
 

 

 
 

Vergaderverslag 
 

Groep:   Verenigde Raadscommissie  
Datum:  30 juni 2020 
Uur:   20 uur 
Plaats:   via Microsoft Teams 
Aanwezig: V. Van Quickenborne, burgemeester; 

W. Maddens, A. Weydts, A. Ronse, B. Herrewyn, K. Detavernier, 
R. Vandenberghe P. De Coene, schepenen; 
M. Gheysens, C. Matthieu, P. Soens, K. Byttebier, R. Deseyn, 
H. Vanhoenacker, W. Allijns, M. Ahouna, L. Maddens, J. Deweer, 
M. Vandemaele, P. Avijn, S. Demeyer, D. Wemel, T. Castelein, 
W. Vermeersch, V. Decaluwe, N. Beugnies, N. Lybeer, H. Kints, N. Maghoud, 
T. Soens, M. Veys, J. Demeersseman, C. Ryheul, C. Leleu, B. Vandorpe, M. 
Cattebeke, raadsleden; 

 
Lotte Demeestere voor het punt busnetwerk 20-21 
Rudy Schollaert en Nathalie Van Assche (CAW) voor het punt nachtopvang 

 

Verontschuldigd: Arne Vandendriessche en Lien Claassen 

 
Afwezig:  Lies Vercaemst, Ph Dejaegher, J de Béthune 

 
Verslaggever:  Nathalie Desmet 
 
Kopie:                 
Bijlagen:  PowerPointpresentatie Busnetwerk 20-21 en twee bijlagen.  
   Plan fietszones Marke en Heule 
   Locaties ZieMieTour   
   Overzicht aanpassingen Intern huurreglement 
 

 
Busnetwerk 20-21 

 
Toelichting door Lotte Demeestere aan de hand van een PowerPointpresentatie, die als bijlage wordt 
meegestuurd met het verslag.  
 
Cathy Matthieu vraagt of er overleg is geweest met scholengroep Rhizo over het feit dat er geen 
busverbinding is naar de campus op de Marionetten. Er wordt geantwoord dat het inderdaad klopt dat 
er geen verbinding meer is. De leerlingen zijn aangewezen op de laatste bushalte aan AZ Groeninge. 
De scholen zijn betrokken geweest in dit verhaal. 
 
Nicolas Beugnies vraagt tot hoe laat er verbinding is met de deelgemeenten op zondagavond. Er 
wordt geantwoord dat de verbinding met de deelgemeenten elke avond tot 22u en op vrijdag- en 
zaterdagavond tot 23u voorzien wordt. 
 
Tine Soens vraagt rond welk uur de verbinding ’s ochtends wordt voorzien. Er wordt geantwoord dat 
er bijvoorbeeld een bus vanuit de Lange Munte vertrekt om 6u15. Op zondag gaat het om 
verschillende vertrekuren.  
 



 

 

Axel Weydts vult aan dat hij tevreden is dat de verbinding met de deelgemeenten gerealiseerd werd 
na al die jaren. Dit stond in alle programma’s voor de verkiezingen. Hij bedankt Lotte Demeestere 
voor het sterke onderhandelingswerk. 
 
Matti Vandemaele vraagt hoe het debat hierover gevoerd kan worden gezien dit punt niet op de 
agenda staat. Hij vraagt of dit via een interpellatie moet. Axel Weydts stelt voor dit te agenderen in 
het najaar (gemeenteraad september of oktober); er is dan al meer zicht op de besteding van de 
budgetten. Matti Vandemaele stelt dat het dossier zou worden afgeklopt in september. Vincent Van 
Quickenborne antwoordt dat de beslissing maar volgt in oktober. Er kan dus een uitgebreide 
interpellatie ingediend worden voor de zitting van september. 
 
Wouter Vermeersch reageert op vraag van Nicolas Beugnies: mensen uit de deelgemeenten moeten 
toch kunnen uitgaan in het centrum op een later uur? Hij vraagt ook in hoeverre de mobiliteitsraad 
wordt betrokken in dit proces. 
 
Axel Weydts antwoordt dat er een verschil is tussen nacht- en avondvervoer. Nachtvervoer is vaak 
geen succes. Jongeren nemen meestal de fiets om uit te gaan. In functie van evenementen wordt 
soms wel nachtvervoer georganiseerd. Het gaat hier sowieso om een grote verbetering voor mensen 
die naar de Schouwburg gaan of een hapje komen eten in de stad. De burgemeester stelt dat de 
vraag van Nicolas eerder ging over senioren. Bij nachtvervoer op zaterdag tot 3u bijvoorbeeld zouden 
wellicht veel bussen leeg rondrijden.  
 
Carmen Ryheul vraagt of het huidige aanbod van het openbaar vervoer werd geëvalueerd en 
bevraagd aan de inwoners van de stad Kortrijk om het beter af te stemmen op de lokale noden. Lotte 
Demeestere antwoordt dat er werd geëvalueerd aan de hand van het aantal opstappers, tevredenheid 
en stiptheid enz.… om de keuzes beter af te wegen. Veel pistes werden onderzocht per gemeente en 
er werd telkens een afweging naar de potenties gedaan.  
 
 
Nachtopvang 

 
Philippe De Coene geeft een toelichting. Rudy Schollaert en Nathalie Van Assche van het CAW sluiten 
aan als organisator van de nachtopvang. De meeste raadsleden werden persoonlijk benaderd door 2 
mensen die zich opwierpen als spreekbuis van de daklozen. 
 
We breidden de nachtopvang gedurende de laatste jaren uit van 10 naar 24 plaatsen en van 3 naar 
10 maanden. We hebben een capaciteit van 7200 plaatsen/overnachtingen op jaarbasis. In 4 jaar 
werd de capaciteit verachtvoudigd. Eind 2015 werd de nieuwbouw door het CAW gerealiseerd in de 
Tuighuizenstraat. We zijn er niet tegen dat de nachtopvang ook in de zomermaanden open zou zijn. 
Het is niet zo dat mensen niét worden begeleid in de zomer. In de zomermaanden is er ook 
dagopvang en kunnen de mensen terecht in de wijkcentra.  
 
Een verlofopname is noodzakelijk voor het personeel. De gebouwen worden in de zomermaanden ook 
in orde gezet tegen de heropening vanaf 1 september. Gedurende de 10 maanden is de nachtopvang 
elke dag open met inbegrip van het weekend en feestdagen. In andere steden is dat niet altijd het 
geval.  
 
Tijdens de coronaperiode werd de capaciteit verlaagd naar 16 plaatsen maar we hebben ook naar 
oplossingen gezocht via de jeugdhostel. Ook de flats Akkerwinde, crisiswoningen, LOI-woningen 
werden onderzocht. Die 2 mensen hebben ondertussen een oplossing aanvaard en persoonlijk 
bedankt voor de snelle reactie. In afspraak met het CAW wordt bekeken wat het inhoudt om ook die 
twee extra maanden open te zijn. 
 
Rudy Schollaert en Nathalie Van Assche van het CAW bevestigen wat Philippe De Coene heeft gezegd. 
 
David Wemel dankt voor de inspanningen van de voorbije dagen en vraagt of het de bedoeling is te 
onderzoeken of de nachtopvang in juli en augustus ook open kan blijven. Dit wordt bevestigd. Hij 



 

 

verwijst naar de stad Oostende waar de vraag in de zomer soms hoger is dan in de winter. Hij vraagt 
om de lijn verder te volgen die wordt uitgezet. 
 
Philippe De Coene antwoordt dat er nog moeilijk een lijn in te trekken is. Vroeger was de vraag groter 
bij koude, natte dagen. Nu zien we steeds minder verband met de weersomstandigheden. Zo was de 
vraag hoog in oktober 2018 waar er nog zachte weeromstandigheden waren terwijl de vraag lager 
was in december 2018 toen het erg koud was.  
 
Philippe De Coene dankt de mensen van het CAW en stelt dat de nachtopvang verder bekeken wordt 
in functie van de noden. 
 
Wouter Vermeersch vraagt of dit punt aan bod komt op de gemeenteraad. Er wordt geantwoord dat 
dit niet het geval is. Hij verwijst naar het plaatsbezoek van de VB-fractie in oktober bij Vork en bij de 
nachtopvang. Hij vraagt of er illegalen aanmelden bij de nachtopvang. Hij vraagt ook hoe het zit met 
de illegalen die rondzwerven nu tijdens corona en of dit een veiligheidsrisico inhoudt.  
 
Philippe De Coene stelt dat hij blij is dat de fractie goed ontvangen is en dat het CAW normaal geen 
politieke vertegenwoordigers ontvangt om de privacy van de mensen te beschermen. Het CAW en de 
stad werken regelmatig samen om overlast weg te werken. De kraakpanden werden afgebroken en de 
richtlijnen van de politie worden nauw opgevolgd. Ook de mensen van het CAW gedragen zich 
bijzonder professioneel om overlast tegen te gaan. Er werd gewerkt op alle domeinen waardoor de 
rust grotendeels is teruggekeerd. Als er nog problemen rijzen wordt er snel opgetreden in functie van 
de leefbaarheid van de buurt. 
 
Wouter Vermeersch vraagt toch aan de mensen van het CAW of zij vragen krijgen van mensen zonder 
wettige verblijfsdocumenten. Hij vraagt of de nachtopvang open is tijdens de coronaperiode en meldt 
dat er veel zwerfvuil is in de buurt. Hij vraagt naar de ervaring van de mensen van het CAW zelf. 
 
Rudy Schollaert antwoordt dat de nachtopvang deels gesloten was tijdens de coronaperiode en 
voorlopig nog altijd niet volledig open is. Hij stelt dat hij enkel kan spreken over mensen die zich 
aanmelden bij de nachtopvang. Hij vult aan dat geen mensen zonder verblijfspapieren zich aanmelden 
bij de nachtopvang. 
 
David Wemel vraagt of die 2 mensen op de hoogte werden gebracht van de beslissing. Philippe De 
Coene antwoordt dat het moeilijk was in het begin omdat ze anoniem wilden blijven. Ze waren ook 
geen vragende partij om een adres te hebben en wilden geen steun ontvangen. 
 
 
GEMEENTERAAD 
 
Raadscommissie 1 

Vincent Van Quickenborne 

Bestuurszaken 
1 2020_GR_00111 Maatregelen in strijd tegen het coronavirus – politieverordening van de 
burgemeester tot het opheffen van de politieverordening van 27 april 2020 tot het digitaal houden van 
de vergaderingen van de bestuursorganen van de Stad en het OCMW – Bekrachtiging. 
 
Geen vragen. 
 
 
2 2020_GR_00112 Maatregelen in strijd tegen het coronavirus – wijziging politieverordening van de 
burgemeester inzake een tijdelijke terrasmachtiging en sluitingsuur – Bekrachtiging 
 
Wouter Vermeersch vraagt waarom het sluitingsuur in Kortrijk op 23 uur werd vastgesteld. Hij vraagt 
waarom de stad hier cavalier seul speelde. 
Vincent Van Quickenborne antwoordt dat dit een bewuste keuze was. Dit werd afgestemd met de 
horeca om goed te kunnen opstarten. Hij vult aan dat men niet altijd naar anderen moet kijken maar 
ook naar het belang van de stad.  



 

 

 
 
3 2020_GR_00113 Werking gemeentelijke organen - deontologische code – aannemen 
 
Geen vragen. 
 
 
Planning en Openbaar Domein 

4 2020_GR_00108 2020 - Oude Leie Kortrijk - fase 2 - Overeenkomst Kortrijk- Vlaamse Waterweg - 
Overeenkomst met De Vlaamse Waterweg voor de opmaak van studies voor de verdere vernieuwing 
van de Leieboorden en de vernieuwing van de Leiebrug op de Oude Leie - Goedkeuren 
 

Geen vragen. 
 
 

Arne Vandendriessche 
Ondernemen en Hoger Onderwijs 

5 2020_GR_00109 Stedelijk Reglement ter ondersteuning van ondernemingen tijdens de cornacrisis - 
Reglement - wijziging aanvraagtermijnen – Goedkeuren 
 
Geen vragen. 
 
 
Sport 

6 2020_GR_00117 Reglement supplementaire tussenkomst voor lidgelden met UiTPAS kansentarief 
voor erkende Kortrijkse sportclubs. - Goedkeuren. 
 

Wouter Vermeersch vraagt of hij het goed begrijpt dat verenigingen die lidgelden aanvaarden via de 
Uit-pas via dit reglement een extra subsidie krijgen. 
Philippe De Coene antwoordt dat er voor een aantal sportclubs met weinig middelen, een regeling 
geldt waardoor die clubs een opleg krijgen. Vroeger kwamen die middelen van sportplus en nu van de 
stad. Anders is er altijd finaal een slachtoffer: ofwel de sportclub die het niet kan betalen ofwel de 
persoon in armoede die niet kan deelnemen. Het systeem werkt goed en we proberen de sportclubs 
te motiveren om mee te doen. 
De huidige tariefstructuur van de Uit-pas is 20% betalen en 80% korting. De 80% bestaat uit 40% 
ten laste van de lokale overheid en 40% ten laste van de organisator. We doen nu een voorstel om 
ook een tussentarief te hebben van 50% omdat soms dergelijke korting al volstaat om te kunnen 
deelnemen.  
 

 
Kelly Detavernier 

HR 

7 2020_GR_00119 Stadspersoneel : rechtspositieregeling – Aanpassing rechtspositieregeling ingevolge 
inbedding principes selectiebeleid, uitbouw feedback en ontwikkelbeleid, aanpassingen 
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, toevoeging reglement werkstudenten, toevoeging 
monitorenstatuut en terminologie (aanpassing 19). 
 

Wouter Vermeersch herinnert zich de verschillen in de statuten van stad en OCMW en vraagt of het 
nu de bedoeling is om deze gelijk te schakelen. Kelly Detavernier antwoordt dat dit inderdaad de 
bedoeling is. De rechtspositiebesluiten zijn nu geïntegreerd.  
 

 
Evenementen en Verenigingen 

8 2020_GR_00123 Tijdelijke delegatie naar het college voor het vast leggen van de retributietarieven 
voor zaalverhuur naar aanleiding van Corona. - Goedkeuren. 
 

Wouter Vermeersch leest dat dit zou gelden voor de duur van de beperkende maatregelen en 
maximaal tot eind december 2020. Hij stelt voor om dit te aligneren op eind augustus. 



 

 

 
Kelly Detavernier antwoordt dat we snel en flexibel moeten kunnen inspelen op de wijzigende 
maatregelen in overleg met bepaalde verenigingen. De termijn is niet bedoeld om de gemeenteraad 
te passeren maar wel om vragen te kunnen beantwoorden tot eind dit jaar. 
 
Wouter Vermeersch stelt dat er zuinig moet worden omgesprongen met delegaties. Hij vraagt om de 
datum op de gemeenteraad van 14 september te leggen. 
 
Kelly Detavernier antwoordt dat ze meer uitzicht wil geven aan de organisatoren. Het is niet zinvol om 
de datum op de gemeenteraad van september te leggen. Ze wil de datum tot eind 2020 behouden om 
zo een beter perspectief te kunnen bieden aan de organisatoren. 
 
Wouter Vermeersch vraagt om juridisch te onderzoeken of dergelijke delegatie voor deze termijn wel 
kan. Deze vraag wordt doorgegeven aan de juridische dienst.  
 
Aanvulling in het verslag:  
Het dossier werd juridisch gunstig geadviseerd en naar aanleiding van de vraag voor een tweede maal 
onderzocht en afgetoetst aan de informatie hierover op de website van lokaal bestuur Vlaanderen.  
 
Raadscommissie 2 

Axel Weydts 
Planning en Openbaar Domein 

9 2020_GR_00114 Fietszones Heule en Marke - Aanvullend reglement – Vaststellen aanvullend 
verkeersreglement 
 
Pieter Soens merkt op dat er geen plannetjes van de fietszones voorhanden zijn. Axel Weydts 
antwoordt dat deze bezorgd worden met het verslag.  
 
David Wemel merkt op dat de Kortrijksestraat niet opgenomen is in de fietszone. Axel Weydts 
antwoordt dat dit klopt. De experten hebben dit ten stelligste afgeraden. De argumentatie hiervoor 
wordt bezorgd met het verslag. 
 
Pieter Soens vraagt waarom de zone wordt opgestart vanaf het kruispunt Schoolstraat-
Kortrijksestraat. Hij vindt dit tegenstrijdig met de toelichting van de schepen. Axel Weydts antwoordt 
dat de zone inderdaad start vanaf dat kruispunt maar dan richting Stijn Streuvelslaan. We willen de 
fietsers stimuleren om naar het centrum te gaan via de Stijn Streuvelslaan. De volledige argumentatie 
wordt bezorgd met het verslag.  
 
Wouter Vermeersch vraagt of de fietszones in Marke en Heule ook gesloten gebieden worden en of ze 
verder gelijkaardig zijn aan de fietszone in het centrum. Axel Weydts antwoordt dat de fietszones 
dezelfde filosofie hebben, namelijk een aaneenschakeling van straten, maar afwijken van deze van het 
centrum omdat ze in de deelgemeenten meer radiaal zijn richting de plaats.  
 
Aanvulling in het verslag:  

Volgende argumentatie werd opgesteld door de experten ter zake, de fietsambtenaar, op basis van de 
adviezen van Fietsberaad Vlaanderen.  
 

• Gelet op de categorisering van de rijweg (lokale verbindingsweg), en het drukke 
gemotoriseerd verkeer (dagelijks +6000 voertuigen) werd bij de afbakening van de fietszone 
getwijfeld over het integreren van de as Kortrijksestraat tem Heulsekasteelstraat. De 
argumenten pro en contra werden afgewogen met stakeholders (scholen, handelaars,etc) op 
stakeholdersoverleg van december 2019. Het initieel voorstel van de stad werd op vraag van 
de stakeholders uitgebreid met de Heulsekasteelstraat. De voornaamste redenen waren de 
aanwezigheid van de schoolomgeving en het reeds drukke fietsverkeer.   

• De lengte van het de fietszone op de as Kortrijksestraat/Heuleplaats/Pastoriestraat/ 
Heulsekasteelstraat zou te groot worden. De kans dat wagens fietsers zouden inhalen zou 
vele malen vergroten. Een ander nadeel hiervan is risico op potentieel sluipverkeer langs 
parallelle assen zoals de Rodenbachlaan/Goethalslaan. 



 

 

• Het wegprofiel en wegbreedte van de Kortrijksestraat: de Kortrijksestraat is een rechtlijnige 
(zeker het stuk tussen de Schoolstraat en Heuleplaats), brede geasfalteerde weg. Dit profiel 
ondersteunt niet het gewenste profiel van een fietsstraat/fietszone.  

• Het wegprofiel en wegbreedte van Heuleplaats/Pastoriestraat/Heulsekasteelstraat is smaller 
en bochtiger en in de praktijk voelt deze as al aan als een fietsstraat waar auto’s minder 
geneigd zijn om fietsers in te halen.  

 
Proef en evaluatie: uitbreidingen van de fietszone zijn nadien nog bespreekbaar, maar na 
grondige evaluatie van deze afbakening. Is het inhaalverbod te handhaven? Zal de snelheid van 
het gemotoriseerd verkeer zich aanpassen? Heeft de fietszone effect op de intensiteiten van auto- 
en fietsverkeer? 
 
 
Bert Herrewyn 

JC Tranzit 

10 2020_GR_00122 Jeugdlokalen - Aanpassen Hoofdstuk 7 van het subsidiereglement erkende 
jeugdverenigingen – Goedkeuren 
 
Wouter Vermeersch vraagt waarom er geen advies is van de jeugdraad. Bert Herrewyn antwoordt dat 
de jeugdraad momenteel op een laag pitje functioneert. De ene persoon die nog actief is voelde zich 
niet geroepen om alleen een advies te formuleren. Hij stelt dat wel overlegd werd met de 
jeugdverenigingen en dat er op die manier wel voldoende inspraak was.  
 
Wouter Vermeersch vindt het verontrustend dat de jeugdraad niet meer actief is. Is het niet de 
bedoeling dat deze raad geactiveerd wordt? Bert Herrewyn antwoordt dat er veel initiatieven genomen 
worden om de jeugdraad opnieuw te activeren en dat hier nu een brede inspraak werd en wordt 
georganiseerd in de toekomst.  
 
 
11 2020_GR_00118 vzw AjKo - Kortrijks Jeugdwelzijnswerk - Jaarverslag en jaarrekening 2019 - 
Goedkeuren 
 

Mia Cattebeke vraagt wat de vrije tijdsmogelijkheden zijn voor jongeren met een beperking bij Ajko. 
Bert Herrewyn verwijst naar het eerder antwoord van Tom Verhelst van Ajko. Jongeren met een 
mentale beperking worden wel bereikt maar bij jongeren met een fysieke beperking is dat moeilijker. 
Maar dit belet niet dat we deze doelgroep ook willen bereiken, alsook de LHBTQ-doelgroep. Het 
vereist echter wel meer personeelsinzet om al deze doelgroepen aan te spreken. 
 

 

Raadscommissie 3 
Axel Ronse 

Juridische zaken en immobiliën 
12 2020_GR_00116 Ziemietour Mie Bogaerts - Schenking bronzen beeldjes door Mie Bogaerts - 
goedkeuren schenkingsovereenkomst – definitieve aanvaarding schenking. 
 
Philippe Avijn vraagt of de beeldjes goed beveiligd worden op de locaties waar ze geplaatst worden. 
Axel Ronse antwoordt dat ze op 20 verschillende locaties geplaatst worden. Het gaat om publieke en 
private plaatsen. De beeldjes worden professioneel bevestigd en vergezeld van een QR-code waardoor 
men een woordje uitleg krijgt door Joris (woordkunstenaar) wat voor een grote beleving zal zorgen. 
 
Philippe Avijn vraagt wie de locaties zal kiezen. Axel Ronse antwoordt dat ze geselecteerd zijn door 
Mie Bogaerts zelf en uiteraard steeds met toestemming van de particuliere eigenaars. De locaties 
zullen overgemaakt worden met het verslag.  
 
Musea en Erfgoed 

13 2020_GR_00115 Straatnaamgeving - Decauvillestraat - Principiële goedkeuring 
 
Geen vragen. 



 

 

 
 
Ruth Vandenberghe 

Wijkteams 
14 2020_GR_00121 Participatiereglement - Goedkeuren van het participatiereglement 
 
Geen vragen. 
 
 
RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
 
Vincent Van Quickenborne 

Bestuurszaken 

1 2020_OR_00026 Werking organen openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - deontologische 
code – aannemen 
 
Geen vragen. 
 
 
Juridische zaken en immobiliën 

2 2020_OR_00025 Patrimonium. - Verkoop achtergrond langs de Sprietestraat in Desselgem. 
 

Geen vragen. 
 

 

Kelly Detavernier 
HR 

3 2020_OR_00027 OCMW-personeel - rechtspositieregeling – Aanpassing rechtspositieregeling 
ingevolge inbedding principes selectiebeleid, uitbouw feedback en ontwikkelbeleid, aanpassingen 
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, toevoeging reglement werkstudenten, toevoeging 
monitorenstatuut en terminologie. 
 
Geen vragen. 
 
Philippe De Coene 

Bestuurszaken 
4 2020_OR_00028 OCMW-verenigingen. - Beslissingen van welzijnsvereniging Vereniging Ons Tehuis 
inclusief jaarrekening 2019. – Kennisname 
 
Geen vragen. 
 
 
Beschut sociaal en omkaderd wonen 
5 2020_OR_00024 Sociaal wonen - Aanpassing van het Intern Huurreglement – Goedkeuren 
 
David Wemel vraagt om een versie te krijgen met aanduiding van de wijzigingen of een overzicht van 
de wijzigingen. Tiene Castelein antwoordt dat ze deze vraag zal doorgeven. De bijlage bevat een 
overzicht van de belangrijkste wijzigingen. 
 
Einde 21u41 


