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OPENBARE ZITTING
Uitgebreide interpellatie
IR 1 Interpellatie van raadslid Benjamin Vandorpe: Uitgebreide 
Interpellatie: Wat is de impact van de Betonshift in Stad Kortrijk en wat is 
de aanpak door de stadscoalitie?
IR 1 - Interpellatie van raadslid Benjamin Vandorpe: Uitgebreide Interpellatie: Wat is de impact van de Betonshift in Stad Kortrijk en wat is de aanpak door de stadscoalitie?

Indiener(s):
Vandorpe Benjamin

Toelichting:
In 2016 kondigde de stadscoalitie bij monde van burgemeester Vincent Van Quickenborne en schepen 
Wout Maddens, toen nog beiden Open VLD, al een betonstop aan in Kortrijk. Er werd toen gesteld  
dat de woonuitbreidingsgebieden aan de Vennestraat, de wijk Lange Munte (zuiden en noorden), de 
Lauwse- en Zevekotestraat en Papeye in Aalbeke, Manpadstraat in Bellegem, Bissegemse- en 
Tientjesstraat en Kruiskouter in Bissegem, Koninklijke- en Molentjesstraat in Kooigem, 
Roeselaarsestraat in Heule, Kloosterstraat en Populierenhof in Marke, Sint-Katharinastraat in Sente en 
Tombroekstraat in Rollegem niet aangesneden zouden worden en men keek naar de Vlaamse regering 
om over de brug te komen voor mogelijke schadeloosstellingen.

Intussen is er sedert begin december een akkoord binnen de schoot van de Vlaamse Regering rond 
wat nu de Betonshift heet.

Daarom volgende vragen:

1. Gelieve zoals in actie 8.4.1 van het plan 'Beste Stad van Vlaanderen' voorzien (Prioritair 
actiepunt, We brengen de beschikbare gronden in kaart), een overzicht te geven van 
volgende zaken. Niet alleen bij naam maar ook visueel op plan ingekleurd:

1. De bestaande woonuitbreidingsgebieden
2. De woonuitbreidingsgebieden die niet  aangesneden zullen worden, en in hoeverre 

deze eventueel afwijken van de opsomming uit 2016
3. Welke zones worden voorzien om meer in de hoogte te kunnen bouwen om in deze 

Bouwshift te voorzien
4. Hoeveel % van de oppervlakte van Stad Kortrijk is momenteel verhard, en hoeveel % 

voorziet men te ontharden en dit op welke termijn?
2. Worden de woonuitbreidingsgebieden onder een stolp geplaatst tot 2040, wordt er toch 

bouwgrond van gemaakt, krijgen ze een herbestemming of komt er een mix van voorgaande? 
In elk van deze mogelijke scenario's, over welke oppervlaktes spreken we?

3. Wat zijn de gerelateerde kosten, inclusief mogelijke planschade nu deze door de steden & 
gemeenten zelf vergoed zal moeten worden en dit voor 100% van de marktwaarde. Dekt de 
5.000.000 euro die in het meerjarenplan (Actieplan/Actie: 8.4 / 8.4.2) voorzien is deze kosten, 
of dient er een verhoogde provisie aangelegd te worden?

IR 2 Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Uitgebreide 
Interpellatie: Stijgende onveiligheid en maatschappelijke onrust in 
Kortrijk
IR 2 - Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Uitgebreide Interpellatie: Stijgende onveiligheid en maatschappelijke onrust in Kortrijk

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

 

1. Stijgende onveiligheid

De totale criminaliteit in Kortrijk steeg met 15 procent van 7.995 feiten in 2019 tot 9.166 feiten in 
2020. Sinds het aantreden van het nieuwe stadsbestuur (2017 - 6.304 feiten) is dat een stijging met 
maar liefst 45 procent (9.166/6.304).

Als men abstractie maakt van de corona-pv’s ziet men dat de totale criminaliteit in Kortrijk daalde met 
15 procent van 7.995 feiten in 2019 tot 6.787 feiten in 2020. Sinds het aantreden van het nieuwe 
stadsbestuur (2017 - 6.304 feiten) is dat nog steeds een stijging met maar liefst 8 procent 
(6.787/6.304).

 

2. Stijgende maatschappelijke onrust

Op 1 november 2020 werd een betoging van verontruste ouders tegen extreem geweld aan het 
station met een ongeziene machtsvertoon verboden. Een gelijkaardige betoging van de niet-verkozen 
partij PVDA op 22 november 2020 werd dan weer geen strobreed in de weg gelegd. Op 29 januari 
2021 wapenden Kortrijkse handelaars zich dan weer tegen mogelijke rellen. In het 
winkelwandelgebied werden handelszaken dichtgetimmerd. “Dit maakte zelfs mijn vader niet mee”, 
liet een handelaar optekenen in het Nieuwsblad.

 

Hierna wensen wij het uitsluitend te 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 stijgende onveiligheid en maatschappelijke onrust hebben aangepakt, de 
veiligheid een rust zullen waarborgen en de maatregelen die zijn hebben genomen en nog zullen 
moeten nemen. De stijgende onveiligheid en maatschappelijke onrust 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

De criminaliteit in Kortrijk steeg in 2018 met 11 procent, in 2019 met 14 procent, in 2020 met 15 
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 onveiligheid en 
maatschappelijke onrust aan te pakken.
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B. Indirecte lokale maatregelen

De aanpak van criminaliteit, onveiligheid en maatschappelijke onrust bestaat uit veel meer dan politie-
inzet alleen.
 Welke mogelijkheden zien de verschillende schepen binnen hun bevoegdheid om stijgende 
onveiligheid en maatschappelijke onrust 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 compleet achterhaald. 
Zal het beleid worden bijgestuurd op basis van deze nieuwe cijfers? Zal het bestuursakkoord worden 
aangepast?


