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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
IR 1 Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Uitgebreide 
Interpellatie: Criminaliteit en veiligheid in Kortrijk en deelgemeenten
IR 1 - Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Uitgebreide Interpellatie: Criminaliteit en veiligheid in Kortrijk en deelgemeenten

Indiener(s):
Vermeersch Wouter

Toelichting:
De politieraad is bevoegd voor de organisatie en de werking van de politie. Het veiligheidsbeleid en de 
verantwoordelijkheid van de burgemeester is wel degelijk de bevoegdheid van onze gemeenteraad. 

Een uitgebreid en grondig beleidsdebat rond de criminaliteit, niet voor de ganse zone, maar specifiek 
voor het grondgebied van Kortrijk dringt zich op in onze gemeenteraad. 

Op maandag 27 april 2020 werden de criminaliteitscijfers over 2019 gepubliceerd. De criminaliteit in 
de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) is vorig jaar met 13 procent gestegen. Dat betekent 
dat er voor het tweede jaar op rij een stijging te noteren valt. Zowel Kortrijk als Kuurne zijn daarvoor 
verantwoordelijk, Lendelede bleef in de cijfers stabiel. In Kortrijk steeg de criminaliteit met 14 
procent.

Voor het eerst publiceerde de politiezone waar Kortrijk toe behoort geen gedetailleerde cijfers voor 
Kortrijk zelf. Voor het eerst kan nu geen onderscheid meer gemaakt worden tussen de feiten gepleegd 
op grondgebied van Kortrijk of Kuurne of Lendelede. De cijfers slaan op de gehele politiezone VLAS. 
Aldus kunnen we niet vergelijken met andere centrumsteden.

De gegeven cijfers belemmeren een bespreking in onze gemeenteraad echter niet. Het is aan de 
burgemeester, als hoofd van de bestuurlijke politie, om op onze vraag gedetailleerde cijfers over 
Kortrijk te verstrekken en zijn Kortrijks beleid toe te lichten. Dat laatste hoort immers niet thuis in de 
politieraad. Voor zover nodig zal Vlaams Belang deze gedetailleerde cijfers opvragen op de 
raadscommissie van dinsdag 5 mei 2020 aan de burgemeester. Voor een centrumstad als 
Kortrijk is het natuurlijk onontbeerlijk te beschikken over juiste, accurate gegevens inzake criminaliteit.

We beschikken trouwens al over het aantal geregistreerde misdrijven per pleegplaats tot en met 30 
juni 2019 (Afsluitingsdatum: 31/10/2019). Deze zijn, ook voor Kortrijk en deelgemeenten, publiek 
beschikbaar via volgende link:

http://www.stat.policefederale.be/criminaliteitsstatistieken/interactief/

Hierna wensen wij het uitsluitend nog hebben over het grondgebied van centrumstad Kortrijk en de 
bevoegdheid van de burgemeester als verantwoordelijke voor de orde en veiligheid in onze stad, als 
hoofd van de bestuurlijke politie. Dit beperkt tot het lokale veiligheidsbeleid (de organisatie en 
werking van het politiekorps vallen uiteraard onder onze politieraad).

Vlaams Belang wil een uitgebreide bevraging van de burgemeester en het schepencollege over de 
manier waarop zij de criminaliteit hebben aangepakt, de veiligheid zullen waarborgen en de 
maatregelen die zijn hebben genomen en nog zullen moeten nemen. De criminaliteit en veiligheid in 
onze stad en deelgemeenten moet aanleiding geven tot een uitgebreid inhoudelijk debat met de 
burgemeester en schepenen en de respectievelijke politieke fracties.

A. Directe lokale maatregelen

http://www.stat.policefederale.be/criminaliteitsstatistieken/interactief/
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De criminaliteit in Kortrijk steeg in 2018 met 11 procent, in 2019 met 14 procent. Welke conclusies 
trekt het stadsbestuur voor grondgebied Kortrijk uit deze cijfers? Graag een overzicht van de 
maatregelen, binnen de lokale bevoegdheid, om deze stijgende criminaliteit aan te pakken.

B. Indirecte lokale maatregelen

De korpschef van onze politiezone gaf bij de bespreking van de criminaliteitscijfers ootmoedig toe dat 
de aanpak van criminaliteit bestaat uit veel meer dan politie-inzet: “ik kan dit niet alleen”. Hij gaf het 
voorbeeld van overlast door jongeren, die kan aangepakt worden door samen met het lokaal bestuur 
bijvoorbeeld een voetbalveldje te voorzien. Welke mogelijkheden zien de verschillende schepen 
binnen hun bevoegdheid om de criminaliteit in onze stad aan te pakken?

C. Bijsturing bestuursakkoord

In het bestuursakkoord lezen we nog volgende:

“Veiligheid gaat iedereen aan. De eerste slachtoffers van onveiligheid zijn gewone mensen en 
kwetsbare groepen. We reageren kordaat op alle vormen van criminaliteit en overlast en we zetten 
campagnes op om specifieke criminaliteitsfenomenen de kop in te drukken. Het aantal criminele feiten 
in Kortrijk is sinds 2013 gedaald.”

Deze passage in het bestuursakkoord is ondertussen achterhaald. Zal het beleid worden bijgestuurd 
op basis van deze nieuwe cijfers? Zal het bestuursakkoord worden aangepast?

IR 2 Interpellatie van raadslid Benjamin Vandorpe: Uitgebreide 
Interpellatie: Criminaliteit in Stad Kortrijk is afgelopen twee jaar met 
kwart gestegen. Welke beleidskeuzes maakt College van Burgemeester en 
Schepenen om deze trend te keren?
IR 2 - Interpellatie van raadslid Benjamin Vandorpe: Uitgebreide Interpellatie: Criminaliteit in Stad Kortrijk is afgelopen twee jaar met kwart gestegen. Welke beleidskeuzes maakt College van Burgemeester en Schepenen om deze trend te keren?

Indiener(s):
Vandorpe Benjamin

Toelichting:
De afgelopen twee jaar is de criminaliteit in Stad Kortrijk met een kwart gestegen. Laat dat cijfer 
gerust eens bezinken. De criminaliteit is met 25% gestegen en men doet er alles aan om een 
bespreking van deze cijfers uit de gemeenteraad te houden.

De criminaliteitscijfers vormen echter een essentiële parameter om als Stad je beleid te kunnen 
uitstippelen. Deze cijfers hebben dan ook hun plaats in een debat onder de vorm van een uitgebreide 
interpellatie in deze gemeenteraad.

Vergrijzing, het gebrekkig inburgeringstraject, ongelijkheid en kansarmoede, zijn allemaal uitdagingen 
die met naam en toenaam genoemd worden in het laatste Zonaal Veiligheidsplan, en die meer focus 
moeten krijgen.

Dit zijn geen zaken die louter tot een politieraad mogen beperkt worden. Dit zijn maatschappelijke 
fenomenen die een ernstig debat vereisen in de gemeenteraad en nopen tot een plan van aanpak 
over diverse instanties heen. Politie staat hier niet alleen voor, het stadsbestuur moet ook zijn rol 
spelen en OCMW, sociale diensten en verenigingsleven activeren om de door PZ Vlas aangehaalde 
fenomenen mee aan te pakken.

We lichten twee opvallende vaststellingen uit de cijfers en het plan en vragen hoe het stadsbestuur 
deze zal aanpakken.



4/8 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

 Eén van de nefaste bijwerkingen van de vergrijzing en groeiende ongelijkheid is de grotere 
kans op vereenzaming. De afgelopen maanden zal dit door de corona crisis alleen nog maar 
manifester geworden zijn. De vereenzaming maakt dat inwoners ook vatbaarder zijn voor 
cybercriminaliteit, een cijfer dat de afgelopen twee jaar niet minder dan verdrievoudigde. De 
ophelderingsgraad blijft bovendien laag, gezien de daders vaak aan de andere kant van de 
wereld zitten. Hoe gaat het stadsbestuur zorgen dat de vereenzaamde inwoners beter bereikt 
en geïnformeerd worden, zodat we dit cijfer op korte termijn terug drastisch naar omlaag 
kunnen krijgen.

 Ondanks het spectaculair stijgend aantal camera’s is het aantal misdrijven onder de 
categorieën ‘Opz. slagen en/of verwondingen’, ‘schending van de eer’ en ‘belaging’ de 
afgelopen twee jaar met de helft gestegen. Een groei in aantal camera’s is dus niet alleen 
zaligmakend om deze fenomenen aan te pakken. Het zou dan ook geen doelstelling op zich 
mogen zijn om het cameranetwerk zomaar verder uit te rollen. Er moeten dringend meer 
middelen ingezet worden op het preventieve luik van het veiligheidsvraagstuk. Hoe gaat het 
stadsbestuur dit aanpakken, welke acties zullen ze hiervoor ondernemen?

We willen eveneens van het College van Burgemeester en Schepenen horen welke andere conclusies 
ze trekken uit de criminaliteitscijfers en het Zonaal Preventie Plan en welke beleidsacties ze bijgevolg 
nog met Stad Kortrijk zullen nemen om zo de inspanningen, die PZ VLAS al doet, verder te versterken.

IR 3 Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Uitgebreide 
Interpellatie: Een relancefonds met stevige relancemaatregelen
IR 3 - Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Uitgebreide Interpellatie: Een relancefonds met stevige relancemaatregelen

Indiener(s):
Vanhoenacker Hannelore

Toelichting:
De lockdown van de voorbije maanden leidde tot een totaal nieuwe situatie in de Stad Kortrijk en bij 
uitbreiding de hele wereld.  Een slowdown in de economische sectoren en in het leven van vele 
burgers, jongeren en kinderen. In de zorgsector daarentegen pookte het virus de vele betrokkenen 
roodgloeiend.

Heel wat sterktes, maar ook zwaktes, heel wat opportuniteiten en kansen komen in zo’n crisis naar 
boven, ook op lokaal vlak.

Daarom durven we met CD&V een plan op tafel leggen. Ter inspiratie, als aanzet om op korte – 
middellange en lange termijn het hoofd te bieden aan de uitdagingen die voor ons liggen.

Dit plan is een levend ding. De afgelopen tijd heeft ons één ding geleerd, wat vandaag kan, is morgen 
misschien onmogelijk. Gebruik het als stadsbestuur graag als leidraad. Gebruik het vooral ook in 
overleg met mensen die de nood op het veld ervaren en van daaruit ook dit plan kunnen bijsturen, 
onderschrijven of afketsen.

Een nieuw maatschappelijk systeem op poten zetten in alle mogelijke opzichten zal een pak geld 
kosten. Vandaar dat CD&V een relancefonds van 10 mio euro wenst op te richten om met lokale 
maatregelen de burger, het middenveld en de lokale economie te ondersteunen. De centen zullen 
door de bijsturing van het meerjarenplan aan dit relancefonds moeten toegekend worden. Wellicht 
zullen jullie duidelijke keuzes maken. Maar evenzeer durven we vragen het investeringsritme van de 
stad niet te laten dalen, integendeel het ritme er meer dan ooit in te houden om ook op die manier de 
economie te ondersteunen. De ondersteuning van de handelskernen en doordachte investeringen in 
het algemeen mobiliteitsplan en in de zorg moeten onverminderd voort.
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CD&V tekende in drie prioritaire ‘kokers’ een aantal belangrijke maatregelen uit. We vinden immers 
dat welzijn van onze burgers, lokale economie en het socio-culturele middenveld de basis zijn.

 

1. Welzijn

Het mentaal welzijn van jongeren staat onder druk. Daarom is dit voor ons de prioriteit.

 We willen een plan van aanpak met het georganiseerde jeugd- en kinderwerk (zoals 
jeugdbewegingen, Ajko, Wasper, Het Huis van het Kind).  Wat kan in een plan van aanpak? 

o Aanbieden van speelboxen
o Wifi-kaarten en laptops voor jongeren in armoede of precaire situaties
o Psychologische ondersteuning voor jongeren die het moeilijk hebben en daarbij actief 

die jongeren opsporen met de jeugdsector en de bevoegde instanties.
o Stad Kortrijk bekijkt welke lokale (of op regionaal / provinciaal vlak) ruimte men zou 

aanbieden voor zomerkampen met jeugdbewegingen uit de streek.

Scholen zullen beslist ook hun infrastructuur open willen zetten in de vakantie.

 

 

 Onderwijs 
o Ondersteuning van de stad bij een huurkoopsysteem voor nieuwe laptops voor 

Kortrijkse leerlingen in moeilijkheden. Goed dat er refurbished toestellen verzameld 
worden, maar dit zou een duurzame aanvulling kunnen zijn.

 

 Prima dat lokalen van de stad aan het onderwijs ter beschikking worden gesteld. Het 
onderwijs heeft nu nood aan meer. Hulp bij de opstart van kinderopvang versus 
leerbegeleiding door technisch werkloos personeel van de stad.

 Hulp bij het installeren van richtlijnen die de scholen van hogerhand meekregen. Bvb. nadars , 
samenaankoop gels, huur toiletblokken,  etc….

 Opvang voor kinderen van ouders die ziek zijn of jongeren die in een thuissituatie zitten, die 
hun fysieke en mentale integriteit aantast. Kan de stad ‘bubbels’ organiseren in samenspraak 
met scholen en brugfiguren om leerbegeleiding voor die kinderen en jongeren te voorzien, die 
nu voor de zomer wellicht niet meer op school terechtkunnen?

 Kan de stad de link leggen tussen hogeschool Vives (met studenten pedagogie en leerkracht) 
en de scholengroepen in Kortrijk om ‘leer’zomerkampen te organiseren of scholen te 
ondersteunen waar nodig.

 

 Zorgcentra moeten een virologische scan krijgen. Aanpassing van plannen voor nieuwbouw, 
maar ook aanpassingen aan bestaande rust- en verzorgingsinstellingen zouden door de Stad 
gefaciliteerd moeten worden, zodat men op een toekomstige pandemie voorzien is.

 



6/8 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

De zware belasting van het personeel van WZC botst op zijn limieten, kan er regionaal een pool van 
‘overcapaciteit’ samengesteld worden, waarbij medewerkers flexibel ingezet kunnen worden in de 
verschillende woonzorg-settings?

 

 Senioren zijn zeer kwetsbaar en zullen de quarantaine lang voelen. Het  zonaal 
veiligheidsplan (geschreven vóór de coronacrisis) gaf de vergrijzing aan als één van dé 
uitdagingen 2020-2025. Maak werk van het eenzaamheidsplan, een goed idee.

Maak een specifieke actie voor deze doelgroep door een “Kom uit je kot in je buurt-actie”.

Stel ‘hobbyboxen’ op maat samen voor senioren, nu ze tijdelijk niet naar de dienstencentra kunnen 
komen.

 

 Als meer mensen in armoede dreigen te komen door de crisis dan vragen we een 
voluntaristische toepassing van het KMI.

 

 Veel mensen hebben afscheid moeten nemen van hun geliefden in mineur. Daarom stellen we 
voor een gepaste herdenking voor alle slachtoffers samen vanuit de Stad te organiseren en 
een gemeenschappelijke herdenkingsplaats op de gemeentelijke begraafplaatsen op te 
bouwen. Een kunstwerk in de publieke ruimte als eresaluut aan het zorgpersoneel zou ons 
avondlijk applaus duurzaam kunnen maken.

 

 

1. 2.   Lokale economie en buurt

 

Eens te meer is in de afgelopen tijd duidelijk geworden hoe de lokale handel en de lokale bedrijven de 
motor zijn van onze samenleving. Vandaar dat het belangrijk is dat we hen op een duurzame manier 
ondersteunen. In overleg met hen moet een doorstart georganiseerd worden

 

 De e-commerce nam de afgelopen maanden grote sprongen voorwaarts. Dit moeten we 
stimuleren 

o Ondersteunen van handelaars die nog geen webshop hebben
o Lockers voor leveringen in alle wijken van Kortrijk
o Actief promoten van platformen en zorgen voor een bundeling van de krachten    

(banners met kooplokaal, winkelhieren, koopinjebuurt.be)

 

 Lokale handel wil een helder plan hoe ze veilig van start kunnen gaan. De Stad start een 
communicatie op om veilig werken versus veilig shoppen te promoten. Hoe zullen we beleving 
versus ‘safe’ shoppen in de markt zetten voor het komende jaar? Een taskforce, aangestuurd 
door de stad, werkt dit uit.
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 Gebruik het Smart City gegeven om na te gaan of elke buurt bediend wordt van al het 
levensnoodzakelijke, maar ook van voldoende speel- en groenruimte om te ontspannen. 
Mensen zullen lange tijd in hun buurt vertoeven, daar liggen opportuniteiten voor welzijn, 
vereniging en economie.

 

 Als het straks kan, moedig mensen aan een straat- of buurtfeest te geven. Het 
samenhorigheidsgevoel van het samen klappen / boodschappen doen voor de buur en Oe is 
‘t?,  is sterker dan tevoren. Bouw het uit, stimuleer het en geef de buurtcomités 
ondersteuning in de vorm van cheques voor lokale handelaars!

 

 De korte keten (met hoevewinkels en boeren die rechtstreeks aanbieden) ondersteunen. Met 
verkooppunten in deelgemeenten en buurten. Zo kan elke Kortrijkzaan in zijn buurt lokale 
producten aankopen.

 

 We vragen de stad om de landbouwers actief te ondersteunen en www.helpdeoogst.be te 
promoten.

 

 Na de coronacrisis zal er meer werkloosheid zijn, daarom vragen we een pro-actieve aanpak 
van de stad om een gesprek te voeren met VDAB.

 

 Zomer in de stad wordt letterlijk in de stad. Een campagne Zomer in Kortrijk moet een boost 
betekenen voor de toeristische sector en de commerce in de stad.

 

 Voor de horeca wordt het zwaar. Kan de terrastaks afgeschaft worden voor de komende 
jaren? Bemiddelen jullie mee om de brouwerijen en de Vlaamse overheid garant te laten 
staan voor het laten vallen van de huurprijs van de panden? Kunnen jullie al 
hotelkamers/B&B’s boeken en betalen om dan later te gebruiken?

 

 Kunnen we ter ondersteuning van de horeca de pop-ups inperken. Op die manier kan de 
reguliere horeca en detailhandel ten volle genieten van de heropleving.

 

 Naast de horeca zal de eventsector nog lange tijd de gevolgen dragen. Maak met hen een 
plan omtrent huur van eventlocaties die door de stad aangeboden worden, laat hen de reeds 
gemaakte kosten voor geannuleerde events voor de stad factureren en doe voor toekomstige 
evenementen een voorafbetaling op de factuur als een soort overbruggingsrecht.

 

about:blank
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1. Socio-cultureel en sportieve middenveld als motor van onze mentale vrijheid

Dat een Vlaming – Kortrijkzaan niet graag alleen in zijn kot vertoeft mochten we al ervaren. We leven 
van feest naar feest, van sociaal contact naar sociaal contact, van engagement naar engagement. Bij 
de ene met de familie, bij de andere in de sportclub, de muziekvereniging, in de natuur en ga zo maar 
verder. Dus als we ons goed in ons vel willen voelen dan moet er daar extra voor gezorgd worden.

 Veel amateur en semiprofessionele verenigingen zijn hun inkomsten kwijt en mogen geen 
activiteit organiseren. Ga met hen in overleg om het coronaverlies te compenseren.

 

 Behoud het subsidieniveau, ook al wordt er niet georganiseerd.

 

 Scheld vooruitbetaalde huur van lokalen kwijt en laat hen een tijd de lokalen vrij van huur 
gebruiken.

 

 Begeleid verenigingen en vooral ook sportclubs hoe ze straks veilig aan de slag kunnen in 
Kortrijk. Maak een stappenplan, zodat zij zich tijdig kunnen voorbereiden.

 

 Maak werk van een ‘klein’ zomerprogramma in de stad, mee georganiseerd door de vele 
verenigingen die onze stad rijk is. Communiceer duidelijk met de verenigingen over 
activiteiten in het najaar.

 

 Iedereen is in zijn vereniging/ wijk/ sportclub/ mensen van de dienstencentra volop aan het 
Teams’en – zoomen of Skypen. De tijd is rijp om de langverwachte ‘digitale’ wijkraden op te 
richten. Mensen kennen hun buur nu beter. Het is het moment.

 

 

Een hele boterham maar voor het team van CD&V was hij meer dan de moeite waard om aan jullie 
voor te leggen.


