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OPENBARE ZITTING
Uitgebreide interpellaties
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.
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 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.
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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.

Aanvullende punten
IR 4 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte 
Interpellatie: Camping K
IR 4 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: Camping K

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
In het plan ‘BSV’ staat er onder beleidsdoelstelling 4 ‘De centrumstad van Vlaanderens bedrijvigste 
regio’, actie 4.2.3. te lezen: We breiden het aantal plaatsen op ons kampeerautoterrein uit en 
onderzoeken of er ruimte is voor een camping.
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Het initiëren van een aanbod om te kamperen in Kortrijk kan op onze steun rekenen. Het spreekt voor 
zich dat het geen taak is van een lokaal bestuur om een camping te exploiteren. Maar de stad kan wel 
zelf aansturen en mee nadenken hoe zo’n Kampeeraanbod er in onze stad kan uit zien. Hoe zien wij 
dat met Groen?

-          Kleinschalig: we moeten in Kortrijk geen mastodont camping(s) hebben maar wel een 
kleinschalige camping.

-          Binnenstedelijk: dat voelt misschien wat contradictorisch aan maar toch ligt de grootste 
potentie in Kortrijk voor een kleinschalige camping in de binnenstad. Dichtbij de stad, ontsloten door 
openbaar vervoer en dichtbij de grote fiets- en wandelroutes door de stad.

-          Natuurlijk: Hoewel binnenstedelijk moet de camping van de toekomst een ‘natuurlijke’ look en 
feel hebben en aansluiten bij ruime mogelijkheden in de onmiddellijke omgeving om in het groen te 
ontspannen.

-          Hedendaags: De campingervaring die we willen aanbieden in de stad moet hedendaags zijn. 
Dus geen vaste verblijvers, geen aaneenschakeling van caravans en tenten maar wel een evenwichtig 
aanbod van trekkershutten, originele overnachtingsmogelijkheden (retro-caravans,…), verspreide 
tentenweiden,…

Het is natuurlijk niet aan ons om een businessplan te schrijven voor zo’n camping maar het geeft een 
idee waar het volgens Groen naar toe moet. Er zijn in Vlaanderen zeker stevige kandidaten te vinden 
om een dergelijk kampeerverhaal uit te werken en te exploiteren.

Als we de ambitie van de stad kruisen met onze uitgangspunten dan springt er één locatie in het oog: 
Parking Broeltorens. Die plek is net groot genoeg om een rendabele mini-camping te maken, ligt pal in 
het centrum, kan relatief goedkoop omgevormd worden tot een kleinschalige en natuurlijke camping 
(want er staan al bomen e.d.), … Er is op die plek trouwens al een heel succesvolle overnachtingsplek 
voor kampeerauto’s (goed gezien van de stad in de vorige legislatuur) op de parking.

Door gedurfd, innovatief en vooruitstrevend te zijn kan de stad mee vorm geven aan het stedelijk 
kamperen van de toekomst. Ik vraag dus geen concrete aanvaarding of afwijzing op de gemeenteraad 
maar wel het engagement om het voorstel te bestuderen en op een gepast moment terug naar de 
Gemeenteraad te brengen. Wij willen alvast mee nadenken over deze of een andere locatie in de 
binnenstad om dit idee verder uit te werken.

IR 5 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte 
Interpellatie: Het ruimtegebruik en de mobiliteit in post-corona tijden.
IR 5 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: Het ruimtegebruik en de mobiliteit in post-corona tijden.

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Anderhalve meter afstand houden is wat we nu al enkele weken aan het doen zijn met z’n allen. 
Daarnaast moe(s)ten we ook zoveel mogelijk ‘in ons kot blijven’. Maar wandelen en fietsen in de 
onmiddellijke omgeving van je eigen woning werd aanbevolen. En dat hebben heel wat Kortrijkzanen 
tot nu toe voortreffelijk gedaan. Samen hebben we de curve afgevlakt en krijgen we ze nu ook naar 
beneden, een huzarenstukje, maar het is ons gelukt.

Dit ‘nieuwe normaal’ zal misschien tijdelijk zijn, al is het niet duidelijk hoe tijdelijk ‘tijdelijk’ dan wel is. 
In elk geval hebben de afgelopen weken een aantal zaken op scherp gezet. Over één van de 
elementen wil ik vandaag graag even stil staan: de inrichting en het gebruik van de publieke ruimte.
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Wanneer we plots met veel meer gaan fietsen en wandelen en samen naar buiten komen op zoek 
naar kwaliteitsvolle publieke (groene) ruimte dan staan we voor een enorme uitdaging als stad.

Een aantal vaststellingen:

Vaststelling 1: Wanneer er plots veel meer wandelaars en fietsers zijn dan is er onvoldoende groene 
ruimte beschikbaar om iedereen een plekje te geven.

 Er is te weinig buurtgroen in de nabijheid en het is te vaak van lage kwaliteit.
 Er zijn te weinig grote groene gebieden (vooral aan noordkant van de stad).
 Het aanwezige groen is te weinig verbonden met elkaar.
 De inwoners kennen te weinig de groene plekken.

Vaststelling 2: De voetpaden zijn vaak te smal, in slechte staat, niet overal aanwezig en niet rolstoel – 
of buggyproof. De inrit voor de garage is vaak een reden om er voor alle zachte weggebruikers een 
hobbelig parcours van te maken.  

De aanwezige zone 30 straten zijn vaak niet afgestemd op een gebruik  als zone 30 en blijven auto-
boulevards.

Vaststelling 3: Sommige van onze hoofdfietsassen (jaagpad langs de Leie en de Noord-Zuid-fietsas) 
zijn niet in staat om een sterke stijging in gebruik aan te kunnen.

 Jaagpad langs de Leie kan de hoeveelheid fietsers en wandelaars niet aan.
 De noord-zuid fietsas is onvoldoende afgewerkt om echt functioneel te zijn.
 Veel fietsassen zijn vooral verf-constructies en bieden niet de noodzakelijke kwaliteit om vlot 

en veilig gebruikt te worden door grote groepen fietsers.

Vaststelling 4: Het trage wegen netwerk is onvoldoende uitgebouwd en niet overal even goed 
onderhouden. Er is te weinig sprake van een echt netwerk van trage verbinding in en rond de stad.

Vaststelling 5: Hoewel er verbetering merkbaar is, moeten we vaststellen dat nog steeds heel veel 
publieke ruimte – zeker in de binnenstand – vooral uit steen bestaat met een lage ‘belevingswaarde’ 
voor de inwoners.

Vaststelling 6: Als de scholen op 15/18 Mei terug open gaan dreigt een ‘ruimte-conflict’ rond de 
schoolpoorten. Heel veel kinderen (en (groot)ouders) die op een korte tijd aankomen/afgezet worden 
aan de schoolpoort zal ‘social distancing’ niet eenvoudig maken.

Vaststelling 7: De klassieke verdeling met veel plaats voor de auto’s (rijdend of geparkeerd) en veel 
minder plaats voor voetgangers en fietsers is niet vol te houden. Sommige steden nemen tijdelijke 
maatregelen om tot een beter evenwicht te komen en andere steden nemen nu al structurele 
maatregelen om tot een betere balans te komen.

Vaststelling 8: Het belang van nabijheid van winkels en diensten is onmiskenbaar aangetoond en ook 
een uitstekende manier om veel (onnodige verplaatsingen) te voorkomen.

Veel vaststellingen waarover we het vermoedelijk grotendeels allemaal eens zullen zijn. Tijd voor 
oplossingen dus:

Voorstel 1: We maken versneld werk van de Noord-zuid fietsas (Sente – centrum – ’t Hooge). Waar 
we missing links hebben (door bvb grondaankopen die nog niet rond zijn) werken we een tijdelijke 
‘second-best-option’ uit.
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Voorstel 2: We voeren versneld schoolstraten in op zoveel mogelijk plaatsen in de stad. In de 
schoolomgevingen bekijken we versneld hoe we door gerichte mini- circulatieplannen (met 
éénrichtingsstraten e.d.) de veiligheid kunnen verhogen en de ‘stroom’ aan zachte weggebruikers een 
veilige schoolomgeving kunnen garanderen.

Voorstel 3: We voeren de fietserszone niet alleen in het centrum Heule en Marke in maar in alle 
deelgemeenten. De fietszones en de zones 30 in onze stad moeten niet alleen aangepakt worden met 
verf maar moeten heringericht worden i.f.v. hun nieuwe gebruik.

Voorstel 4: We voorzien een forse stijging in het budget voor (her)aanleg van voet- en fietspaden. We 
voeren geplande ingrepen versneld uit. We vertrekken niet vanuit ‘opportuniteiten’ maar vanuit de 
grote fietsassen in en naar de stad.

Voorstel 5: We voeren versneld een aantal groenprojecten uit (Heulebeek, Hellinck) om het nijpende 
tekort aan de noordzijde van de stad op te vangen. We maken nu ook al plannen op (midden) lange 
termijn. We vergeten uiteraard de zuidrand niet waar nog steeds hele stukken groene ruimte ‘te 
ontwikkelen zijn’. Het bestaande groen maken we bekender bij de eigen inwoners.

Ook de verbinding van de verschillende stukken natuur in de stad moet asap gerealiseerd worden: 
Leiebos (Wevelgem) brug over de Leie, Leivallei beide kanten, Preshoekbos stadgroen marionetten, 
Kennedybos, Park ’t Hoge, Kleiputten, Universiteit…kanaal.   Leievallei – Neerbeek  vallei, verbinden 
met de Ghellinck, Heulebeek, tot aan De Warande.

Voorstel 6: De publieke ruimte die werd afgesloten stellen we zo snel als mogelijk weer open 
(wembley, Warande, Hoeve te couckx,..).

Voorstel 7: We maken samen met de bevoegde andere overheden een plan van aanpak op om bvb 
het jaagpad future-proof te maken.

Voorstel 8: We zetten (versneld) in op een kwaliteitsverhoging van de publieke ruimte in de 
binnenstad. We combineren dit met een verhoogde aandacht voor bio-diversiteit, het wegwerken van 
hitte-eiland-effecten,… De nieuwe verlaagde leieboorden, het schouwburgplein, het Mandelaplein,… 
om er maar enkele te noemen.

Vanuit de Groen fractie hopen we dat deze corona-crisis ons leert dat het ruimte gebruik 
fundamenteel anders moet. De publieke en groene ruimtes moeten er veel meer zijn en beter 
onderling goed geconnecteerd worden. De aandacht moet meer op de wandelaars en fietsers en weg 
van de auto’s.

Het is uiteraard niet haalbaar om alles van de ene op de andere dag te realiseren maar het tempo en 
de schaalgrote van deze shift zal een pak hoger/groter moeten dan voorzien in het BSV. We zijn 
alvast bondgenoot in de stappen die de stad hier wil zetten. Andere steden en gemeenten zijn alvast 
inspirerend in de snelheid waarmee ze nu stappen zetten.

IR 6 Voorstel tot beslissing van raadslid David Wemel: Online stadsdebat 
over Kortrijk post-corona
IR 6 - Voorstel tot beslissing van raadslid David Wemel: Online stadsdebat over Kortrijk post-corona

Indiener(s):
Wemel David

Toelichting:
De gevolgen van de Corona-crisis in Kortrijk zijn nog niet allemaal in te schatten. Maar wat met een 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wel zo is, is dat we een aantal zaken na deze crisis anders 
zullen doen. Voor Groen legt deze crisis alvast enkele pijnpunten in de stad bloot. Voor andere 
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partijen en betrokkenen in de stad, zullen dat misschien andere aandachtspunten zijn. Groen vindt het 
van groot belang dat zoveel mogelijk Kortrijkzanen betrokken worden bij de relance van de stad post-
corona en legt daarom volgend voorstel van beslissing voor aan de gemeenteraad:

De Kortrijkse gemeenteraad beslist om:

1. Eén of meerdere online stadsdebat(ten) te organiseren waarbij Kortrijkzanen hun bekommernissen 
en ideeën over Kortrijk post-corona kunnen delen.

2. Een werkgroep op te richten om deze stadsdebatten voor te bereiden, met daarin 
vertegenwoordigers vanuit het brede middenveld en vanuit de verschillende politieke fracties in de 
Kortrijkse gemeenteraad.

3. Deze werkgroep ook de opdracht te geven om met de resultaten aan de slag te gaan en een 
herstelplan voor de stad op te maken

IR 7 Voorstel tot beslissing van raadslid David Wemel: Zomerscholen voor 
de meest kwetsbaren in de stad
IR 7 - Voorstel tot beslissing van raadslid David Wemel: Zomerscholen voor de meest kwetsbaren in de stad

Indiener(s):
Wemel David

Toelichting:
Het onderwijs beleeft bijzondere tijden. Niet alle kinderen kunnen naar school. Sommige kinderen en 
jongeren lijken wel afgehaakt. Ze zijn zeer moeilijk bereikbaar voor de scholen. Het is dan ook niet 
duidelijk hoeveel leerachterstand ze hebben opgelopen.

Met Groen zijn we bezorgd over de meest kwetsbare kinderen en jongeren van onze stad. Deze 
coronaperiode zal nog maanden duren en het is nu tijd om een gecoördineerde actie te ondernemen 
die de brug slaat tussen onderwijs, welzijn, cultuur, sport en jeugd. Daarom stellen we een 
vierpuntenplan voor aan de verschillende bevoegde schepenen. We zijn bereid dit plan volop politiek 
te steunen.

Onze vier actiepunten

1) Neem als stad de regie in handen

De stad Kortrijk moet een werkgroep samenstellen om onze meest kwetsbare kinderen en jongeren te 
versterken zolang deze coronacrisis loopt. Deze werkgroep bestaat uit stedelijke partners en 
organisaties actief in onderwijs, welzijn en vrije tijd. We denken hierbij aan:

 onderwijsinstellingen uit lager en secundair onderwijs en volwassenenonderwijs
 Ajko vzw, met expertise in jeugdwelzijnswerk
 stadspersoneel uit team jeugd, team cultuur, team flankerend onderwijs en team sport
 de partners van het theaterproject ROOTS voor OKAN-klassen, de partners van het project 

'talent in vrije tijd'
 de wijkteams en buurtwerkers
 de vrijwilligerswerkingen die actief Nederlands inoefenen en huiswerkbegeleiding organiseren
 de jeugdbewegingen en sportclubs
 ...

Deze werkgroep start zo snel mogelijk op en krijgt o.a. als opdracht:

 bestaande initiatieven rond het wegwerken van leerachterstand in kaart brengen
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 afspraken over nieuwe initiatieven maken (zie verder)
 leer- en spelmateriaal veilig uitwisselen
 intekenen op de specifieke projectoproep vanuit de Vlaamse regering om bottom-up 

initiatieven te versterken
 ...

2) Verrijk de vakantiewerking van Ajko vzw: maak van de pretmobiel ook een leermobiel.

Ajko vzw organiseert verschillende activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens de 9 weken 
zomervakantie. Deze zomer kan er extra aandacht zijn om voor deze doelgroep op een speelse manier 
leerstof te herhalen. Geen digitaal onderwijs, maar wel vindplaatsgericht werken met stadspersoneel 
en vrijwilligers. 

De pretmobiel en de pretbakfiets kunnen ingezet worden om materiaal te verdelen dat op een speelse 
manier onze kinderen en jongeren kan versterken in hun leerproces.

We denken aan:

 stimulansen om te lezen op hun niveau (vb: straatbibliotheek)
 uitdelen reken- en taalbundels per leerjaar en hen begeleiden
 aanbieden van buurtonderzoekjes die kinderen stimuleren om bij te leren in de buurt

3) Doe een ROOTS-project in de zomer

Het theaterproject kon dit voorjaar niet plaatsvinden. We verplaatsen de workshops met OKAN-
leerlingen op een gepaste manier naar de zomer. Misschien kan er een filmproductie gedraaid worden 
met respect voor de veiligheidsmaatregelen?
Lokalen en buitenterreinen van sportclubs, jeugdbewegingen, ontmoetingscentra, openbare groene 
pleinen...kunnen ingezet worden om in kleine groepen te spelen, te leren en talenten te ontwikkelen.

4) Verruim de speelplaatssubsidie naar een buitenklas-subsidie

De stad biedt nu een subsidie aan voor scholen die hun speelplaats willen vergroenen. Met Groen 
willen we graag een extra subsidie erbovenop die scholen stimuleert om buitenklassen aan te leggen 
met natuurlijke materialen. Deze buitenklassen zijn nu bij uitstek nuttig als kinderen op een veilige 
manier les willen volgen. De voorwaarde die aan de subsidie kan gekoppeld zijn is dat scholen hun 
buitenklas in de vakanties ter beschikking willen stellen voor initiatieven met kinderen en jongeren.

Uitsmijter

Zet de jeugdwerkers en de infrastructuur van AJKO nu al in om het thuisonderwijs te ondersteunen.

Vele jongeren hebben thuis niet de mogelijkheden en de ruimte om op een goede manier schooltaken 
uit te voeren. Ze hebben geen computer, er lopen (jongere) broers en/of zussen rond, de ouders 
hebben thuiswerk,... In sommige gevallen kunnen deze jongeren op de scholen terecht, maar soms 
ook niet. Daarom doen we een oproep om de lokalen en de jeugdwerkers van Ajko nu volop in te 
zetten om het afstandsleren te ondersteunen. Jongeren die dat willen kunnen op afspraak terecht in 
één van de lokalen van Ajko waar ze een computer ter beschikking hebben en ondersteuning kunnen 
krijgen van een jeugdwerker bij de opdrachten die ze krijgen vanuit de school.

Groen vraagt de Kortrijkse gemeenteraad om als volgt te beslissen:

1. De stad richt een werkgroep op met alle spelers uit het jeugdwelzijnswerk om de schoolachterstand 
die wordt opgelopen door de corona-maatregelen zo klein mogelijk te houden
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2. De pretmobiel wordt deze zomer ook een speelse leermobiel

3. De stad ondersteunt deze zomer een ROOTS project

4. Er komt een extra subsidie voor het inrichten van buitenklassen

5. De stad zet zo snel mogelijk de jeugdwerkers en de infrastructuur van AJKO in om jongeren te 
ondersteunen bij hun thuisonderwijs

IR 8 Interpellatie van raadslid Carmen Ryheul: Beperkte Interpellatie: 
stand van zaken gratis mondmaskers
IR 8 - Interpellatie van raadslid Carmen Ryheul: Beperkte Interpellatie: stand van zaken gratis mondmaskers

Indiener(s):
Ryheul Carmen

Toelichting:
Wie ouder dan 12 jaar is, krijgt binnenkort een gratis mondmasker in de bus. 
Herbruikbaar en wasbaar. Het gaat over zo’n 300.000 mondmaskers, te verspreiden in de hele regio. 
De inwoners van de volgende vijftien steden en gemeenten krijgen een gratis mondmasker: Kortrijk, 
Waregem, Harelbeke, Wevelgem, Menen, Wervik, Deerlijk, Kuurne, Lendelede, Anzegem, Avelgem, 
Zwevegem, Spiere-Helkijn, Ledegem en Wielsbeke. 

De doorbraak kwam er op de conferentie van burgemeesters in onze regio, in samenspraak met de 
intercommunale Leiedal, de hulpverleningszone Fluvia en de intercommunale voor welzijnsbeleid W13. 

Graag had ik duidelijkheid gekregen over deze samenwerking. 

1. Wat is de actuele stand van zaken inzake deze samenwerking?
2. Wie neemt de leiding in deze operatie? Welke stad? Welk departement? Hoeveel 

medewerkers? Wie neemt verantwoordelijkheid?
3. Hoeveel producenten werden er gecontacteerd? Wordt er gewerkt met een aanbesteding? 

Werden er reeds leveranciers gevonden? Zo ja, wie is/zijn de leverancier(s)?
4. Wat is de aankoopprijs van de totale bestelling? Graag totale prijs en prijs per mondmasker?
5. Hoe zit het met de kwaliteit? Uit welke materie worden de mondmaskers vervaardigd? 

Worden de mondmakers reeds voorzien van een filter? Moeten de mondmaskers dagelijks de 
kookwas in?

6. Waar worden de mondmaskers verzameld en logistiek verdeeld? Wie zal instaan voor de 
verdeling van mondmaskers in enveloppen (Sociale economie? Maatwerkbedrijven? Welke 
onderneming zal instaan voor de verzending (Bpost?)?

7. Wat is de status van de logistieke operatie? Op welke datum mogen inwoners de 
mondmaskers in hun bus verwachten?

8. Welke voorzieningen worden er getroffen voor kinderen onder 13 jaar?

IR 9 Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Voorstel tot 
beslissing corona - Verlaging grondlasten voor ondernemingen 
IR 9 - Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Voorstel tot beslissing corona - Verlaging grondlasten voor ondernemingen 

Indiener(s):
Vermeersch Wouter

Toelichting:
De corona-crisis en de genomen maatregelen stellen onze ondernemers voor grote uitdagingen. Veel 
ondernemers zien hun inkomsten (totaal) gereduceerd. Initiatieven om onze lokale ondernemingen te 
ondersteunen, dringen zich dan ook op.
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Het Vlaams Parlement nam hiervoor al enkele initiatieven. Zo werd op 15 april 2020 het ‘Decreet tot 
tijdelijke afwijking van de Vlaamse Codex Fiscaliteit’ goedgekeurd. Hierdoor krijgen lokale besturen de 
mogelijkheid de opcentiemen op de onroerende voorheffing - de grondlasten zeg maar - voor het 
aanslagjaar 2020 nog aan te passen. Concreet kunnen steden en gemeenten hun oorspronkelijke 
besluiten tot vaststelling van deze belasting op gebouwen intrekken om deze uiterlijk op 20 mei te 
vervangen door een nieuw besluit. Dat besluit moet dan ten laatste op 31 mei aan Vlabel (Vlaamse 
belastingdienst) worden meegedeeld.

Een lineaire verlaging van de gemeentelijke opcentiemen zou uiteraard grote gevolgen hebben voor 
de gemeentelijke inkomsten. Sinds aanslagjaar 2019 hebben lokale besturen echter de mogelijkheid 
om de opcentiemen te differentiëren binnen hun grondgebied. Hierdoor kan men, onder meer, de 
opcentiemen laten variëren per categorie van belastingplichtige. Deze mogelijkheid biedt in 
combinatie met bovenvermeld decreet de mogelijkheid om lokale ondernemers extra ademruimte te 
bieden in deze moeilijke tijden.

Unizo West-Vlaanderen heeft de lokale besturen recent opgeroepen om zo snel mogelijk de 
opcentiemen te verlagen om ondernemers de nodige zuurstof te geven in de coronacrisis.

In Kortrijk liggen de opcentiemen op de onroerende voorheffing boven 1.000. De cijfers tonen alvast 
aan dat er alvast ruimte is voor een verlaging van de opcentiemen. Het Vlaamse gemiddelde staat op 
897. Vlaams Belang stelt voor om de opcentiemen alvast voor 2020 te verlagen tot dat Vlaamse 
gemiddelde.

Gelet op:

- De Grondwet, artikel 170 §4

- Het Wetboek lnkomstenbelastingen van 10 april 1992, artikel 464 §1, 1e lid

- Het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit, artikel 2.I1.4.0.2 en 
artikel 3.1.0.0.4

- Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017

- Het Decreet tot tijdelijke afwijking van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 15 april 2020

- Het gemeenteraadsbesluit van 2 december 2019 betreffende het vaststellen van de 
gemeentebelasting opcentiemen op de onroerende voorheffing (2020-2025)

 

Voorstel van raadsbesluit:
 
De gemeenteraad van Kortrijk  is van oordeel dat de mogelijkheid moet worden aangegrepen om in 
onze stad en deelgemeenten een eenmalige vermindering van de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing door te voeren.
 
1. De gemeenteraad van Kortrijk stelt voor het aanslagjaar 2020 een concrete verlaging voor van de 
opcentiemen op de roerende voorheffing voor bedrijven van 1.102 naar 897.

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


