiteren, aan 
te raken, eens ruzie te maken en met elkaar te spreken. Het is niet voor niets dat het recht op spel 
en vrije tijd het enige mensenrecht is dat specifiek aan kinderen is toebedeeld.  

Voorzichtig laten we terug sociale contacten toe. Kinderen en jongeren die de huidige en komende 
voorzorgsmaatregelen blijven respecteren, moeten terug buiten kunnen spelen. Voor velen van hen 
wordt het een vakantie in eigen stad. Het openbaar domein en het aanbod van de stad wordt het 
voornaamste speelterrein.  

We zetten eerder al volop in op een digitaal aanbod van spel- en leerprikkels en de meest kwetsbare 
kinderen werden persoonlijk bereikt via een paasactie met spel- en leesmateriaal. We bereiden ons 
nu voor op een maximaal aanbod. Dat doen we stapsgewijs en op maat om op elk moment veilig te 
blijven. Het is hoopvol uitkijken naar meer nieuws van de federale en Vlaamse overheid over 
bijkomende maatregelen. We zorgen ervoor dat iedereen de kans heeft om deel te nemen.  

We blijven via de digitale weg kinderen, jongeren en ouders spelimpulsen geven om zelf creatief aan 
de slag te gaan. Samen met de sport- en cultuurdiensten, de wijkwerking en andere organisaties 
werken we vindplaatsgerichte activiteiten uit om gezinnen digitaal én ter plaatse te ondersteunen. 

We hebben bijzondere aandacht voor kwetsbare kinderen en jongeren. Zeker op hen heeft deze 
crisis een aanzienlijke impact. De geëngageerde jeugdwelzijnswerkers van Ajko zijn aanwezig waar 
kinderen en jongeren nood hebben aan een veilige plek, zowel digitaal als in de straten met onder 
andere buurtsport en de Pretmobiel. Samen met de OKAN-klassen wordt de Zomerschool 
voorbereid. We versterken het individueel contact nog verder en verspreiden opnieuw spel- en 
knutselpakketten naar de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Voor deze jongeren richten we 
bijkomend een uitleenwinkel op waar laptops en sportmateriaal beschikbaar zijn.  

Mede dankzij de stedelijke toelage worden verschillende groene speelplaatsen opengesteld. Ideaal 
voor kinderen en jongeren die geen tuin hebben. Wildebras ontwikkelde een kaart waarmee we de 
verborgen groene speelplekken in de stad ontdekken. We bekijken de mogelijkheid voor het 
uitbreiden van speelstraten van 2 naar 4 weken. Zo stimuleren we extra sociaal contact voor zij die 
thuis hun vakantie beleven. Er worden extra speelkoffers voorzien. 
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Afhankelijk van de maatregelen wordt het gebruik van stadsruimtes terug opgestart. Zo kunnen 
bands, danscrews en urban sporters terug terecht bij Jeugdcentrum Tranzit, kunnen kinderen en 
jongeren langs bij Ajko en jeugdverenigingen terug in hun lokalen. Na een experimenteel jaar gaat 
Hangout opnieuw van start: specifiek voor jongeren worden activiteiten op maat van de 
maatregelen (al dan niet digitaal) georganiseerd: een gamingtornooi, DJ Booth, street art, 
boulderen, … 

Onze jeugdverenigingen worden maximaal ondersteund. Indien kampen worden toegestaan wordt 
de kamptoelage verhoogd. Als de maatregelen enkel dagactiviteiten in eigen stad of regio voorzien, 
komt hiervoor ondersteuning. De stad helpt actief mee om kampen of dagactiviteiten veilig te laten 
verlopen en om samen met de verenigingen een toegestaan aanbod op maat te voorzien. We 
organiseren en financieren mee de aankoop van veiligheidsmaterialen. Er is een integrale uitbetaling 
van alle toelagen binnen de samenwerkingsovereenkomsten en van de werkingstoelagen voor het 
jaar 2020. 

Speelpleinwerking Wasper op de Warande houdt de geplande start van 1 juli aan. Het programma, 
zowel voor de kinder- als jongerenwerking, wordt aangepast aan de geldende maatregelen. De 
kinderen worden opgedeeld in kleinere groepen en het domein van de Warande wordt opgedeeld in 
zones. Een zone voor de speelpleinwerking, een zone voor vrije recreatie en een zone voor het 
jeugdverblijfcentrum. Ook voor het Jeugdverblijfcentrum is de timing begin juli, onder voorbehoud 
van de beslissing van de Vlaamse overheid. Indien er ruimte vrijkomt of blijft, kunnen deze worden 
ingezet voor zomerkampen van Kortrijkse jeugdverenigingen. 

We blijven gericht communiceren over de geldende maatregelen rond het gebruik van speel- en 
ravotruimte, skateparken, stadsruimte en de zomerprogrammatie voor kinderen en jongeren. Dat 
wordt verder voorbereid zoals andere jaren. Vanaf midden mei kan er ingeschreven worden. 
Uiteraard is de programmatie onder voorbehoud door de maatregelen. Bij annulatie worden 
inschrijvingskosten terugbetaald. 
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Kortrijk als organisatie  
  

Eén organisatie 
 
Het is ondertussen duidelijk dat de Corona-crisis heeft bewezen dat de keuze voor één organisatie, 
waarbij stad en OCMW en de vzw’s en AGB’s werden geïntegreerd, de juiste is. Eénheid van leiding, 
met een zeer sterke samenwerking tussen het college en het vernieuwd managementteam of 
directiecomité, wierp zijn vruchten af. De lijnen bleven kort en er kon zeer snel worden geschakeld 
en ingespeeld op een zeer plotse en immense wijziging van de wereld rondom ons. 

Ons organisatiemodel, dat moest kunnen inspelen op een omgeving die VOCA (volatiel, onzeker, 
complex en ambigu) mag worden genoemd, werkt. Van de ene dag op de andere werd 
overgeschakeld naar telewerk, digitaal vergaderen, uitbreiding van werken op afspraak, enz…  
Het bleek allemaal haalbaar. 
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En ook ons vernieuwend HR-beleid, dat wil inzetten op een moderne innovatieve bedrijfscultuur, 
waarbij we medewerkers willen met een zeg-en-doe-mentaliteit, blijkt de juiste richting uit te gaan. 

Een tijd terug werd gewerkt rond onze nieuwe Waarden en meteen konden die in de praktijk 
worden omgezet. Medewerkers van onze organisatie waren nog nooit zo Ondernemend als vandaag, 
werkten enorm hard Samen in alle Openheid en Diverse talenten kwamen naar boven. De 
solidariteit en het spontaan bijspringen waar nodig, verdient onze meeste appreciatie. Dit is waar 
Kortrijk, als organisatie, voor staat. 

En we gaan alles wat de voorbije 2 maand mogelijk werd in een versneld tempo, zeker aanwenden 
als nieuwe opportuniteit de komende periode. In die zin werd al een voorbereiding Post-Corona 
opgemaakt vanuit het management en worden de lessons learned meegenomen in de toekomst, 
want we weten dat Corona nooit écht ver weg zal zijn, dus zijn we maar beter coronaproof als 
organisatie. 

Coronaproof = meer digitaal 
 
Bij het begin van deze legislatuur 2019-2024 maakten we de keuze om sterk in te zetten op een 
strategisch ICT-beleid en dat rendeert nu. We hadden het gebruik van Microsoft Teams recent 
ingevoerd maar vergaderden tot voor kort nauwelijks digitaal. Eind april bereikten we een piek van 
maar liefst 164 digitale vergaderingen op één dag. We maken van de noodzaak een deugd en 
bekijken om dat structureel in te bedden in onze organisatie, die hoe dan ook niet uit was op een 
extreme vergadercultuur maar eerder op snelle en efficiënte feedback. We bekijken waar de nood 
aan fysiek vergaderen zich nog opdringt, maar schakelden intussen zelfs over naar digitale 
selectierondes waar mogelijk. Digitaal vergaderen betekent vaak nog beter voorbereid, korter en 
resultaatgerichter op je doel afgaan. Het betekent ook minder nood aan verplaatsingen en nood aan 
beter uitgeruste lokalen voor videoconferencing met alle techniek die daarbij komt kijken. 

 

Aantal Teams vergaderingen 

 

Digitaal vergaderen betekent ook snel info kunnen terugvinden én delen. Ons team 
informatiebeheer was al bezig met de uitrol van de digitale ontsluiting van al onze documenten en 
diende nu nog een tandje bij te schakelen. Gedeelde documenten zijn intussen niet meer weg te 
denken, bewaren op eigen schijf moet versneld op zijn einde lopen. Er was ook een opleiding Office 
365 lopende voor alle teams, en medewerkers zijn blij dat team informatiebeheer hen al een stuk 
mee had begeleid in dit verhaal, waardoor ze nu digitaal al wat verder stonden. 
 

Stijging aantal bestanden op Microsoft OneDrive (= in the cloud)  

• Van 1,15 miljoen naar 1,42 miljoen bestanden op 3 maand tijd   
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Telewerken werd de norm en dus diende ook daar een versnelde digitale evolutie plaats te vinden, 
door de aankoop van extra laptops, het versneld vervangen van desktops door laptops, headsets te 
voorzien en noem maar op. Ook ons intranet werd omgezet naar sharepoint, zodat iedereen vlotte 
verbinding had. Daardoor konden we ook snel en vlot communiceren met onze medewerkers die 
noodgedwongen vanuit hun kot dienden te werken. Interne communicatie was al een grote 
uitdaging en ook daar werden nieuwe manieren gezocht om de verbinding te houden met onze 
medewerkers. Momenteel wordt ook nagedacht over een kortrijk.be-adres voor élke medewerker. 

In de evolutie naar een innovatieve bedrijfsmatige organisatie, wordt een stuurgroep opgericht om 
ons kader telewerk verder uit te bouwen en te verankeren in onze bedrijfscultuur. We pakken dit 
organisatiebreed aan met team gebouwen, IT en uiteraard HR. We leggen de verbinding tussen onze 
huisvesting en de nood aan flexibele werkplekken, trekken principes als clean desk en digitale opslag 
verder door en linken dit intern organisatieverhaal ook aan de verdere hervorming en modernisering 
van onze dienstverlening. Onze medewerkers worden nauw betrokken bij dit traject omdat we 
ernaar streven hen hier te houden en graag te zien werken in en voor onze stad. 

Maar ook aan onze klanten werd gedacht. De op en top klantentevredenheid waar we naar streven, 
bleven we ook nastreven tijdens Corona. Werken op afspraak werd ook mogelijk in het 
recyclagepark en voor de groenkar en ook in de bib werd een afhaalfunctie op afspraak ingebed. We 
vereenvoudigden ook bepaalde werkprocessen zoals de digitale bezorging van onze 
maaltijdchequekaarten en loonfiches.  

En we denken ook aan andere innovaties zoals bv. aan thermische camera’s in woonzorgcentra, 
veiligheidscamera’s, meettoestellen voor crowd control, verdergaande online ticketing, enz… 
Steeds meer gaan we ook online in debat met de bevolking. We polsen via deze weg naar hun 
creatieve ideeën. 

Het versnelde digitale verhaal werkte aanstekelijk en we houden dat vuurtje brandend. 

 

Coronaproof = extra bescherming en extra aandacht voor welzijn op het werk 
 
De dienst Interne Preventie op het werk draaide nog nooit op zoveel toeren als vandaag. Gelukkig 
hadden we net een nieuwe daadkrachtige preventie-adviseur in dienst die erin slaagde rust te 
brengen en te houden op de werkvloer.  

Ook zij was recent gestart met een volledig nieuw plan rond preventie, dat eventjes on hold werd 
gezet naar detailuitvoering toe, maar net de richting bood die we nodig hadden om in deze crisis 
snel en accuraat te kunnen handelen. 
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Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers, plexiglas, handgels, enz… zijn intussen het 
nieuwe normaal geworden, maar het was een constante zoektocht om tijdig en prijs-kwaliteitsgewijs 
de juiste en veilige bescherming in huis te halen. 

Ook hier trekken we lessen uit en leggen we een strategische centrale voorraad van minstens 3 
maand aan om crisisperiodes te kunnen overbruggen. Dit betekent meteen nood aan extra 
voorraadbeheer, ruimte en het uittekenen van een duidelijke logistieke procesflow om ook hier 
iedereen snel te kunnen bevoorraden. 

De preventiedienst schakelde steeds mee en werd toegevoegd aan het MAT XL Corona, om zo alles 
op de voet mee te kunnen volgen. Er werd een cascadesysteem rond beschermingsmiddelen 
uitgewerkt en op vandaag bestaat ook een duidelijke instructiefiche ifv de geleidelijke heropstart 
van de teams. Waar nodig worden de werkplekken gereorganiseerd en aan inspectie onderworpen, 
met de nodige aandacht voor de social distancing en hygiëne. En er werd een Team 
HerOpstartStrategie (THOS) opgericht, dat bestaat uit de preventie-adviseur en haar 
aanspreekpunten, iemand van team gebouwen en team aankoop. 

Maar er is ook aandacht voor het feit dat deze crisis heel wat bezorgdheden, onrust tot zelfs stress 
teweegbracht bij diverse medewerkers. Ook daarvoor kan een beroep worden gedaan op onze 
Interne dienst Preventie, die desgevallend ondersteuning inroept van onze externe veiligheidsdienst. 

  

Coronaproof = extra aandacht bij inrichting van werkplekken en huisvesting 
 
Het hoeft geen betoog dat de sterke en versnelde digitalisering, het telewerk, het werken op 
afspraak, de opgelegde veiligheidsmaatregelen en het evalueren van de dienstverlening ook een 
enorme impact heeft op de huisvesting van onze teams en medewerkers. In april telden we op een 
gegeven moment maar liefst 546 unieke telewerkers, dus dan staat een deel van de stadsgebouwen 
leeg.  

En ook bij de heropstart moet de afstand bewaard blijven, zodat een herinrichting zich hier en daar 
zal opdringen. Er werd dan ook aan elk team gevraagd om een planning te laten opmaken van het 
aantal medewerkers dat tegelijk kan, moet of zal aanwezig zijn op de werkvloer, zodat we op die 
manier tijdig alles goed en veilig kunnen inrichten. Bepaalde circulaties worden herbekeken, er is 
afstand tussen de medewerkers te voorzien en hier en daar nog extra vraag naar plexiglas. 

Dit leidt ook tot een denkoefening rond flexplekken, het optimaal gebruik van ruimtes, enz…vanuit 
een duurzaam beleid. 

 

Dienstverlening dicht bij de mensen 
 
Ook de integratie van al onze wijkgerichte diensten bleek de juiste keuze. Nog nooit bereikten we 
zoveel mensen die het nodig hadden, die kwetsbaar waren of eenzaam. De oproep naar vrijwilligers 
via Kortrijk Helpt was een ongekend succes. We bereikten telefonisch al meer dan 10.000 70-
plussers en meer dan 460 vrijwilligers waren bereid mee te helpen waar nodig. 
Gemeenschapswachten en parkeerwachters werden flexibel ingezet waar nodig en hadden steeds 
een korte lijn naar onze veiligheidsdiensten. 
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Recyclageparken 

  

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zagen we ons genoodzaakt om onze 
dienstverlening anders te organiseren. Zo worden bezoeken aan de recyclageparken georganiseerd 
op afspraak. Zo kunnen we het aantal personen in de parken in de hand houden en zijn er geen 
lange wachtrijen. We stellen daarbij vast dat zowel de bezoekers als de parkwachters zeer tevreden 
zijn over dit systeem. We onderzoeken daarom om dit permanent toe te passen. Net zoals het 
stadhuis op afspraak, zou dan ook het recyclagepark op afspraak worden. Geen wachtrijen meer en 
iedereen kan snel geholpen worden. Dit sluit goed aan bij reorganisatie van de recyclageparken die 
gepland is voor 1 september. Door de gewijzigde procedures van het nooddecreet - en besluit 
Omgevingsvergunningen lopen de vernieuwingswerken aan het park in Heule wel enige vertraging 
op. Het vernieuwde park zal pas in oktober opengaan. We vangen dit op met extra openingsuren 
van het park in Rollegem en andere voorzieningen zoals de groenkar en het mobiel recyclagepark. 

 

Financieel evenwicht 
 
Corona heeft vanzelfsprekend een grote impact op onze stadsfinanciën. We worden simultaan 
geconfronteerd met:  

• Een forse daling van de belastingontvangsten (bv. parkeren, BID-belasting, logiestaks, 
belasting op filmtickets, GAS…) 

• Een daling van omzet en retributies, niet alleen in de vrijetijdssector (musea, Schouwburg, 
evenementenhal Depart…) maar bv. ook omzet dienstencheques, enz...   

• Allerhande meeruitgaven: beschermingsmiddelen voor personeel en bevolking (bv. 
handgels, mondmaskers), terugbetalen van tickets, standgelden paasfoor, verwachte 
toename steun sociale dienst, enz... 

Op basis van de actuele informatie ramen we deze effecten op 7,5 MIO in 2020.  

Ook in de volgende jaren verwachten we financiële gevolgen: de economische crisis zal leiden tot 
een daling van de aanvullende personenbelasting (APB). We ramen dit effect op 3,4 MIO in deze 
legislatuur.  

 Voorliggend plan impliceert een forse investering om Kortrijk Weg uit de Crisis te krijgen.  

• Economie en stadsmarketing (1,3 MIO): premie voor cafés en restaurants + campagne 
handelaars helpen handelaars én extra bovenop de bestaande stadsmarketing, middelen die 
maximaal aangewend worden voor de uitvoering van dit plan. 

• Zorg & Sociaal beleid (2,78 MIO): investeringsbudget voor aangepaste bezoekersfaciliteiten 
in de woonzorgcentra, optrekken maaltijdcheques zorgpersoneel, uitbreiding 
personeelsequivalent woonzorgcentra, tijdelijke toename steunbudget sociale dienst.   

• Vrije tijd (240 K): impulsinitiatieven en kwijtschelding huur 
• Kortrijk Fietst en Stapt (500 K): extra budget voor wandel- en fietsinfrastructuur  
• De Stad als organisatie (840 K): innovatie-investeringen post-Corona (extra metingen, 

telsystemen, camera’s, digitale communicatie…), investeringen om telewerk verder uit te 
rollen, aanleg strategische buffer persoonlijke beschermingsmiddelen + structurele 
verhoging van dit budget. 
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In het meerjarenplan werden strategische buffers ingeschreven om ons in te dekken tegen 
mogelijke risico’s. We legden de lat hoger dan de wettelijk opgelegde evenwichtsvoorwaarden door 
een Resultaat op Kasbasis van 4 miljoen euro te voorzien en een Autofinancieringsmarge van 1 
miljoen euro in 2025. Om de Corona-factuur te betalen zetten we de helft van onze buffers in: we 
verlagen dus het Resultaat op Kasbasis naar 2 miljoen euro en behouden een 
Autofinancieringsmarge van 0,5 miljoen euro in 2025.  

De gedeeltelijke inbreng van deze buffers, evenals het overschot op de jaarrekening 2019, volstaan 
niet om de dalende ontvangsten en stijgende uitgaven te financieren. Daarom worden bijkomende 
maatregelen genomen.  

• We verlagen de investeringsambitie met 8 miljoen euro. De Doorniksewijk wordt niet in deze 
legislatuur heraangelegd en aangepast voor de trambus die vanaf 2024 ging rijden en de 
markthal op de Veemarkt wordt niet gebouwd ; we heroriënteren een deel naar het winkel-
wandelgebied. Met een resterend uitgavenbudget van 283,1 miljoen euro blijven we een 
investeringscoalitie.  

• In het exploitatiebudget maken we slimme keuzes. We verschuiven enkele budgetten om dit 
Coronaplan uit te voeren. Meer telewerk en meer digitaal werken betekent ook een daling 
op sommige kosten (bv. papier, inkt, kopies, postzegels…). In 2021 passen we éénmalig een 
indexsprong toe op de werkingskosten, die ook in de volgende jaren impact heeft (effect 
200.000 euro per jaar of samen 1 MIO).  

Op basis van deze ingrepen kan dit plan De Weg uit de Crisis gefinancierd worden en blijven we 
financieel in evenwicht. Met een positieve Autofinancieringsmarge van 0,5 miljoen euro doen we 
nog steeds beter dan wat Vlaanderen oplegt (positief zijn is voldoende).  

De berekeningen zijn gemaakt op basis van de informatie die op vandaag voorhanden is, waarbij zo 
realistisch mogelijke assumpties werden gemaakt. Ze moeten verder verfijnd worden en verwerkt in 
een officiële aanpassing van het meerjarenplan. Die aanpassing zal in het najaar gebeuren, op basis 
van de meest recente informatie beschikbaar op dat moment. Het zal geen technische aanpassing 
zijn zoals gebruikelijk, maar een volwaardige bijsturing van het meerjarenplan. Het financieel 
evenwicht zal daarbij centraal blijven staan.   
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Rol van Kortrijk in de regio en als centrumstad 
 
Er waren nog nooit zoveel netwerken actief als vandaag. We werken samen met de regio en de 
centrumsteden en delen kennis uit via het digitaal platform van Leiedal en de 
burgemeestersconferentie. W13 nam een bijzondere rol op in het zorgverhaal met o.a. een rol als 
coördinator voor de triagecentra, het schakelzorgcentrum, de verdeling van de mondmaskers voor 
de bevolking en de eerstelijnszones die een link maken naar de andere zorgactoren. Kortrijk neemt 
de rol als centrumstad op binnen de regio, waarbij onze noodplanningscoördinator alsook een deel 
van ons personeel een voortrekkersrol opnemen in deze regionale samenwerking. 
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We blijven investeren 
 

Impact van corona op de grote stadsvernieuwingsprojecten 
 
Coronacrisis of niet, de stadscoalitie blijft een investeringscoalitie. Op de weg uit de crisis kijken we 
graag hoe we onze inwoners, verenigingen, handelaars en bedrijven door deze crisis kunnen 
loodsen, maar we verliezen ons meerjarenplan niet uit het oog.  

Begin deze legislatuur kondigden we een indrukwekkend investeringsprogramma aan van maar liefst 
291 miljoen euro.  
 
De stad Kortrijk volgt al deze projecten nauwgezet op. Op vandaag kunnen we stellen dat door onze 
inspanningen 2 op 3 werven nog op schema zijn, ondanks de crisis.  
 
Het gaat dan om de projecten woonzorgcampus Condédreef, de uitrol van nieuwe fietsroutes en 
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fietssnelwegen, de aanplanting van 100 hectare extra bos en natuur, het masterplan voor de 
Schouwburg, de nieuwe Reepbrug waarvan de werken eind dit jaar starten, de verdere verlaging van 
de Leieboorden en de aanpak van de Oude Leie-arm. Ook de plannen rond de Groeningeabdij, de 
verdere uitbouw van het sportcentrum Wembley en het masterplan voor het Buda-eiland zijn nog 
op schema.  

Waar we wel vertragingen verwachten, is in het stadsvernieuwingsproject Konnector te Bissegem 
waar we de infomarkt moeten verplaatsen. In het Stationsproject waar de deelwerven aan de 
ondergrondse parking en aan de autotunnel vertraging hebben opgelopen. 
 
Ondertussen is na intensieve gesprekken met De Lijn gebleken dat ook de vervoersmaatschappij het 
trambusproject genegen is. Alleen is de vooropgestelde datum van 2024 qua timing en benodigd 
investeringsbudget volgens De Lijn niet meer haalbaar. De timing voor de wegenwerken zal in 
overleg met het Vlaamse Gewest en De Lijn worden bijgesteld. Omdat het nieuwe trambusstation in 
de Minister Tacklaan zal liggen die moet heraangelegd worden, wordt ook verder afgestemd met de 
NMBS. Maar zeker is dat de Doorniksewijk niet meer zal heraangelegd worden deze legislatuur. 

 
TOP 10 BSV-projecten  

 

 

De stad blijft veranderen  
 
Omgevingsvergunningen 
  

Ook in tijden van lockdown wordt er actief gebouwd aan onze stad. Lopende en nieuwe 
vergunningsaanvragen kunnen echter wel wat langer op zich laten wachten door de maatregelen. De 
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Vlaamse Regering heeft hiervoor een kader uitgewerkt en goedgekeurd: het nooddecreet en -
besluit wat betreft de omgevingsvergunning ten gevolge van het coronavirus (goedgekeurd op 
respectievelijk 20 maart en 24 maart 2020). 

De gevolgen hebben voornamelijk betrekking op verschillende termijnen binnen het 
goedkeuringsproces, alsook op eventuele openbare onderzoeken. Daarbij werden alle lopende 
openbare onderzoeken opgeschort en te herstarten ten vroegste vanaf 25 april. Nieuwe openbare 
onderzoeken mochten ook pas ten vroegste vanaf 25 april.  

In Kortrijk was dit het geval voor 13 lopende openbare onderzoeken. Deze herstartten op 5 mei. De 
nieuwe openbare onderzoeken gaan vanaf 19 mei van start. Deze veiligheidsmarge werd ingebouwd 
omdat we signalen kregen dat de postbedeling momenteel met vertraging kampt en we zeker willen 
zijn dat de aanpalende buren van nieuwe dossiers tijdig op de hoogte gebracht worden. 

Voor de inzage in de dossiers gaan we uit van het principe van maximale dienstverlening met 
minimaal rechtstreeks contact. Daarom vragen we alle architecten om toestemming te geven om 
plannen per mail te kunnen bezorgen aan wie dat vraagt. Bij vragen kan telefonisch, per mail of via 
video-vergadering toelichting gegeven worden door de dossierbehandelaar. Wie digitaal minder 
onderlegd is, kan nog steeds terecht in het stadhuis om op een veilige manier het dossier in te 
kijken. 

Als we kijken naar het aantal ingediende bouwdossiers dan zien we dat in de maanden maart en 
april van 2020 net iets meer dossiers (193) zijn ingediend dan in dezelfde periode vorig jaar (186). 
Het aantal behandelde dossiers is voor dezelfde periode (160) ook vergelijkbaar met het voorgaande 
jaar (185). Onze medewerkers hebben zich dus vlot aangepast aan het nieuwe normaal van telewerk 
en ook in de lockdown gewoon verder gewerkt ten dienste van de burgers. 

 

RUP’s 
  

Wat de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) betreft stellen we weinig vertragingen vast. Het 
openbaar onderzoek voor het RUP Lange Munte – Beeklaan werd stopgezet en zal worden 
hernomen van 31 augustus tot en met 29 oktober 2020. Ook het in maart geplande infomoment 
werd verzet naar september. Daarnaast blijven de andere RUP’s goed op schema zoals onder meer 
Campus West, Stadsgroen Ghellinck, MEWAF,...  

 

Kortrijk Renoveert 
 
In coronatijden kunnen onze renovatiebegeleiders uiteraard niet bij mensen thuis gaan om advies te 
geven. Renovatiebegeleiding gebeurt nu vooral telefonisch of via drempelbezoek. We werken een 
protocol uit voor hen om een veilige heropstart van de renovatiebezoeken mogelijk te maken. 
Daarbij baseren we onze vooral op het gebruik van mondmaskers, handschoenen en waar mogelijk 
beperken tot drempelbezoeken. 

 

Kortrijk profileren als aantrekkelijke kantorenmarkt 
 
In samenwerking met Leiedal is een studie opgestart om vraag en aanbod van de kantorenmarkt in 
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kaart te brengen. Daarbij wordt ook geanticipeerd op de trends in het kantoorgebruik in post-
coronatijden. Het is daarbij onze bedoeling Kortrijk als kantorenlocatie kwalitatief te kunnen 
versterken en beter te profileren.  
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Meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen 
 

Kortrijk Fietst en Kortrijk Stapt schakelt versnelling hoger   
 
De voorbije weken is duidelijk geworden dat mensen het wandelen en het fietsen (her)ontdekt 
hebben. In de Budastraat alleen al zagen we bijvoorbeeld een stijging van maar liefst 40% wat het 
recreatief fietsverkeer betreft. Eén op de tien automobilisten is overgestapt op de fiets om naar het 
werk te pendelen, zo blijkt uit een bevraging van VAB bij 10.000 Vlamingen. En er is zeker nog 
groeipotentieel. We moeten dit trachten vast te houden. Kortrijk is een voorloper op het vlak van de 
herverdeling van de ruimte. Met de eerste fietszone van het land maakten we al de gedurfde keuze 
om de ruimte in onze binnenstad prioritair voor te behouden voor de fietsers. Andere steden en 
gemeenten onderzoeken nu of ze ook versneld fietszones kunnen invoeren. Maar ook Kortrijk kan 
en moet meer doen. Wandel- en fietsinfrastructuur wordt echter niet van vandaag op morgen 
gerealiseerd. De effectieve realisatie wordt steeds voorafgegaan door participatie en inspraak, 
opmaken van (voor-)ontwerpen en vaak tijdrovende aanbestedingen. Daarom worden in deze nota 
enkele voorstellen gedaan op (relatief) korte en middellange termijn. Verder wordt het nu al zeer 
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ambitieuze bestuursakkoord op het vlak van Kortrijk Stapt en Kortrijk Fietst onverminderd 
uitgevoerd.  

Ingrepen op korte termijn  
 

• Update, herdruk en massaal verspreiden van de groen- en fietskaart  
Tijdens de crisis is gebleken dat mensen echt op zoek gaan naar de groene plekjes in onze 
stad en hoe deze op een veilige manier bereikt kunnen worden. De bestaande groen- en 
fietskaart krijgt daarom versneld een update (ook digitaal) en herdruk.  

• Jaagpad terug volledig toegankelijk voor fietsers  
Nu de bedrijven en straks de scholen terug opgestart zijn, worden deze assen, naast hun 
recreatieve gebruik terug zeer belangrijk in het functionele gebruik. Daarom wordt het 
huidige verbod (op bepaalde tijdstippen) voor fietsers opgeheven. Het stuk jaagpad tussen 
Kortrijk en Bissegem kan helaas niet verbreed worden op de langere termijn zonder te 
snijden in zeer waardevolle natuur. Voor het stuk tussen Kortrijk en Kuurne bekijken we met 
de Vlaamse Waterweg of daar mogelijkheden tot verbreding zijn.  

• Overleiestraat wordt fietsstraat  
De Overleiestraat ligt op de zeer belangrijke noord-zuid fietsas. Het is ook een belangrijke 
schakel tussen de fietsinfrastructuur op de kleine ring R36, het toekomstige nieuwe 
robuuste fietsnetwerk in en naar Heule (zie verder) enerzijds en de fietszone en het jaagpad 
langs de Leie anderzijds. Eigenlijk is het op vandaag een missing link. Daarom wordt 
voorgesteld de Overleiestraat versneld in te richten als fietsstraat.  

• Bloemistenstraat en Pater Beckstraat of Sint-Sebastiaanslaan worden fietsstraten Deze 
straten liggen ook op de belangrijke noord-zuid fietsas en vormen de schakel tussen het 
station, de huidige doorsteek Loofstraat, de fietsstraten Wolvenstraat en Wolvendreef en 
Hoog Kortrijk. Ze worden ook het alternatief voor fietsers voor de Doorniksewijk. Om deze 
missing link versneld weg te werken wordt voorgesteld deze straten voorlopig al in te 
richten als fietsstraten. Verdere studie zal moeten uitwijzen welk tracé de voorkeur 
wegdraagt: de Bloemistenstraat - Pater Beckstraat of de Sint-Sebastiaanslaan. Op de 
middellange termijn kunnen in het kader van de circulatiestudies HOV deze straten 
mogelijks éénrichtingsstraten worden, waar dan ruimte kan gecreëerd worden voor 
fietspaden.  

• Passionistenlaan wordt fietsstraat  
Op de lange termijn wordt de fietssnelweg F7 gerealiseerd tussen Kortrijk, Harelbeke en 
Waregem. Met een aansluiting op de bestaande fietssnelweg F45 Guldenspoorpad. Een van 
de belangrijke schakels in die fietssnelweg wordt de Passionistenlaan of Theodoor 
Sevenslaan. In afwachting van het voorkeursbesluit willen we de Passionistenlaan versneld 
inrichten als fietsstraat. Op middellange termijn wordt daar ook een veiliger kruispunt aan 
gekoppeld ter hoogte van Sluis 9.  

• Fietszones deelgemeenten  
Deze zomer worden in het centrum van Heule en Marke fietszones gerealiseerd. In Bellegem 
en Rollegem staat een volledige heraanleg gepland, de fietszones worden daarin voorzien. Er 
worden gesprekken opgestart met Kuurne en Lendelede om te onderzoeken of ook in Sente 
een fietszone kan komen. Kuurne is alvast principieel akkoord. Met de komst van de halve 
knip in de Driekerkenstraat en de inrichting van die straat als fietsstraat, lijkt een fietszone in 
Bissegem niet noodzakelijk. Ook in Aalbeke komt er geen fietszone omwille van de 
gewestweg N43 die de dorpskern doorkruist. Voor Kooigem onderzoeken we een eerder 
beperkte fietszone.  
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• Fietsparkeren  
Naast investeren in goede fietsinfrastructuur is het veilig en comfortabel kunnen stallen van 
de fiets minstens even belangrijk. Daarom willen we nog dit jaar extra residentiële 
fietsenstallingen realiseren naar het voorbeeld van de reeds bestaande stallingen in de 
Passionistenlaan, Park Dubbele Haagjes en de Weversstraat. Concreet gaat het om een 
stalling in de Moorseelsestraat, een tweede stalling in de Passionistenlaan en een stalling in 
de Leeuw van Vlaanderenlaan. Intussen werden reeds heel wat stallingen in het centrum, 
type ‘pedalo’, vervangen door de beter toegankelijke stallingen type ‘nietje’. Dit wordt 
onverminderd verder uitgevoerd in de maanden mei en juni. Op de middellange termijn 
maken we werk van de fietscrêche: een full service bewaakte stalling in het hartje van de 
stad.  

• Schoolstraten  
We hebben deze crisis aangegrepen om een nieuwe oproep te lanceren naar de scholen met 
de vraag om ambitie te tonen in het opstarten van het concept ‘schoolstraat’. Niet alle 
schoolomgevingen komen echter in aanmerking. Het kan niet de bedoeling zijn dat we het 
probleem verleggen naar het begin van de schoolstraat wegens het ontbreken van 
noodzakelijke ruimte. Een schoolstraat werkt ook pas bij voldoende draagvlak in de buurt en 
de schoolgemeenschap.  

 

Ingrepen op (middel)lange termijn  
 

• Opmaak van ‘confettikaart’ Kortrijk Stapt.  
Op deze kaart kunnen stappers aangeven welke routes ze vaak gebruiken. Op basis van deze 
input zal een wandelroutenetwerk opgemaakt worden. 

• Aandacht voor trage wegen.  
Na de naamgeving en bebording van al onze trage wegen, maken we nu verder werk van het 
onderhoud, heraanleggen en terug openstellen van afgesloten trage wegen. Prioritair wordt het 
Aubettepad in Bellegem terug opengesteld voor het publiek.  

• Don Boscolaan krijgt sneller een afgescheiden fietspad.  
Tijdens de crisis werd gebruik gemaakt van de sluiting van de scholen en het afgenomen verkeer 
om Sint Anna veiliger in te richten met een nieuwe oversteekplaats en snelheidsremmers. We 
willen nu sneller dan voorzien de Don Boscolaan veiliger maken door het aanleggen van een 
afgescheiden wandel- en fietspad achter de bomenrij.  

• Onderzoek om Aalbeeksesteenweg versneld veiliger in te richten.  
De Aalbeeksesteenweg tussen Pottelberg en Panorama is dé missing link voor fietsers in Kortrijk. 
We maken nu versneld werk van een tijdelijke herinrichting in afwachting van een volledige 
heraanleg, die niet kan vóór de stationswerken zijn afgewerkt.  

• Opmaak raamcontract voor inrichtingsstudies quick wins.  
We zullen versneld een bestek lanceren voor de opmaak van een raamcontract voor kleinere 
inrichtingsstudies. Concreet gaat het bijvoorbeeld om de kruispunten ter hoogte van Sluis 9 (op 
fietssnelweg F7), de missing link tussen de Overzetweg en het Guldenspoorfietspad ter hoogte 
van de Ijzerpoort en Baliestraat in Marke en de doorsteek ter hoogte van de Euroshop naar de 
Moorseelsestraat en het toekomstig fietspad doorheen Wembley (N328).  

• Bestaande fietspaden beter fysiek afscheiden van ander verkeer. Concreet gaat het over 
bijvoorbeeld de Erasmuslaan en Burgemeester Gillonlaan, een belangrijke route richting 
universiteit KULAK en hogeschool Vives, de Kreupelstraat, de Mellestraat, …  
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• Opstart traject nieuw fiets- en groennetwerk Noord.  
Naast de komst van het fietspad en groenzone op het voormalig tracé van de N50c (Parc 50) en 
de N328 (Korridor 328) krijgt het noorden van Kortrijk ook nieuwe fietsinfrastructuur in de 
Molenstraat, de Jakob Vandervaetstraat, de Leynvaalstraat, het Astridpark…  

• Inrichten van nieuwe woonerven in het centrum.  
Het centrum van de stad krijgt deze legislatuur ook heel wat nieuwe ruimte voor voetgangers en 
fietsers. Zo worden onder meer historisch Kortrijk (de omgeving van de OLV-kerk) en de 
omgeving van de Reepkaai, Dolfijnkaai, Kasteelkaai en Handelskaai aangelegd volgens het 
woonerf principe.  

 

Snel werk maken van 100ha natuur en bos! 
 

Met de lockdown werd duidelijk welk belang natuur in de nabije omgeving bezit. Al wandelend en 
fietsend zoekt de Kortrijkzaan in deze tijden de bekende en minder bekende groene plekken in zijn 
omgeving op. Mensen ontdekken het aanwezige groen in Kortrijk als nooit tevoren. Bossen, 
stadsgroen, groene pleinen en wijken tonen meer dan ooit hun meerwaarde aan. Met het stilvallen 
van onze samenleving begon de natuur ook verbazingwekkend snel te bloeien. Een vaststelling die 
het belang om meer ruimte te geven aan natuur om tot ontwikkeling te komen benadrukt. Dit sterkt 
ons om onze ambitie van 100 hectare natuur en bos te creëren. Daar maken we ook snel werk van!  

Het proces om tot een nieuw stadsgroen Vlasakker, te komen is van start gegaan.  Naast de Kulak 
bevindt zich een groene zone die heel wat potentieel biedt voor een volwaardig ecologisch park. 
Samen met studiebureaus wordt het gebied tot aan de Lange Munte onder de loep genomen om 
hoogwaardige natuur te kunnen realiseren die zich over het gehele gebied uitstrekt.  

Het stadsgroen Ghellinck wordt dit jaar nog officieel geopend, maar is nu reeds toegankelijk voor de 
Kortrijkzaan. Het open gebied in Bissegem  tussen de Gullegemsesteenweg, Waterhoennest en de 
Tientjesstraat is nu volop in ontwikkeling om tot een natuurlijk grasland met biodiverse poelen uit te 
groeien.  Ondertussen worden reeds stappen ondernomen om het stadsgroen in een volgende fase 
verder uit te breiden. 
 

Bissegem is met de Rotersmeers nog een nieuw natuurgebied rijker. Een realisatie van Natuurpunt 
in samenwerking met stad Kortrijk en de provincie. Natuurliefhebbers tekenden reeds diverse malen 
uitzonderlijk mooie en zeldzame waarnemingen op.  Zo werd een weidebeekjuffer (een soort libel) 
gespot alsook zeldzame vogels. De officiële inhuldiging van het natuurgroen Rotersmeers werd door 
Covid-19 uitgesteld naar 26 september. De gronden voor Bissegemplage in de Aardweg zijn ook 
reeds verworven, waardoor we werk kunnen maken van de inrichting van toegankelijk groen! We 
zoeken ondertussen volop naar nog meer gronden langs de Leie om meer natuur te creëren. Zo 
wordt stap voor stap werkgemaakt van het landschapspark De Leie.  

Van de verkeersluwe periode werd gebruik gemaakt om sneller te schakelen voor het realiseren van 
een ecotunnel in de Preshoekstraat in Marke. Met de ecotunnel geven we een veilige doorgang voor 
migrerende dieren en maken we werk van essentiële linken in een groen netwerk op Kortrijks 
grondgebied.   

De werken voor de natuurlijke herinrichting en ontsluiten van de Heulebeek gaan in augustus dit 
jaar nog van start! Een natuurlijk gebied met centraal een wandelpad- en brugje over de Heulebeek.  
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Speelheuvels en boomstammen waarop kinderen kunnen klauteren. In grote delen van de beekvallei 
zullen dieren grazen. 

 

Een biodiverse stadsomgeving! 
 

Dat de natuur zich snel herpakt wanneer deze de kans krijgt tot ontwikkeling bleek toen onze 
groendiensten niet mochten uitrijden. In de directe stadsomgeving verschenen meer bloemen en 
planten in het straatbeeld die anders niet tevoorschijn kwamen. Meer bloemen betekenen een 
kleurrijker straatbeeld, maar vooral ook meer voedsel voor bijen, vlinders vogels en andere dieren. 
Onze groendiensten rijden vanaf nu terug uit maar we maken concreet werk van een gestructureerd 
ecologisch maaibeheer op ons openbaar domein! We plaatsen vanaf heden 45 nieuwe locaties 
onder een ecologisch maaibeheer. De volgende jaren wordt het aantal zones dat ecologisch 
beheerd wordt, stelselmatig uitgebreid.  

We merken een grote betrokkenheid van de Kortrijkzaan bij het groen en de natuur in onze stad en 
wat zij zelf ook kunnen doen in eigen tuin en straat. Maar waar zijn deze groene plekken dan terug 
te vinden?  Hoe wordt omgegaan met het groenbeheer in onze stad? Hoe kan de stad Kortrijk een 
handje toesteken of tips geven omtrent ecologisch tuinieren? Wil je met de buren je wijk vergroenen 
en bebloemen? Om op deze en andere groene vragen gemakkelijk een antwoord te kunnen bieden 
werd een nieuwe website in het leven geroepen: www.kortrijk.be/groenestad.  

Tot slot maken we samen met Bos+ werken van een groenscan. We brengen potentiële locaties voor 
meer groen en ontharding in de binnenstad in kaart. 
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Slot 
 
De weg uit de crisis is nog lang. Het virus is nu geleidelijk aan teruggedrongen, maar nog niet 
overwonnen. We zullen nog lang moeten leven met maatregelen ter bescherming tegen een virus 
waarover onze kennis nog volop aan het evolueren is. En ook over de verwachtte wereldwijde 
economische gevolgen lopen de meningen uiteen. Dit plan zal daarom in de toekomst nog blijven 
veranderen en aangepast worden aan bijgestelde inzichten. 

Toch hebben we al veel nieuwe zaken geleerd. We hebben in ijltempo een nieuwe bedrijfscultuur 
leren kennen van thuiswerken, vergaderen op afstand en andere digitale tools. We hebben enorm 
veel ervaring opgedaan om zorguitdagingen aan te pakken op het regionale niveau, waarbij we de 
kiem gelegd hebben voor de zorgregio van de toekomst. En we hebben nog maar eens vastgesteld 
dat de creativiteit van ondernemers om van een probleem een uitdaging te maken, grenzeloos is.  

In deze tijden van onbekende factoren en nieuwe inzichten is het nu meer dan ooit de ambitie om 
de Beste Stad van Vlaanderen te zijn. 
 

 

 


