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RAAD – 20 april 2020 
 
Agenda Gemeenteraad 
 
Uitgebreide interpellatie 
IR 1 Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Uitgebreide Interpellatie: Aanpak corona-crisis 
in Kortrijk. 
 
Raadscommissie 1 
Vincent Van Quickenborne 
Bestuurszaken  
1. 2020_GR_00048 - Samenstelling gemeenteraad - Einde verhindering van een 
gemeenteraadslid/voorzitter – Aktename. 
2. 2020_GR_00049 - Maatregelen in strijd tegen het coronavirus - politieverordening van de 
burgemeester tot het digitaal houden en afgelasten van de vergaderingen van de bestuursorganen 
van de Stad en het OCMW – Bekrachtiging.  
3. 2020_GR_00050 - Corona – Debat. 
 
Gas 
4. 2020_CBS_00833 - GAS voor Coronavirus-maatregelen - Politieverordening houdende de 
tijdelijke toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties op inbreuken bedoeld in artikel 
187 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en meer in het bijzonder op de 
artikelen 1, 5 en 8 van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken – Goedkeuren. 
 
Arne Vandendriessche 
Gebouwen 
5. 2020_GR_00053 - 2019/1988 - Sportcentrum Lange Munte: bouwen kleedruimtes voor 
buitensporters - Voorwaarden en wijze van gunnen. 
 
Raadscommissie 2 
Wout Maddens 
Bouwen, Milieu en Wonen 
6. 2020_GR_00052 - Vier Linden - Gedeeltelijke verplaatsing van buurtweg nr. 9 – Goedkeuren. 
7. 2020_GR_00051 - 2019/01043 - Bouw Reepbrug & omgevingsaanleg, zaak van de wegen – 
Goedkeuren. 
 
Agenda Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
 
Philippe De Coene 
Gebouwen 
1. 2020_OR_00012 - 2032 - Zorgcampus Condédreef Sint-Jozef: nieuwbouw woonzorgcentrum, 
dagverzorgingscentrum, lokaal dienstencentrum en crèche - Voorwaarden en wijze van gunnen. 
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TECHNISCHE VRAGEN 
 
 
RAADSCOMMISSIE 1  
 
Raadslid Benjamin Vandorpe: 
 
1. Op de eerste raadscommissie van 03/03/2020 werd de vraag gesteld om de meest recente 
criminaliteitscijfers te bekomen. Ondanks het antwoord op het verslag dat deze in de politieraad 
van maart 2020 gepresenteerd zouden worden, is dit op heden nog niet gebeurd. De cijfers zijn 
evenwel voorhanden. Bij deze dus met aandrang de uitdrukkelijke vraag om deze cijfers nog deze 
week te bezorgen. Los van mogelijke analyse dient de ruwe data reeds bezorgd te worden. 
 
Dat is niet gebeurd omdat de politieraad niet heeft plaatsgevonden omwille van Corona. 
De presentatie zal gebeuren op de eerstkomende politieraad. 
 
GR - Punt 1 : Samenstelling gemeenteraad - Einde verhindering van een 
gemeenteraadslid/voorzitter – Aktename. 
 
Geen vragen. 
 
 
GR - Punt 2 : Maatregelen in strijd tegen het coronavirus - politieverordening van de 
burgemeester tot het digitaal houden en afgelasten van de vergaderingen van de 
bestuursorganen van de Stad en het OCMW – Bekrachtiging. 
 
Raadslid Wouter Vermeersch: 
 
1. De politieverordening bevat volgende passage: “de raadscommissies af te gelasten”. Vlaams 
Belang wenst er schriftelijk en uitdrukkelijk op te wijzen dat deze afgelasting strijdig is met het 
recente advies van het Crisiscentrum Binnenlandse Zaken inzake de interpretatie van het 
ministerieel besluit, het decreet lokaal bestuur, het recente advies van het Agentschap Binnenlands 
Bestuur, de recente uitspraken van minister Bart Somers (Open VLD) in het Vlaams Parlement en 
ons huishoudelijk reglement. Wij vragen dat deze politieverordening wordt vernietigd voorafgaand 
aan de raadscommissie van dinsdag 14 april 2020. 
 
Raadscommissies werden in diverse steden afgelast o.a. in Leuven, Antwerpen en Oostende. 
Bovendien hebben wij de mogelijkheid geboden aan de raadsleden om via e-mail technische 
vragen te stellen bij elk dossier va de raad en hebben wij op alle technische vragen een antwoord 
bezorgd aan alle raadsleden (via dit verslag van +/- 17 blz). De raadscommissie is dus de facto 
digitaal doorgegaan. 
 
 
GR - Punt 3 : 2020_GR_00050 - Corona – Debat. 
 
Raadslid Benjamin Vandorpe: 
 
1. In de nota “overzicht maatregelen ikv corona” vinden we volgende zaken terug: 
• Niet innen in 2020 van de belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van 
commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk 
• Opschorten van de heffing op het verstrekken van logies tijdens de periode van noodtoestand 
(federale maatregelen) 
• Toekennen van een aanvullende lokale premie van € 1.000 aan de cafés en restaurants die 
verplicht moeten sluiten en de Vlaamse premie van € 4.000 uitbetaald krijgen 
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• Vrijstellen van de marktkramers van standgelden tijdens de periode van noodtoestand 
• Later uitsturen belastingskohieren die betrekking hebben op periode vóór Corona 
• Voorlopig geen aanmaningen naar bedrijven voor openstaande facturen (bv. bedrijfsafval) 
 
Er is geweten op hoeveel betrokkenen deze genomen maatregelen telkens slaan. Gelieve daartoe 
telkens het aantal betrokken weer te geven en de financiële impact per voorgenoemde maatregel. 
 
  
Maatregel  Aantal betrokkenen  Financiële impact 
Niet innen BID-
belasting 

Kohier 2019 ging om 
397  handelszaken  

Ca. 100.000 EUR  

Opschorten logies-
taks 

Kohier 2019/K4 gaat om 52 
belastingplichtigen 

Jaarbudget 425.000 EUR. We gaan 
er momenteel van uit dat we 
hiervan max. de helft kunnen 
realiseren in 2020, dus impact 
212.500 EUR 

Premie cafés & 
restaurants 

Raming o.b.v. database Locatus 
459 begunstigden 

Impact  afgerond op 500.000 EUR 
(cf. foutenmarge in data). 

Vrijstellen 
marktkramers van 
standgelden 

105 marktkramers  over 6 
verschillende markten: 
- Maandagmarkt: 67 
marktkramers 
- Dinsdagmarkt: 8 marktkramers 
- Woensdagmarkt: 8 
marktkramers 
- Donderdagmarkt: 5 
marktkramers 
- Vrijdagmarkt: 6 marktkramers 
- Zondagmarkt: 11 marktkramers 

Gederfde omzet is ca. 5.500 EUR 
per maand.  
Bij assumptie tot eind mei (2,5 
maand) = impact 13.750 EUR.  

Later uitsturen pre-
Corona kohieren 

Staan momenteel on hold:  
- Logiestaks 2019/K4: 52 
aanslagbiljetten 
- Parkeerbelasting 2020/2 & 
2020/3: 3028 + 1160 = 4188 
aanslagbiljetten 
- Filmvoorstellingen 2020/K1: 2 
aanslagbiljetten 
- Logiestaks 2020/K1 (tot midden 
maart): 52 

Deze kohieren vertegenwoordigen 
samen een som van 193.753,75 
EUR.  
We gaan er niet van uit dat dit een 
impact heeft gezien het om uitstel 
gaat, geen afstel en gezien de Stad 
over voldoende liquide middelen 
beschikt om dit op te vangen zonder 
zelf extra financiering  te moeten 
aantrekken. 

Geen aanmaningen 
naar bedrijven  

Een 20-tal.  
 
Opm. we zijn ook mild in het 
toestaan van betalingsuitstel t.g.v. 
Corona wanneer dit gevraagd 
wordt, zowel t.a.v. bedrijven als 
particulieren 

Cf. voorgaande. We gaan voorlopig 
ook niet uit van een financiële 
impact want het betreft 
betalingsuitstel. Indien betrokken 
ook later niet zouden kunnen 
betalen wegens faillissement of 
insolvabiliteit, kan dit leiden tot een 
verhoging van het bedrag “oninbare 
vorderingen”.  Daar is voorlopig 
geen raming op geplakt; omvang tot 
nu toe beperkt.   
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2. Er is sprake van om de aanvullende lokale premie eventueel uit te breiden naar anderen 
handelaren. Indien in het uiterste geval de maatregel uitgebreid wordt naar alle Kortrijkse 
handelaren, over hoeveel premies spreken we dan en bijgevolg welk totaal bedrag? 
 
Verschillende scenario’s worden onderzocht maar er is nog geen beslissing genomen. Moeilijkheid 
is het gebrek aan goede data over aantal handelaren, ondernemingen, vestigingen… en vooral de 
mate waarin ze getroffen worden door Corona. Hiervoor zijn we permanent in overleg met Vlaio. 
 
 
Raadslid Hannelore Vanhoenacker: 
 
1. Kunnen jullie ook nog aangeven hoeveel personeelsleden van de Stad Kortrijk (879 koppen) op 
tijdelijke werkloosheid geplaatst werden en hoe de verdeling tussen de statutairen en de 
contractuelen in deze is?  
 
Tijdelijke werkloosheid. Aantal koppen: zie grafiek. 
 

 
 
De equipe is heel wisselend. Enkel contractuele medewerkers (statutaire medewerkers nog allen 
aan de slag, kunnen niet in TW). Sommige enkele dagen per week anderen voor de volledige 
werkweek. Dit wordt flexibel toegepast volgens werking van de dienst en in samenspraak met de 
teamverantwoordelijken. De voornaamste groep medewerkers in werkloosheid situeert zich binnen 
‘vrije tijd’ (dus diensten die gesloten zijn) en in ‘ruimte’ (daling werking, ondertussen al deels terug 
in opbouw).  
 
2. Hoe worden de werkzaamheden georganiseerd? Wie krijgt de kans om een andere activiteit uit 
te voeren? Is dit voor iedereen mogelijk? 
 
Wie krijgt kans voor ander werk? Iedereen krijgt de kans. Dit werd via de leidinggevenden en de 
nieuwsbrief bevraagd. We zetten flexibel mensen in op diverse plaatsen en functies zoals oa 
mondmaskers, opvang scholen, triage zonnewijzer etc.. De lijst wordt bijgehouden in team HR en 
dagelijks geactualiseerd en aangevuld. Zo willen we mensen ook maximaal aan de slag houden.  
 
 
Raadslid Wouter Vermeersch: 
 

1)    Veiligheid 
In de media duiken echter berichten op over burgers die zich niet aan deze maatregelen 
houden:  

a)     Om welke inbreuken gaat het precies en om hoeveel inbreuken gaat het telkens?  
b)    Hoeveel aanmaningen werden er uitgedeeld? Hoeveel per dag? Wat is de evolutie 
doorheen de tijd: nemen de aanmaningen toe of af? 
c)     Hoeveel pv’s werden er uitgedeeld? Hoeveel per dag? Wat is de evolutie doorheen de 
tijd: nemen de pv’s toe of af? 
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d)    Welke boetes werden er uitgedeeld per type overtreding (inbreuken op verplichte 
sluiting van handelszaken, het samenscholingsverbod en het verbod op onnodige 
verplaatsingen, tweedeverblijvers, enz.)? Voor welk bedragen? 
e)    Wordt er aan diegene die wordt beboet ook gemeld dat beroep mogelijk is? Worden 
de beroepsmogelijkheden medegedeeld? 
f)     Inzake de aanmaningen, pv's en boetes: welke leeftijdscategorieën komen hierin naar 
voor? Worden minderjarigen meteen beboet of eerst aangemaand? 
g)    Welke goederen werden er in beslag genomen? 
h)    Hoeveel inbreuken op verplichte sluiting van handelszaken werden er vastgesteld in 
Kortrijk? Was er in Kortrijk ook sprake van cafés en restaurants die zich niet aan de regels 
hielden? En wat is de evolutie? Neemt het aantal samenscholingen toe of af doorheen het 
tijdsbestek van de corona-maatregelen?  
i)      Hoeveel samenscholingen werden er vastgesteld in Kortrijk? Ook in private 
woningen? Was er in Kortrijk ook sprake van tuinfeesten zoals paasfeesten, barbecues en 
tuinfuiven? En wat is de evolutie? Neemt het aantal samenscholingen toe of af doorheen 
het tijdsbestek van de corona-maatregelen?  
j)      Hoeveel onnodige verplaatsingen werden er vastgesteld in Kortrijk? En wat is de 
evolutie? Neemt het aantal onnodige verplaatsingen toe of af doorheen het tijdsbestek van 
de corona-maatregelen? 
k)     Worden tweedeverblijvers ook opgespoord in Kortrijk? Hoeveel vaststellingen werden 
er gedaan? 
l)      De burgemeester liet op sociale media verstaan dat alleen mensen die onder 
hetzelfde dak wonen zich voor een essentiële verplaatsing in dezelfde wagen mogen 
begeven. “Alle anderen niet en die zullen ook beboet worden”. Hoeveel dergelijke 
vaststellingen werden gedaan?  
m)   Hij vraagt ook om onregelmatigheden te melden aan de politie op nummer 1701? 
Hoeveel meldingen zijn binnen gekomen per type overtreding (inbreuken op verplichte 
sluiting van handelszaken, het samenscholingsverbod en het verbod op onnodige 
verplaatsingen, tweedeverblijvers, enz.)? 
n)    Een N-VA-gemeenteraadslid uit Zwevegem meldt op sociale media dat er 
zondagavond een samenscholing van heel wat mensen werd vastgesteld in de Sint-
Janswijk te Kortrijk. Een pak volk die de coronamaatregelen aan hun laars lappen. Hij stelt 
dat er geen politiecontrole plaatsvond “uit schrik misschien wegens al eerder zware 
incidenten in deze buurt?”. Welke problemen waren er in de wijk? Hoe werden die 
aangepakt? Werden er aanmaningen en pv’s uitgedeeld? 
 
Punten A) tem N) zullen behandeld worden op de eerstkomende politieraad. 
 
o)    Hoe lang strekt de voorraad mondmaskers per respectievelijke Kortrijkse hulpdiensten 
(politie, brandweer, ambulance, enz.)? Om hoeveel stuks gaat het? 
p)    Hoe lang strekt de voorraad (desinfecterende) handgels per respectievelijke Kortrijkse 
hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance, enz.)? Om hoeveel stuks gaat het? 
q)    Hoe lang strekt de voorraad beschermende handschoenen per respectievelijke 
Kortrijkse hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance, enz.)? Om hoeveel stuks gaat het? 
 
Punten O) tem Q): 
 
De voorraadcijfers van politie dient u op te vragen bij de PZ Vlas. Dit kan dan behandeld 
worden op de eerstkomende politieraad.  
De voorraadcijfers van de brandweer en ambulancediensten voor chirurgische 
mondmaskers, FFP2 mondmaskers, FFP3 mondmaskers, handgel alcohol, handzeep 
Hiscrub, desinfecterende handgel (civiele veiligheid) en Nitril handschoenen: voldoende 
voor minstens 2 maanden 
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2)    Woonzorgcentra 
a)    Welk percentage van de bewoners werd getest op corona? Om hoeveel testen gaat 
het? Hoeveel besmettingen werden vastgesteld? 
 
We verwijzen naar de communicatie die twee keer per week gebeurt vanuit Zorg Kortrijk. 
Laatste communicatie van dinsdag 14 april:  

 
“De situatie op 14 april bij Zorg Kortrijk is als volgt: 
- Er verblijven 461 bewoners in de woonzorgcentra op vandaag. 
- Tot nu toe betreuren we 4 overlijdens ten gevolge van Covid-19.  
- Er zijn 15 bewoners die positief testten op Covid-19 en momenteel zijn opgenomen in de 
cohortafdeling van Sint-Jozef. 4 bewoners zijn doorverwezen vanuit het ziekenhuis AZ 
Groeninge omdat ze voldoende hersteld zijn maar nog niet of niet meer naar huis kunnen. 
- Er werken 446 personeelsleden binnen de woonzorgcentra op vandaag. 
- Er zijn 2 personeelsleden afwezig omwille van een vermoedelijke besmetting. 
- Er zijn 7 personeelsleden afwezig omwille van een bevestigde besmetting. 
Het stadsbestuur begint met het systematisch testen van personeel en bewoners van alle 
woonzorgcentra van Zorg Kortrijk, ongeacht of men nu wel of niet symptomen vertoont.” 
We zijn nog maar gestart met het afnemen van testen van alle bewoners en personeel van 
de woonzorgcentra, de testen worden systematisch afgenomen, er zijn nog geen resultaten 
bekend. We hebben wel al het resultaat van de steekproef via de hogere overheid bij de 
bewoners van De Weister: alle bewoners testten negatief.  

 
b)    Welk percentage van het personeel werd getest op corona? Om hoeveel testen gaat 
het? Hoeveel besmettingen werden vastgesteld? 
Zie punt a) hierboven. 
 
c)    Hoe lang strekt de voorraad chirurgische mondmaskers in de woonzorgcentra nog? 
Om hoeveel stuks gaat het? 
d)    Hoe lang strekt de voorraad respiratoire maskers (FFP1, FFP2, FFP3) nog? Om 
hoeveel stuks gaat het? 
e)   Hoe lang strekt de voorraad beschermende schorten nog? Om hoeveel stuks gaat het? 
f)    Hoe lang strekt de voorraad spatbrillen nog? Om hoeveel stuks gaat het? 
g)   Hoe lang strekt de voorraad (desinfecterende) handgels nog? Om hoeveel stuks gaat 
het? 
h)   Hoe lang strekt de voorraad beschermende handschoenen nog? Om hoeveel stuks gaat 
het? 
 
Deze stocks wijzigen elke dag en worden regelmatig aangevuld. We zorgen ervoor dat de 
voorraden op peil worden gehouden en werken intens samen op o.m. het regionale 
platform W13 inzake aankoop en verdeling.  Er wordt centraal aangekocht, bij verschillende 
leveranciers en dagelijks uitgeleverd richting de woonzorgcentra en andere stadsdiensten.  
Momenteel zijn er geen tekorten. Spatbrillen worden ontsmet en hergebruikt. Het bestellen 
van bijkomende P2/P3 maskers vormt uiteraard ook bij ons een uitdaging, bijbestellen lukt 
voorlopig niet, we kijken hier uiteraard ook naar de hogere overheid om verder bevoorraad 
te worden.  

 
 

3)    Stadsdiensten 
a)     Welke voorraden mondmaskers staan ter beschikking van het Kortrijkse 
stadpersoneel? Om hoeveel stuks gaat het? 
b)    Welke voorraden (desinfecterende) handgels staan ter beschikking van het Kortrijkse 
stadpersoneel? Om hoeveel stuks gaat het? 
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c)     Welke voorraden beschermende handschoenen staan ter beschikking van het 
Kortrijkse stadpersoneel? Om hoeveel stuks gaat het? 
 
Deze stocks wijzigen elke dag en worden regelmatig aangevuld. We zorgen ervoor dat de 
voorraden op peil worden gehouden en werken intens samen op o.m. het regionale 
platform W13 inzake aankoop en verdeling.  Er wordt centraal aangekocht, bij verschillende 
leveranciers en dagelijks uitgeleverd richting de woonzorgcentra en andere stadsdiensten.  
Momenteel zijn er geen tekorten. Het bestellen van bijkomende P2/P3 maskers vormt 
uiteraard ook bij ons een uitdaging, bijbestellen lukt voorlopig niet, we kijken hier uiteraard 
ook naar de hogere overheid om verder bevoorraad te worden. 
 
 
d)    Wij krijgen berichten dat stadspersoneel volledig onbeschermd aan de slag moet en 
dat ook aanklagen. Kunnen deze berichten worden bevestigd of ontkend?  

 
Vanuit de Interne Dienst hebben wij geen klachten ontvangen.   
Sinds 4 februari 2020 werden de basisrichtlijnen aan alle medewerkers gecommuniceerd 
via Intranet. Dit werd ook fysiek verspreid onder de vorm van de affiches van FOD 
Volksgezondheid. Er stond ter ondersteuning handontsmetting ter beschikking.  
Er werd in maart beslist om de werking en dienstverlening naar een minimum te herleiden, 
telewerk te stimuleren en verdere organisatorische maatregelen te treffen voor de 
medewerkers die wel nog aan het werk waren.    
De nodige bescherming is verschaft of aangeschaft voor iedereen die dit nodig heeft in het 
kader van zijn job. We werken steeds op basis van de adviezen van Idewe en FOD 
Volksgezondheid.  

  
 

4)    Horeca, kleinhandel en kmo 
a)     Hoeveel horeca-ondernemingen zijn er door de corona-maatregelen verplicht om de 
deuren te sluiten in Kortrijk? 
b)    Hoeveel niet-horeca-ondernemingen zijn er door de corona-maatregelen verplicht om 
de deuren te sluiten in Kortrijk? 
 
Het aantal verplicht gesloten ondernemingen op grondgebied Kortrijk bedraagt  1367, 
waarvan 459 horeca-ondernemingen. De rest zijn niet-horeca ondernemingen (oa winkels 
muv voeding).  
Noot : deze cijfers komen uit de databank Locatus. Deze databank heeft een lichte 
foutenmarge (geen dagelijkse update, definities ondernemingen, ed) maar geeft niettemin 
een goede indicatie.  
 
c)     Hoeveel vergunningen voor nachtwinkels zijn er in Kortrijk? 11 
d)    Lokaal kopen wint aan belang. De vraag naar hoeve- en lokale producten steeg de 
afgelopen weken. Deze crisis biedt opportuniteiten inzake het inzetten op de korte keten:  

i)      Ziet Stad Kortrijk en neemt Stad Kortrijk initiatieven om meer Kortrijkzanen aan te 
moedigen om lokaal te kopen en de keten te verkorten? 
ii)     We verwijzen naar webpagina’s als www.rechtvanbijdeboer.be (waar 1700 
verkooppunten gebundeld werden) en www.lekkervanbijons.be (deze heeft momenteel 
tot 45000 bezoekers per dag. Kan Stad Kortrijk actief boeren, hoevewinkels benaderen 
om hierop in te tekenen, om hun aanbod kenbaar te maken? 

 
Naar aanleiding van de coronacrisis en de opgelegde maatregelen werd beslist om voor alle 
ondernemers alle relevante informatie te bundelen op : 
https://www.kortrijk.be/onderneeminkortrijk/corona.  
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De informatie op die pagina wordt dagelijks up-to-date gezet in overleg met FOD, VLAIO, 
VVSG en ondernemers. De informatie op die pagina wordt via nieuwsbrieven, 
nieuwsflashes, berichtgeving op sociale media (fb en twitter) van Onderneem in Kortrijk & 
kanalen van Stad Kortrijk heel regelmatig tot bij de ondernemers gebracht. Daarnaast zijn 
alle medewerkers van economie dagelijks in de weer om vragen/voorstellen van alle 
soorten ondernemers of relevante informatie en wijzigingen (retail, horeca, ambulante 
handel, taxi, boeren, lokale producenten ..) tot bij hen te brengen via gesprek aan de 
telefoon, email, videochat…  
 
Op die pagina staat naast onmiddellijk cruciale informatie (FAQ, aanvragen premie VLAIO, 
personeelstekorten..) ook : 
- zaken die open zijn op vandaag 
- zaken waar je kan bestellen en afhalen/laten bezorgen 
- tools om in te zetten op de ontwikkeling van een eigen bestelplatform of bij welke 
bestelplatformen een ondernemer kan aansluiten 
- hoe sociale media vandaag in combinatie met online winkelen nog meer essentieel is en 
hoe je daarmee aan de slag gaat 
 
In dit aanbod zijn lokale producten en lokale producenten vertegenwoordigd en 
gestimuleerd om op de kar te springen. Los van de Coronacrisis wordt trouwens al ingezet 
op korte keten met lokaalmarkt, Stadsboerderij, plukboerderijen, hoevewinkels of hoeves 
die via automaat aanbieden. Jaarlijks zetten we dat product ook specifiek in de kijker op de 
boerenmarkt en de tuinmarkt. Het concept van de tuinmarkt (verplaatst naar September 
door corona) wordt dit jaar verruimd na een succesvol experiment vorig jaar naar 
Tuinmarkt, lekker en lokaal. Naast bloemen en planten zal extra ingezet worden op lokale 
producten en lokale producenten, georganiseerd ism Tuinhier en Stadsboerderij.  

  
Het actuele percentage boeren en producenten dat beslist enkel in te zetten op lokale 
verdeling is eerder beperkt. De beslissing om lokaal producten aan de man te brengen, is 
een beslissing die elke ondernemer in de sector voor zichzelf neemt. Criteria bij die 
beslissing zijn het soort product, financiële afweging tussen afzet in groothandel of 
kleinhandel en de kosten naar personeel, infrastructuur, tijd, distributie, marketing die 
komen kijken bij gelijk welke optie. Indien beslist wordt om lokaal te verdelen is dat 
meestal een combinatie met andere kanalen om rendabel te zijn maar toch bij te dragen 
aan korte keten en/of sociaal/milieu geïnspireerde projecten waar inzet op zelf produceren 
en lokaal verkopen past in een filosofie en organisatiemodel waar men financieel niet enkel 
afhankelijk is van de verkoop.    
 
De genoemde webpagina’s (www.rechtvanbijdeboer.be en www.lekkervanbijons.be) zijn 
opgenomen in het overzicht op Onderneem in Kortrijk en zijn extra gesignaleerd aan de 
sector, net zoals elk ander aanbod dat nu wordt gestart door een ondernemer of een 
partnerorganisatie. 
Er staan op die bepaalde website al 14 verkooppunten op in Kortrijk van voor de 
coronacrisis. 

 
e)    Markten en andere ambulante activiteiten zijn verboden, behalve de voedingskramen 
die nodig zijn voor de voedselvoorziening van de zones waar geen voedingszaken (bv. 
supermarkten) aanwezig zijn. De burgemeester beslist op basis van de noden van zijn 
gemeente of een markt al dan niet noodzakelijk is in het kader van de 
voedselbevoorrading. Wordt er overwogen openbare markten (Kortrijk, Bissegem, 
Rollegem, Kooigem, Overleie en Marke) alsook voor alle ambulante activiteiten buiten de 
openbare markt (kip aan het spit, pizza, frituur, … ) toch open te stellen? 
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Openbare markten en ambulante handel zijn niet gespaard gebleven in de maatregelen. 
Voorlopig blijft de stad het standpunt aanhouden dat deze ambulante handel niet opnieuw 
georganiseerd kan worden. Er zijn voldoende mogelijkheden op vandaag in Kortrijk waar 
mensen terecht kunnen voor voedsel. We volgen van nabij de federale adviezen op, bij een 
wijziging in de maatregelen wordt dit steeds herbekeken. 

  
 

5)    Mensen zonder papieren 
a)     Hoeveel corona-patiënten, die niet over geldige papieren, beschikken werden er al 
aangetroffen in Kortrijk? 
Geen. 
 
b)    Worden er ook mensen zonder papieren gehuisvest in de zorgflats van het vroegere 
Akkerwinde in de Sint-Denijseweg. Gebeurt daar een identificatie? 
Tot nu toe werd niemand opgenomen zonder geldige verblijfspapieren. Er wordt steeds een 
identificatie gedaan, vooral in functie van het opzetten van de begeleiding en zorg na de 
tijdelijke opname in Akkerwinde. 
 
c)     Welke aanpak wordt dan gehanteerd als corona (of symptomen ervan) worden 
vastgesteld bij mensen die niet beschikken over geldige papieren?  
Iedereen passeert in Kortrijk via het Triagecentrum in de Zonnewijzer. Indien nodig, dus op 
doktersadvies, zal quarantaine toegepast worden in Akkerwinde (gekaderd binnen de 
wettelijke dringende medische hulp).  
 
d)     Waar worden mensen zonder geldige papieren met corona of symptomen ervan 
gehuisvest? 
Zie 5.e. De voorwaarden voor verblijf in Akkerwinde is dakloos zijn, en voorschrift voor 
quarantaine door de dokters van triagecentrum of aanwezig zijn van een acute medische 
problematiek. 
 
e)    Fedasil liet weten dat asielzoekers systematisch worden getest op corona, geldt dat 
ook voor mensen zonder papieren? 
Niet van toepassing voor ons, gezien dit slaat op opvangcentra. 

 
 

6)    Nachtopvang 
De nachtopvang in Kortrijk staat onder druk omdat er maar één dakloze per kamer meer mag 
overnachten en er is uitbreiding naar de jeugdherberg Groeninghe.   
De capaciteit valt terug naar 8 bedden in de nachtopvang en wordt aangevuld met 8 kamers 
voor daklozen in de jeugdherberg en 2 voor begeleiders. Totaal 16 plaatsen dus in deze 
coronatijden terwijl begin maart de capaciteit van 20 naar 24 bedden werd uitgebreid. 

a)     Verblijven er enkel daklozen in de jeugdherberg en dus geen internationale studenten 
van de hogescholen meer? 
Er zijn op heden nog 2 internationale studenten die verblijven in de jeugdherberg.   
Voor de extra nachtopvang in de jeugdherberg maken we gebruik van een afzonderlijke 
verdieping. Elke kamer beschikt over een eigen toilet en douche. Alle gemeenschappelijke 
ruimtes zijn afgesloten, er is geen contact tussen de bezoekers onderling. De bezoekers 
voor de nachtopvang gaan om 20u naar de jeugdherberg, en moeten dan meteen op de 
kamer. Deze mag niet verlaten worden tot ’s morgens, en dit wordt ook gerespecteerd. 
Gezamenlijk avondmaal en ontbijt kan omwille van de maatregelen niet. Er 
worden lunchpakketten meegegeven die op de kamer moeten genuttigd worden.  
 
b)    Hoeveel daklozen worden dagelijks geweigerd door de plaatsgebrek? Melden er zich 
effectief minder daklozen aan? 
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Er zijn op heden nog geen daklozen geweigerd. Bij ingaan van de zachte lockdown werd 
een serieuze terugval vastgesteld, was ook het geval in andere steden. Bezoekers gingen 
er zelf van uit dat de nachtopvang gesloten zou worden. Op vandaag gemiddeld tussen de 
12 en 15 bezoekers wat effectief een lager gemiddelde is dan voor lock down periode. Dak- 
en thuislozen worden wel bereikt en bevraagd via straathoekwerk en medewerkers in 
Centrum Overleie. Een aantal gasten geeft aan dat ze geen gebruik willen maken van de 
nachtopvang, uit vrees om daar samen te zijn met anderen en dus eventuele 
gezondheidsrisco’s, dit ondanks alle veiligheidsmaatregelen die worden genomen binnen de 
nachtopvang.  
 
c)     Is het aantal vrijwilligers per nacht nog gewaarborgd?  
De noodzakelijke permanentie per nacht is gegarandeerd. 
 
d)    Welke kost zal hiervoor aangerekend worden aan de Stad Kortrijk (huur, schoonmaak) 
Er wordt  aan de stad 150 euro aangerekend per dag dat de kamers in de jeugdherberg 
gebruikt worden, zolang de lockdown duurt.  De kamers in de jeugdherberg worden enkel 
gebruikt als de nachtopvang in het CAW (Tuighuisstraat) volzet is, wat niet elke dag het 
geval is. De poets wordt georganiseerd door de poetsdienst van het CAW, is een 
uitbreiding van de poets van de reguliere opvang in het CAW. De kosten van de poets 
worden voorgefactureerd aan de stad. Op heden nog geen zicht op de kostprijs hiervan.  
Er werd ondertussen een dossier ingediend en goedgekeurd bij de Koning 
Boudewijnstichting. Voor de organisatie van de extra nachtopvang in de 
jeugdherberg ontvangen we hierdoor 10.000 euro voor de huur van de kamers in 
de jeugdherberg en voor de kosten van de poets. Of dit bedrag toereikend zal zijn 
zal afhangen van de duurtijd van de lockdown periode.   

                           
e)    Hoeveel daklozen melden er zich dagelijks aan in de dagopvang in Wijkcentrum 
Overleie? 
Er is een kern van een 50 tal relatief vaste bezoekers en een aantal wisselende personen. 
Dagelijks aantal bezoekers schommelt tussen de 20 en 50 personen per dag. 
  
f)      Welke voorraden mondmaskers staan ter beschikking van het schoonmaakpersoneel 
en de hulpverleners? Om hoeveel stuks gaat het? 
g)     Welke voorraden (desinfecterende) handgels staan ter beschikking van het 
schoonmaakpersoneel en de hulpverleners? Om hoeveel stuks gaat het? 
h)    Welke voorraden beschermende handschoenen staan ter beschikking van het 
schoonmaakpersoneel en de hulpverleners? Om hoeveel stuks gaat het? 

  
Er is voldoende beschermingsmateriaal voorhanden voor zowel het schoonmaakpersoneel 
en alle betrokkenen in de nachtopvang en in Centrum Overleie (mondmaskers, 
handschoenen en desinfecterende handgel) als voor de mensen die permanentie en/of 
begeleiding opnemen in Akkerwinde (mondmaskers, handschoenen, kledij, handgel). Dit 
materiaal is een onderdeel van de grotere stock persoonlijk beschermingsmateriaal voor de 
stad Kortrijk en wordt vlot geleverd op vraag. 
Voor de werking binnen Akkerwinde is ook specifiek poetspersoneel aangesteld om 
gemeenschappelijke delen te poetsen, en om na een verblijf de flats te ontsmetten en te 
poetsen. Ook zij hebben al het nodige beschermingsmateriaal ter beschikking. 

 
  

7)    Afsluiten Leieboorden en banken 
Wat is de wetenschappelijke onderbouwing om de leieboorden en delen van het jaagpad aan 
de Leie af te sluiten? In hoeverre is er verschil tussen deze locatie en andere drukke locaties 
en fietspaden in onze stad? 
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De steden en gemeenten werken niet met Risk Assessment Group zoals de federale overheid. 
Dit is voor dit niveau specifiek geregeld door het protocolakkoord tussen de Belgische 
gezondheidsautoriteiten. De beslissing van de burgemeesters van Kortrijk en Kuurne is 
gebaseerd op de vaststelling dat het mooie weer heel veel wandelaars en fietsers samenbracht 
langs de Leieboorden. Omdat hier vaak ook geen camera’s staan, werd ervoor gekozen om op 
basis van de bevoegdheid beschreven in art. 135 §2 Nieuwe Gemeentewet, bij mooi weer en in 
het weekend de toegang tot twee stukken jaagpad voor te behouden aan wandelaars. 

  
8)    Intensieve in Kortrijk Xpo 
In de media lazen we dat Kortrijk Xpo deels kan ingezet worden in het Kortrijkse corona 
actieplan. Visueel konden we vaststellen dat daar reeds ambulances aanrijden. Werd de 
intensieve in Kortrijk Xpo reeds in gebruik genomen? 
 
Nee. Er worden twee zaken door elkaar gehaald.  
In de eerste weken van de crisis werd door de stadsdiensten inderdaad pro-actief gekeken of 
Kortrijk Xpo kon worden ingericht als noodhospitaal indien nodig. De omvang en de ligging ten 
opzichte van het AZ Groeninge van deze locatie maakten dit een uitstekende optie.  
De HVZ Fluvia richtte op deze locatie reeds een hub in voor haar ambulances, compleet met 
wasstation voor de ambulances die gebruikt worden voor ziekenvervoer van COVID-19 
patiënten. 
Later kwam de vraag van het Agentschap Zorg & Gezondheid om in de regio preventief een 
schakelzorgcentrum te voorzien. Zo’n centrum moet bij verzadiging van de ziekenhuiscapaciteit 
in staat zijn om 30 herstellende patiënten over te nemen in een zorgomgeving waar zij 24/24 
kunnen verblijven. Hiervoor werd het voormalig WZC Lichtendal reeds voorbereid. Voorlopig is 
dit niet actief. Enkel het Agentschap en de gouverneur kunnen dit activeren. 
 

  
9)    Begroting 

a)     Hoe zullen de corona-maatregelen worden betaald? 
b)    Wat is de geschatte totale kostprijs? 
c)     Zal er een nieuwe meerjarenbegroting worden opgesteld?  
d)    Welke uitgaven zullen worden geschrapt? 

 
 

b)    Wat is de geschatte totale kostprijs? 
 

- Vooraf: Net zoals de financiële impact op Vlaams en federaal niveau moeilijk in te schatten 
is, is dat ook op lokaal niveau het geval. Niemand weet hoelang de noodtoestand zal 
duren, hoe de gefaseerde exit precies zal verlopen, hoe diep de economische recessie zal 
zijn, hoe snel de economische relance, de ondersteuning van specifiek getroffen sectoren 
(bv zorg) is nog niet helemaal duidelijk, etc. Onderstaande cijfers moeten dan ook met de 
nodige voorzichtigheid bekeken worden. De raming wordt permanent bijgestuurd i.f.v. 
nieuw beschikbare informatie. 
 

- Huidige raming directe financiële impact (assumptie impact tot eind mei): 7.500.000 EUR. 
Verklarende factoren:  

  
o Daling belastingsopbrengsten  

 Grootste impact is het quasi volledig wegvallen van de parkeeropbrengsten 
 Andere lokale belastingen met lagere opbrengst in 2020: BID-belasting, 

logies-taks, filmtickets, reclamedrukwerk, GAS, taxi’s… 
 Aanvullende personenbelasting (APB): massale tijdelijke werkloosheid leidt 

tot lager belastbaar inkomen in 2020, wat nadien tot uiting zal komen in een 
lagere APB 
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o Verlies  omzet/retributies 

 Vrije tijd: tickets schouwburg, inkom musea, sport (oa kampjes 
paasvakantie), omzet fuifzaal, Warande… 

 Ruimte: vnl. standgelden paasfoor, ook standgeld markten, jobhappening…  
 Zorg: klantenbijdrage dagcentrum, minder omzet dienstencheques, 

maaltijden à huis duurder dan in dienstencentra, lagere bezetting 
woonzorgcentra… 

 Dienstverlening & sociaal beleid: lagere omzet bib, geen barwinsten in 
wijkteams en OC’s, sluiting VORK… 
  

o Meeruitgaven  
 Corona-zorg: aankoop persoonlijke beschermingsmiddelen (schaarste heeft 

prijzen enorm doen stijgen), inrichting & werking triagepost & 
schakelzorgcentrum, paasactie voor kwetsbare kinderen…  

 Compensatie getroffen sectoren: premie voor cafés en restaurants 
 Te verwachten toename steun sociale dienst (medische kosten, meer 

aanvullende steun nodig etc.).  
 

- Impact in volgende jaren -> ramingen nog te verfijnen  
o Financieringskost factuur 2020 zal blijven doorwegen op de AFM in volgende jaren. 
o APB: door economische recessie minstens in 1e jaren lagere opbrengst te 

verwachten. Er is overleg tussen de centrumsteden om dit effect zo goed mogelijk 
in te schatten.  

o T.g.v. recessie vermoedelijk blijvend hogere steun sociale dienst in eerstkomende 
jaren te verwachten.  

  
c)    Zal er een nieuwe meerjarenbegroting worden opgesteld? 

- Een nieuw meerjarenplan is technisch niet het juiste woord, maar elk jaar moeten we 
verplicht wel een aanpassing van het meerjarenplan doen waarin minstens het resultaat 
van de vorige jaarrekening verwerkt moet worden. 

- T.g.v. Corona zal de aanpassing dit jaar veel ingrijpender zijn dan gepland. Het budget van 
2020 zal fors bijgestuurd worden, maar er zullen ook effecten in de volgende jaren zijn (cf. 
antwoord b).  

- In de nieuwe BBC (vanaf 2020) zijn de regels qua kredietbewaking veel soepeler dan 
vroeger. Budgetoverschrijdingen op vlak van bv. aankopen beschermingsmaterialen of door 
de invoering van een nieuw premiereglement kunnen opgevangen worden in het globaal 
exploitatiebudget. Daardoor moeten we op korte termijn niet meteen een aanpassing van 
het budget doorvoeren. Maar in het najaar komt er inderdaad een significante aanpassing 
van het meerjarenplan.   

 
a) Hoe zullen de corona-maatregelen worden betaald?  + d)  Welke uitgaven zullen worden 

geschrapt? 
- De jaarrekening 2019 zal positiever zijn dan het budget. Dit overschot zal de 

financieringskost van de Corona-factuur in 2020 deels doen dalen. 
- In het huidig meerjarenbudget hebben we de lat hoger gelegd dan de door Vlaanderen 

opgelegde evenwichtsvoorwaarden. We hebben 2 strategische buffers ingeschreven:  
o het Resultaat op Kasbasis staat gemiddeld op 4M (moet wettelijk gewoon positief 

zijn).  
o inzake AFM hebben we een strategische buffer van 1M 

- Deze buffers dienen om eventuele tegenvallers of risico’s op te vangen. Om de impact van 
Corona op het meerjarenplan te verlichten, zullen deze buffers gedeeltelijk worden 
aangewend. 
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- De financiële impact van Corona, op 2020 en de rest van het meerjarenbudget, wordt 
verder onderzocht en verfijnd in de komende weken/maanden. Uit deze oefening zal 
blijken of bovenstaande financieringspistes volstaan, dan wel of bijkomende inspanningen 
moeten gebeuren. Het is nu te vroeg om daar uitspraken over te doen. 

 
 
 
GR - Punt 4 : 2020_CBS_00833 - GAS voor Coronavirus-maatregelen - 
Politieverordening houdende de tijdelijke toepassing van de gemeentelijke 
administratieve sancties op inbreuken bedoeld in artikel 187 van de Wet van 15 mei 
2007 betreffende de civiele veiligheid en meer in het bijzonder op de artikelen 1, 5 en 
8 van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om 
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken – Goedkeuren. 
 
Raadslid Benjamin Vandorpe:  
 
Nav het ministerieel besluit van 23 maart 2020 wordt de scope van GAS uitgebreid met 
Coronavirus maatregelen. 
Hoeveel extra GAS boetes (dus specifiek nav de uitbreiding voor Coronavirus) werden er tot datum 
van vandaag uitgedeeld? Stellen er zich mogelijk juridische problemen naar rechtsgeldigheid als er 
reeds GAS boetes uitgedeeld werden, zonder dat de uitbreiding bekrachtigd werd door de 
gemeenteraad? 
 
Er werd tot op heden geen enkel GAS-pv opgemaakt dat verband houdt met Corona.  
 
 
GR - Punt 5 : 2020_GR_00053 - 2019/1988 - Sportcentrum Lange Munte: bouwen 
kleedruimtes voor buitensporters - Voorwaarden en wijze van gunnen. 
 
Raadslid Mattias Vandemaele:  
 
1. Wat zijn de ecologische maatregelen in dit dossier? Is er bvb waterrecuperatie i.f.v. de 
toiletten?, zijn er groendaken?, Hoe zit het isolatie/verwarming...).  
 
Op vlak van gebouw en gebouwschil voldoet het isolatieniveau aan de wettelijk opgelegde 
vereisten. Er is ook extra aandacht voor warmteverlies vanuit de kleedkamers gezien ze alle 
rechtstreeks op de buitenomgeving aansluiten, zo zijn deuren zelfsluitend en isolerend om 
warmteverlies langs deze weg te vermijden. Verder is er ook aandacht besteed aan de 
aangewende materialen zoals bv rotswol in plaats van PUR isolatie.  
Op het vlak van regenwater is een groendak opgenomen en wordt er een regenwaterput voorzien 
lokaal bij de nieuwbouw om via een regenwaterpomp dit water te recupereren voor de spoeling 
van de toiletten en het reinigingswater. De overloop van de regenwaterput wordt verbonden met 
een aan te leggen buffergracht om het overtollige water de mogelijkheid te geven in de grond in 
te dringen. 
Op vlak van sanitair warmwater wordt een zonneboiler voorzien voor de productie aangevuld met 
een gasgestookte boiler om piekmomenten of te weinig zon op te vangen. Verder worden alle 
douches voorzien van een douchesproeier met beperkt waterverbruik (6 l/min) en een 
zelfsluitende bedieningsknop. 
Iedere kleedkamer wordt voorzien van een individueel ventilatiesysteem dat functioneert in functie 
van aanwezigheid en relatieve vochtigheid. Dit biedt het voordeel dat de ventilatie enkel minimaal 
zal werken om een goede luchtkwaliteit met een minimaal energieverbruik te realiseren.  
De aanwezigheidsdetectie bedient eveneens de verlichting ; voor de buitenverlichting wordt een 
astroklok geplaatst die de verlichting in functie van zonsondergang en kalender stuurt. Alle 
voorziene verlichtingsarmaturen zijn energiezuinige LED armaturen.  
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De verwarming is voorzien via radiatoren en wordt gestuurd per kleedkamer in functie van 
bezetting. 
Om alle verschillende systemen in te stellen, te sturen en te monitoren in functie van optimale 
werking is een uitbreiding op de reeds omgebouwde regeling naar gebouwenbeheersysteem van 
het sportcentrum inbegrepen. 
 
2. Wat ik me ook afvroeg: er werd in dit dossier ook nagedacht met de wijk Lange Munte - kunnen 
deze kleedkamers 'gedeeld' worden voor buurtevenementen? 
 
Wanneer er een vraag is naar gebruik van de kleedkamers, kan altijd contact opgenomen worden 
met de beheerder van het sportcentrum. Deze bekijkt dan welke de mogelijkheden zijn in kader 
van de bezetting op het gevraagde moment. Het is wel zo dat de reguliere sportactiviteiten hier 
voorrang krijgen, maar we proberen flexibel te werken en indien mogelijk een oplossing op maat 
uit te werken. 
Het huren van kleedkamers in sportcentra (zonder gebruik te maken van andere 
sportaccommodatie) is ook opgenomen in het stedelijk retributiereglement onder punt 10, Sport. 
 
 
Raadslid Pieter Soens:  
 
1. Welke oplossingen worden voorzien gedurende de overgangsperiode, zijnde de periode tussen 
afbraak van de oude containers en de bouw van de nieuwe accommodatie? Waar zullen de 
sporters terecht kunnen? 
 
De huidige containerkleedkamers zullen open blijven zolang de nieuwe kleedkamers in aanbouw 
zijn. Pas nadat de nieuwe kleedkamers in gebruik kunnen genomen worden, zullen de 
containerkleedkamers verwijderd worden en zal de buitenaanleg van start gaan. We werken met 
andere woorden in fases om de reguliere dienstverlening te verzekeren. 
 
 
RAADSCOMMISSIE 2 
 
GR - Punt 6 : 2020_GR_00052 - Vier Linden - Gedeeltelijke verplaatsing van buurtweg 
nr. 9 – Goedkeuren. 
 
Raadslid Pieter Soens:  
 
1. In de gemeenteraad van februari 2020 deed ik de suggestie aan het stadsbestuur om eventueel 
een plan B uit te werken voor het geval de stad bot zou vangen in de gerechtsprocedures. Werd 
daar ondertussen werk van gemaakt? 
 
Toen in 2014 de keuze op de Vier Linden in Heule viel, was er al een grondige oefening gemaakt. 
Deze site is op grondgebied Kortrijk veruit de beste en economisch meest interessante. Alle andere 
sites of oplossingen zijn duurder en minder efficiënt.  
 
2. In de gemeenteraad van februari 2020 deelde de schepen mee dat er pas "binnen enkele tijd" 
betaald zou moeten worden aan Vande Wiele voor het gebruik van de gebouwen in Marke in 
afwachting van een nieuwe locatie voor de stadsdiensten. Er werd toen gevraagd wat werd 
bedoeld met "binnen enkele tijd". Kan de schepen daar nu een concreet antwoord over geven? 
 
Om nog verder gebruik te kunnen maken van de gebouwen werd een gebruiksovereenkomst 
afgesloten tot 20 december 2021. De huur of gebruiksvergoeding die reeds in 2019 werd betaald, 
wordt nu doorgetrokken tot dan. 
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3. Wat zijn sedert de gemeenteraad van februari 2020 de bijkomende evoluties in het dossier van 
de Kortrijkse Groothandelsmarkt? 
 
De burgerlijke procedures kennen hun verdere verloop (conclusies werden ingediend). 
 
 
Raadslid Wouter Vermeersch: 
 
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd van 13 februari 2020 tot en met 13 maart 2020. 
Er werd 1 bezwaar ingediend. De bezwaren worden ontvankelijk, doch ongegrond beoordeeld. 
Kunnen de beroepsindieners nog verdere stappen nemen tegen deze beoordeling tot 
ongegrondheid?  
 
Na deze beslissing is gedurende een beroepsperiode van 30 dagen administratief beroep bij de 
Vlaamse Regering mogelijk. Een eventueel beroep schorst de bestreden beslissing tot de dag na 
de datum van beslissing in beroep. De Vlaamse Regering dient een beslissing te nemen binnen 
een termijn van 90 dagen na ontvangst van het dossier (termijn van orde).  
Bij Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april houdende noodmaatregelen inzake het decreet 
van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen worden de termijnen om een administratief beroep 
in te stellen echter  geschorst tijdens de periode van de noodmaatregelen (en bijgevolg wordt de 
beroepsperiode na afloop van de maatregelen hernomen). Indien tijdens de periode van 
noodmatregelen toch een beroep zou ingediend worden, wordt dit wel als ontvankelijk geacht. 
 
 
GR - Punt 7 : 2020_GR_00051 - 2019/01043 - Bouw Reepbrug & omgevingsaanleg, 
zaak van de wegen – Goedkeuren. 

  
Raadslid David Wemel:  
1. Bestaan er al technische plannen voor de brug zelf met de uitwerking van de fietslift? Zo ja, 
kunnen we die krijgen? 
Zie bijlage. (ter info. architectuurplannen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet 
verder verspreid worden) 
  
2. Is er overleg geweest met de initiatiefnemers van Leilekkerland (de collectieve tuin op de 
Budatip)? Kan ik een overzicht en de verslaggeving krijgen van de eventuele overleggen? 
  
Het ontwerptraject tussen de stad Kortrijk en ontwerpbureau Ney&Partners (brug) en 
Omgeving (landschapsaanleg) liep tussen 21/06/2018 (startvergadering) en 10/5/2019 (def. 
ontwerp). 
 
Binnen dit ontwerptraject werden elementen uit afstemming (vergaderingen, mailverkeer, 
telefonisch) met Leielekkerland meegenomen.  
Deze afstemming gebeurde in hoofdzaak via Frank Petit-Jean. 
Voorafgaand aan de startvergadering vond een overleg plaats met vertegenwoordigers van 
Leilekkerland. Samen met het ontwerpbureau en Leilekkerland werd naar een alternatieve 
locatie gezocht op de site. Deze werd gevonden in de zone tussen de Reepbrug en de 
kloostermuur. 
Daarnaast wordt geopteerd om in de zones nabij de bestaande gebouwen (ic vroegere 
materniteit en palliatieve) te voorzien in een semi-tijdelijke aanleg, gezien deze zone op 
middellange termijn weer ‘geschonden’ wordt bij herontwikkeling. In deze ‘bufferzones’ is 
ruimte voor extensief beheer en kan Leilekkerland indien gewenst een rol opnemen. 
Later in het proces dienen voor het stadstuinieren en de ‘bufferzones’ nog concrete afspraken 
vastgelegd te worden. 
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Overzicht afstemming Leilekkerland: 
 Maart 2017: mail à Arnout Vercruysse mbt bouw brug en inschatting beëindiging tijdelijke 

invulling Leilekkerland 
 20/10/2017: overleg met Frank Petit-Jean + andere afgevaardigden Leilekkerland – 

afspraak om alternatieve locatie stadstuinieren te onderzoeken op de site. 
 Januari 2018: mailverkeer à F. Petit-Jean mbt de aanstelling van het ontwerpteam en het 

ontwerptraject 
 30/05/2018: startvergadering/plaatsbezoek waarop Leilekkerland werd uitgenodigd, maar 

er geen vertegenwoordiging van LLL aanwezig was. Nadien per mail meegegeven aan LLL 
dat het studiebureau sowieso ging bekijken of LLL kan geïntegreerd worden. 

 21/06/2018: voorbereidend overleg aan de startvergadering met het ontwerpbureau – 
aanwezig voor Leilekkerland: Gaelle Nonque, Michel Gonzage en Frank Petit-Jean. 
Praktische insteken worden meegenomen in het ontwerptraject. 

 November-december 2018: mailverkeer met F. Petit-Jean mbt het voorontwerp. Specifieke 
opmerkingen mbt de zone stadstuinieren. 

 December 2018: mailverkeer met F. Petit-Jean mbt een eventueel gebruik van de 
kloostertuin (aanvullend aan de zone voor stadstuinieren) – geen akkoord kloosterzusters 

 Februari 2019: mailverkeer met F. Petit-Jean mbt het verlengen van de opzeg tijdelijk 
gebruik door De Vlaamse Waterweg (van 30/06/2019 naar 30/09/2019) 

 Mei 2019: mailverkeer met F. Petit-Jean met het quasi definitieve ontwerpplan en 
inschatting realisatieperiode. 

 Najaar 2019: mailverkeer met F. Petit-Jean mbt het tijdelijk stallen van materiaal in nabije 
omgeving. 

  
 
Raadslid Wouter Vermeersch:  
 
Er werden twee bezwaren ingediend. Kan er toelichting worden gegeven bij de 
ontvankelijkheid en gegrondheid van de bezwaren?  
 
In het kader van voorliggende beslissing (zaak van de wegen) werd geen afzonderlijk 
openbaar onderzoek gehouden. Tijdens het openbaar onderzoek ikv de effectieve 
omgevingsvergunningsaanvraag werden 2 bezwaren ingediend. Deze werden tijdig ingediend 
(dwz voor afloop van het openbaar onderzoek van 31/01-29/02) en zijn bijgevolg ontvankelijk.  
Wat betreft de gegrondheid van de bezwaren werd een evaluatie gemaakt door het college 
van burgemeester en schepenen ikv de effectieve omgevingsvergunningsaanvraag en verwerkt 
in het advies aan de vergunningverlenende overheid (ic. Gewestelijk stedenbouwkundig 
ambtenaar) die daarover finaal zal beslissen. 
De beoordeling van de bezwaren door het CBS werden in de nota opgenomen, voor de 
volledigheid werd onderstaande conclusie overgemaakt aan de gewestelijk stedenbouwkundig 
ambtenaar: 
  
1.       Functionaliteit: ongegrond 
 Dit bezwaar is niet stedenbouwkundig van aard. Het bezwaar is ongegrond. 
  
2.       Aanleg plein: ongegrond 
Gezien het verwachte, extensieve, gebruik van de brug wordt de verharding tussen de 
bestaande voetgangersvoorzieningen en de zone rondom de trap en lift naar de brug voorzien 
van een duurzame verharding. Het bezwaar is stedenbouwkundig van aard maar ongegrond. 
 
 3.       Geen appreciatie voor de historische context beplanting: ongegrond 
De aanleg van de westelijke tip van het eiland vormt een bij de Leiewerken nieuw gecreëerd 
stuk land dat historisch niet aanwezig was. Specifiek voor de zone naast de kloostermuur 
(noordzijde) is op basis van overleg met erfgoed Vlaanderen geopteerd om hier geen 
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beplanting of bomen te voorzien. Daarom wordt in deze zone voorzien in een extensief 
bloemenveld en wordt het zicht op de kloostermuur maximaal open gehouden. Door 
positionering (noorden) is begroeiing niet aangewezen. Het bezwaar is ongegrond. 
 
4.       Boomsoorten:  deels gegrond, deels ongegrond.  
Er wordt voorgesteld om in overleg te treden om het finale bomenpalet te definiëren. 
 
5.       Overige opmerkingen: Van de 16 opmerkingen zijn er deels gegrond, deels ongegrond. 
Waar nodig/nuttig zullen deze elementen meengenomen worden in de definitieve aanleg of in 
overleg uitgeklaard worden. 

 
 
OR – Punt 1 : 2032 - Zorgcampus Condédreef Sint-Jozef: nieuwbouw 
woonzorgcentrum, dagverzorgingscentrum, lokaal dienstencentrum en crèche - 
Voorwaarden en wijze van gunnen. 
 
Geen vragen. 
 
 


