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Vraag nr. 22 van raadslid Cathy Matthieu van 20 april 2020 
 
Stadsproject Ramen 
 

Een aantal jaren geleden werd in het SOK een project opgestart rond RAMEN – 
Een van de andere meer beperkte projecten in samenspraak met de Stad is het gebied Ramen. Hier 

stond het Stadsontwikkelingsbedrijf in voor de aankoop van een perceel bouwgrond, na 

herverkaveling met de Stad en de aanleg van een parkje door deze laatste kan dit perceel opnieuw 
als bouwgrond verkocht worden.” 

https://www.kortrijk.be/sites/kortrijk/files/media/jaarverslag2009_website.pdf 
 Hoe ver zijn de plannen rond Ramen ? 

 Zijn er bijkomende plannen om de buurt Papenstraat – Ramen – Vismarkt te herwaarderen ? 

 
Antwoord 

 
We delen uw bezorgdheid om de buurt Papenstraat – Ramen – Vismarkt te herwaarderen.   

 
In 2009 werd er een meesterproef-opdracht ontworpen op de site van Ramen. De belangrijkste 

conclusie die hieruit meegenomen werd, is dat het centrale perceel, zijnde de parking moet verworven 

worden vooraleer een kwalitatief project te kunnen realiseren.  
Tot vandaag werd er nog geen akkoord gevonden met de huidige eigenaars en is er geen budget voor 

deze aankoop voorzien in het strategisch meerjarenplan.  
De achtergelegen tuin (eigendom van SOK/stad Kortrijk) wordt sinds enkele jaren gebruikt als 

buurttuin. 

 
De in blauw ingekleurde percelen op de kaart hieronder zijn eigendom van het SOK/de stad.  Het 
hoekperceel is nog steeds in private eigendom.  
 



 

 

 
 

Intussen onderzoeken we de mogelijkheden om met beperkte middelen een nieuwe tijdelijke 
afwerking te geven aan de wachtgevels van de gronden van de stad. We bekijken eveneens of we de 

hoek kunnen vergroenen.  Hiervoor is er evenwel een akkoord met de private eigenaar nodig.    
 

 

Vraag nr. 23 van raadslid Pieter Soens van 5 mei 2020 
 

Masterplan begraafplaatsen 
 

In het begin van de vorige legislatuur werd een aanzet gemaakt tot het opmaken van een masterplan 

begraafplaatsen, niet alleen voor wat betreft de (her)aanleg (bvb. welke onbeheerde graven mogen 
weg en welke niet), maar ook voor wat betreft de inventarisatie van waardevolle 

gedenkstenen/graven/... zowel op architecturaal gebied als op gebied van bekendheid van de 
desbetreffende overledene. Er zou ook specifiek naar oudstrijders toe een database aangelegd worden 

en er zouden extra inspanningen geleverd worden om de grafzerken van laatstgenoemden te 
vrijwaren. 

Deze denkoefening zou gebeuren per afzonderlijke begraafplaats. 

Tevens zou deze denkoefening aangewend worden om per begraafplaats aan de ingang een globaal 
overzicht te hangen met aanduiding van de vindplaats van de verschillende waardevolle graven. 

Tot op heden mochten wij niets meer vernemen van dit masterplan. 
Gelieve dan ook te willen meedelen of dit masterplan ondertussen afgerond werd, zo ja graag 

mededeling van het verslag van de bevindingen met bijhorende cijfers. Zo niet, graag de reden 

hiervan en graag een stand van zaken met overzicht van de tot nu bereikte resultaten. 
 

Antwoord 
 

Masterplan 
Er is inderdaad in het begin van vorige legislatuur een aanzet geweest om een masterplan voor de 

begraafplaatsen (en kerkhof) op te maken. De stadsorganisatie onderging op hetzelfde moment een 

hervorming. Bepaalde teams zoals erfgoed kregen andere prioriteiten toebedeeld. Dit alles maakte dat 



 

 

de opmaak van een masterplan op de achtergrond verdween. In tussentijd worden de 

begraafplaatsen wel aangepakt via afzonderlijke projecten. 
Het is echter de ambitie om nu in 2020 de opmaak van het masterplan terug nieuw leven in te blazen. 

Er werd namelijk een integrale expertengroep ‘begraafplaatsen’ opgericht en begin 2020 
ondergebracht in het team Publieke ruimte. Deze groep krijgt nu als hoogste prioriteit dit masterplan 

te finaliseren. 

 
Status ‘Inventarisatie’ 

In 2008 werd op de Sint-Jansbegraafplaats gestart met het inventariseren met het oog op het behoud 
van het funerair erfgoed. Met dit als basis konden de erfgoedcel in overleg met burgerzaken advies 

geven voor behoud of herbruik van deze graven (niet voor onderhoud). Na een eerste voorselectie is 
dit proces stilgevallen. Een uitbreiding naar de andere begraafplaatsen is er evenmin gekomen. 

 

Status ‘Oud-strijders’ 
In 2014 was er de intentie om een werkgroep op te starten omtrent de graven van oud-strijders. Deze 

werkgroep is echter nooit niet opgestart waardoor de inventaris van de oud-strijders niet accuraat is. 
Alle graven van oud-strijders (en de term werd ruim gerekend) werden wel als waardevol aangeduid. 

Hierdoor worden de graven niet verwijderd als de concessie verloopt. Verdere stappen werden er tot 

op heden niet gezet. 
 

Status ‘Digitalisering’ 
Dankzij de inspanning van Jozef Decoene en Freddy Himpe werd de databank Dodona gecontroleerd 

en correct gezet. Alle begraafplaatsen (exclusief de graven zelf) werden opgemeten en in WebGis 
geplaatst. Dit was een eerste stap naar verdere digitalisering. 

Dodona kan voor het opzoeken van graven enkel worden gebruikt door team burgerzaken, de 

WebGis-applicatie door team begraafplaatsen. Beiden kunnen niet ontsloten worden naar de burgers. 
Tussen eind 2014 en begin 2016 werd het digitale platform “Elysway” als proefproject gelanceerd. 

Maar dit systeem heeft nooit naar behoren gewerkt en werd opnieuw afgevoerd. Intussen werd er bij 
Leiedal een eigen programma “Zerkenzoeker” ontwikkeld. Omwille van technische en 

exclusiviteitsissues is de stad Kortrijk daar momenteel nog niet in mee gestapt. Via een parallel spoor 

wordt intussen gezocht naar andere evenwaardige programma’s. 
Een dergelijk programma zou ook de “bezienswaardige/waardevolle” kunnen uitlichten naast de basis 

zoekvragen. 
 

Een greep uit reeds uitgevoerde en nog lopende projecten: 

- Waar mogelijk werden grindpaden omgevormd naar graspaden. 
- Plaatsen waar zerken werden weggenomen werden beplant met vaste planten. 

- Perken en zones waar niet in begraven wordt, worden extensief gemaaid. 
- Aanplanten van bloembollen ten behoeve van de bijen. 

- Aanleg van een betonverharding op Hoog Kortrijk naar aanleiding van vragen van bezoekers, Uitzicht 
en begrafenisondernemers. 

- Inzaaien van bloemenweides op de begraafplaatsen Rollegem, Marke, Bellegem, Bissegem, Heule 

Mellestraat na ontbeenderen van een aantal perken. 
- Opstart project herbruik graven en opstart peter-meterschap 

- Aanleg van perk met uniforme zerken op St-Jan voor niet-geconcedeerde graven 
- Aanleg urnenvelden. 

- Aanleg van een nieuw oosters gericht perk op Heule Mellestraat. 

- Aanpassingswerken aan perk Kulak op Hoog Kortrijk. 
- Heraanplant inkom Rollegem na aantasting van de sparren door het “Letterzettertje” 

- Opstart mogelijk gemaakt voor urnenbossen op St-Jan, Kooigem, Bellegem, Rollegem en Heule 
Mellestraat. 

- … 
 

 


