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OPENBARE ZITTING
Uitgebreide interpellaties
IR 2 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Uitgebreide Interpellatie: 
Parkeerbeleid Kortrijk
IR 2 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Uitgebreide Interpellatie: Parkeerbeleid Kortrijk

Indiener(s):
Leleu Carol

Toelichting:
Reeds geruime tijd ( laat ons zeggen sinds 2013) gaat het niet zo goed met Parko. 

Als we er de vele verslagen op nalezen merken we toch dat heel wat dossiers , op zijn minst gezegd, 
er allesbehalve rooskleurig uitzien.

 

Ik som ze even op :

 Parking Xpo , in tegenstelling met andere, een winstgevende uitbating , werd na 2013 en na 
 heel wat discussie over ingebrachte kosten, verbroken.

 Parking K in Kortrijk. Een totaal verkeerde beslissing die door de CD&V werd weggestemd
 Op diezelfde vergadering komt het dossier van Texture. Zoals op de vorige gemeenteraad al 

 medegedeeld, worden ook hier voor honderdduizenden euro’s boetes betaald voor het niet 
naleven van de overeenkomsten.

 Gelijkaardig aan het dossier Texture is de parking Buda. Op zich een goed georiënteerde 
parking maar ook hier met een loodzware investering.

 Dossier parkeergeleidingssysteem van Vialis.

Blijkbaar voldeed het systeem niet. Enkele kleine fouten lagen aan de oorsprong.

Een nieuwe firma werd aangesteld terwijl er een rechtszaak liep en men niet wist wat de uitslag zou 
zijn.

 

CD&V waarschuwde regelmatig voor de overinvesteringen van Parko, zeker op de manier waarop 
deze soms tot stand kwamen.

Veel bovengrondse parkings verdwenen ten voordele van allerhande alternatieven .

De opbrengsten van de bovengrondse parkeerplaatsen  waren een garantie voor de verliezen van de 
ondergrondse parking. Deze garantie verdwijnt.

 

Bij vele investeringen ontbrak een kosten-baten analyse. De schulden bleken zich op te stapelen.

 

We stellen ons hierbij volgende vragen : 
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1. Hoe zal de stad, die nu instaat voor het parkeerbeleid, de ontstane schulden vereffenen ?

        Zullen de tarieven verhogen en  wat met het eerste uur gratis parkeren?

       2. De auto wordt steeds meer onderdeel van een globaal vervoersplan. De nood aan 
parkeerplaatsen wordt hierdoor groter, zeker voor langparkeerders. En dit niet alleen in het 
        centrum van de stad, maar ook in wijken. Houdt de stad hiermee rekening?

       3. Hoe komt het dat er momenteel geen externe experten meer zetelen binnen de raad van 
bestuur betreffende het beleid van Parko? 

        Al deze mensen brachten hun ervaring mee op allerlei vlak. (Nu valt Parko onder de stad, 
waardoor RvB wegvalt en we dus de expertise binnen de stad zelf moet zoeken?)

       4. Zal er in de toekomst voldoende rekening gehouden worden met de elektrische 
vervoersvormen ? (zoals elektrische bakfietsen, steps, fietsen, wagens…)

       5. Parkeerplaatsen verdwijnen geleidelijk aan binnen de stad, maar niet alle bewoners krijgen 
hierover duidelijkheid (waar naartoe met hun wagen). Wil de stad naar een volledig         autovrije 
stad / centrum?

        Zo verdwijnt binnenkort de parking Begijnhof , is er al gedacht aan een alternatief? 

       6. Hoe zal de stad de relance ,na covid, van onze handelaars aanpakken op gebied van 
mobiliteit?

       7. Hoe zit het met het parkeerbeleid in de toekomst ? Hoe zal dit worden opgenomen in de totale 
mobiliteitsvisie van de stad?

 

Hieronder vind je alvast enkele voorstellen vanuit CD&V:

 

1. Om tegemoet te komen aan de vraag naar parkeergelegenheid, zeker voor langparkeerders 
(meerdere dagen), kan de stad vb. bij het realiseren van de ondergrondse parking bij het 
station, een betaalbaar tarief aanbieden.  

 

        2. Een 2de voorstel is om de bestaande norm van 1,33 parkeerplaatsen bij het realiseren van 
nieuwe woonwijken / appartementsgebouwen, aan te houden, zoals vb Vetex:         voldoende 
parkeergelegenheid voor de bewoners voorzien.

 

        3. CD&V stelt voor terug externe experten aan te stellen binnen de raad van bestuur en een 
externe bedrijfsrevisor aan te werven om financieel orde op zaken te krijgen.

 

        4. En ons laatste voorstel : voorzien van voldoende boven- en ondergrondse 
parkeergelegenheden , die afgestemd zijn op nieuwe vervoersvormen; zoals elektrische bakfietsen, 



5/23 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

        steps, fietsen, wagens, …. met de mogelijkheid om op te laden. En deze digitaal in kaart te 
brengen (uitrol van een laadpalenprogramma). Op die manier kunnen investeringen         worden 
terugverdiend.

 

 CD&V wenst hierbij dan ook met veel inzet zich te engageren en te helpen om een nieuwe relance 
binnen ons parkeerbedrijf te realiseren en dit ten voordele van onze bewoners, bezoekers en 
handelaars.

IR 3 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Uitgebreide 
Interpellatie: VAXPO
IR 3 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Uitgebreide Interpellatie: VAXPO

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Motivering: 

Op 3 februari 2020 werd bij een eerste Belg Corona vastgesteld. Sindsdien zijn heel wat mensen 
besmet geraakt, (ernstig) ziek geworden of gestorven. De corona crisis is de ergste 
(gezondheids)crisis sinds WOII. De gevolgen op gezondheidsvlak (fysiek en mentaal), de sociale 
gevolgen, de economische gevolgen, … zijn nauwelijks te overzien. We hebben meer dan een jaar 
rampspoed achter de rug. Je kan geen radio of TV aanzetten of krant open slaan zonder negatief 
coronanieuws in je gezicht gegooid te krijgen. 

Elke inwoner heeft met corona te maken, elk lid van het CBS heeft in zijn/haar bevoegdheden te 
maken met Corona en de stad wordt in al haar facetten geraakt door deze crisis. Daarom graag een 
agendering als uitgebreide interpellatie. De vaccinatiecampagne zal een impact hebben op de hele 
stad, alle domeinen en alle inwoners. 

Interpellatie: 

Indrukwekkend. 

Meer woorden zijn niet nodig om de krachttoer te beschrijven die we in Kortrijk, Harelbeke en Kuurne 
uithalen met ons vaccinatiecentrum. 

Ondertussen werden meer dan 18.000 (*) vaccins gezet in VAXPO. 18.000 keer viel een welgemeende 
dankuwel te horen, 18.000 keer een diepe zucht van verlichting en ook 18.000 keer bewondering voor 
de puike organisatie. 

Indrukwekkend. 

Zo kan je de organisatie het best samenvatten. Professionals, vrijwilligers (meer dan 1.000 
ondertussen), gedetacheerden, gepensioneerden, allemaal samen werken aan dat éne doel: de 
herwonnen vrijheid. Ik zag zelfstandigen, mensen in Corona-werkloosheid, werknemers na hun uren, 
gepensioneerden en nog zo veel meer, allemaal samen helpen om hier door te geraken. 

Indrukwekkend. 

De vele handen zorgen voor licht werk maar ook de organisatie zelf is super strak. Goed 
georganiseerd, vlot gecommuniceerd en een ongeziene drive bij de verschillende verantwoordelijken 
zorgen er voor dat dit huzarenstukje onwaarschijnlijk vlot in de praktijk wordt omgezet. 
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Indrukwekkend. 

De gretigheid waarmee mensen zich laat vaccineren. De dankbaarheid, de bereidwilligheid om mee te 
werken, de ontelbare dank-je-wels voor de goeie zorgen en de glimlach op bijna elk gezicht na het 
verlossende spuitje. 

Indrukwekkend. 

Na een jaar corona-troep zouden we bijna vergeten hoe positief de inwoners van Kortrijk, Harelbeke 
en Kuurne normaal gezien in het leven staan. Wie hoop, perspectief, inzet, kwaliteit en dankbaarheid 
wil ervaren moet maar eens gaan kijken. In Vaxpo komt het allemaal samen.  

En dat is…indrukwekkend. 

IR 4 Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Uitgebreide 
Interpellatie: Het Kortrijk van morgen…
IR 4 - Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Uitgebreide Interpellatie: Het Kortrijk van morgen…

Indiener(s):
Vermeersch Wouter

Toelichting:
In een opiniestuk in de Krant van West-Vlaanderen schreef journalist Bram Van Renterghem onder 
andere het volgende:

“Heel wat Kortrijkzanen zien de samenleving echter almaar minder op hen lijken. Zo kwam er 
afgelopen week een halal-supermarkt bij in Kortrijk. En de bekende slagerij Dujardin in de 
Wijngaardstraat is nu ook een halal-slagerij. Het zijn zichtbare tekenen van een veranderende 
bevolking, en dat maakt heel wat mensen ongerust. Zij zijn bang om een vreemde te worden in eigen 
stad. Daar wordt vaak lacherig over gedaan, maar in steden als Brussel en Antwerpen is het al zo. De 
stadjes errond, volgen.

(…)

Net hetzelfde met het verzet tegen de nieuwe moskee, waarvoor deze week een bouwvergunning is 
aangevraagd.”

 

De journalist start daarmee aan een fundamenteel debat over de toekomst van onze stad.

 

Opdat Kortrijk en deelgemeenten ook echt ónze stad en ónze gemeenten zouden blijven, moet een 
beleid worden gevoerd dat beantwoordt aan de noden en wensen van de inwoners. Een beleid dat 
vertrekt vanuit vier essentiële vragen:

 

In welk Kortrijk willen we leven?

Hoe willen we in onze stad en deelgemeenten leven?

Hoe houden we Groot-Kortrijk leefbaar?
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Hoe kunnen we ons in onze stad en deelgemeenten ontplooien?

 

Een uitgebreid en grondig beleidsdebat dringt zich op in onze gemeenteraad. Deze vragen leiden ons 
naar fundamentele thema’s zoals de aanpak van overlast, van armoede, van vervreemding en het 
bewaken van betaalbaar wonen. Maar ook naar nieuwe vragen als: hoe beschermen we het lokale 
ondernemerschap? Hoe houden we onze woonwijken toegankelijk?

 

Vlaams Belang wil een uitgebreide bevraging van de burgemeester en het schepencollege over de 
manier waarop zij de wildgroei aan imagoverlagende handelszaken aan banden leggen. Welke visie 
ontwikkelt het stadsbestuur op imagoverlagende handelszaken? Welke uitbatings- en spreidingsregels 
moeten in de toekomst voor dit soort zaken gelden? Hoe wordt omgegaan met nieuwe 
vergunningsaanvragen en de schaarse groothandelsruimte? 

 

Dit alles moet aanleiding geven tot een uitgebreid inhoudelijk debat met de burgemeester en 
schepenen en de respectievelijke politieke fracties over de verschillende bevoegdheden heen:

 

SCHEPEN VAN BOUWEN, WONEN EN STADSVERNIEUWINGSPROJECTEN EN 1E SCHEPEN - 
WOUT MADDENS

In 2018 liet Wout Maddens volgende optekenen in Het Laatste Nieuws:

"Waarnemend burgemeester Wout Maddens (Open Vld) - Vincent Van Quickenborne was er afgelopen 
weekend niet - verraste met een opmerkelijke uitspraak.

"Indien de moskee geen erkenning krijgt, vergunnen we niet en opent de moskee niet"

, stelde Maddens."

 

SCHEPEN VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN EN 2DE SCHEPEN - AXEL WEYDTS

Op de Kortrijkse gemeenteraad van 14 mei 2018 zei toenmalig burgemeester Van Quickenborne het 
volgende:

“Er zijn bezorgdheden in de buurt, met name over de mobiliteit en die zijn ook terecht. Als 
ge inderdaad dat project realiseert, moet die mobiliteit, die moet in orde zijn. Er moet dus 
met andere woorden voldoende plaats zijn om die piek op vrijdag op te vangen. Een deel 

van de oplossing is die parking. Maar we moeten ook met de Mewaf-site die in 
ontwikkeling komt, zien of we bijkomende capaciteit kunnen voorzien als buurtparking 

voor de bewoners, maar ook om die piek op vrijdag op te vangen.”

"In Het Laatste Nieuws van 2018 herhaalde Van Quickenborne nog eens deze woorden:

“Zo is de bezorgdheid over parkeerhinder tijdens het vrijdaggebed terecht”

, stelde burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). 
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“We kijken of een parking op de Mewaf-site in de Iepersestraat haalbaar is.”

Er is op vandaag reeds een tekort aan parkeerplaatsen in de buurt en de parking van het pand wordt, 
terwijl de winkel gesloten is, voor ruim de helft ingenomen door buurtbewoners. Feit is dat het 
stadsbestuur verwoede pogingen deed en doet om in de buurt van het pand een zogenaamde 
‘buurtparking’ aan te leggen, met belastinggeld dus. Maar het valt natuurlijk niet te verantwoorden 
dat een lokale overheid met publiek geld een parking aanlegt opdat een private organisatie haar 
omgevingsvergunning zou kunnen behalen. De ervaring met de moskee aan de Stasegemsestraat 
leert dat de inplanting van een moskee, binnen de bebouwde kom, heel wat praktische problemen 
met zich brengt zoals geluidsoverlast, verkeershinder en parkeerdruk met vele klachten van de 
buurtbewoners tot gevolg.

 

SCHEPEN VAN CULTUUR EN 3DE SCHEPEN - AXEL RONSE

en

SCHEPEN VAN MODERN EN NIEUW BESTUUR EN 6DE SCHEPEN - KELLY DETAVERNIER

Zij maakten in 2018, namens hun partij, volgende belofte aan de buurtbewoners:

“Beste buurtbewoners

N-VA Kortrijk deelt jullie standpunt: voor ons kan het niet dat een bedrijventerrein zou 
opgeofferd worden voor een (buurt)parking. Voor eventuele parkeerdruk of -last in de 

buurt moeten andere oplossingen komen. Er is schaarste aan KMO percelen en de weinige 
vierkante meters die beschikbaar zijn moeten goed benut worden. De enige vorm van 

parking die er wat ons betreft kan komen moet er een zijn in functie van de toekomstige 
bedrijvigheid dus voor werknemers, klanten en leveranciers.

 Wat het moskeedossier zelf betreft: voorlopig is er enkel sprake van een transactie op de 
privémarkt nl. het moskeebestuur kocht het gebouw van de Bio-Planet op eigen initiatief 
zonder enige tussenkomst of consultatie van de lokale noch andere overheid. Zodra het 

moskeebestuur een vergunning bij de stad aanvraagt, dan zullen wij de mogelijke impact 
op de mobiliteit en leefbaarheid van de buurt grondig laten bestuderen. Opmerkingen van 
buurtbewoners zullen ernstig doorwegen in onze beoordeling. Daarnaast vragen wij aan 
het moskeebestuur dat zij de erkenning aanvragen, zodat er volledige transparantie is, 
via doorlichting door staatsveiligheid, bv. over de oorsprong van de centen waarmee ze 
het gebouw aankochten en hun werking mee zullen financieren. Maar eerst moet er dus 

een vergunningsaanvraag komen. Dan moet blijken of de site van de voormalige Bio-
Planet al of niet geschikt is. Voor N-VA Kortrijk is dit zeker geen uitgemaakte zaak.

Mvg Steven Lecluyse N-VA Kortrijk”

Verantwoordelijk schepen Kelly Detavernier liet in het artikel “Geen nieuwe moskee zonder erkenning” 
van het Nieuwsblad uit 2016 optekenen:

“We willen allen een grondig dossier waarbij de erkenning essentieel is.”

 

SCHEPEN VAN ECONOMIE, ENERGIE EN SPORT EN 4DE SCHEPEN - ARNE 
VANDENDRIESSCHE
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In het plan Kortrijk Handelt uit 2019 lezen we onder andere:

“Zoals reeds aangegeven krijgen supermarkten krijgen ruimere mogelijkheden omdat 
deze een buurtondersteunende functie hebben.”

En bovendien:

“In de grotere panden zien we erg weinig leegstand, zo is er geen leegstand bij panden 
van meer dan 1600 m2 en zijn er slechts drie vrijstaande panden van de 

oppervlakteklasse 801 – 1600 m2, waarvan 1 beschikbaar voor verhuur: dit pand ligt in K 
in Kortrijk, de overige panden hebben een bestemming (Delhaize Loofstraat en ex-Bio-

Planet).”

Waaruit nogmaals de vooringenomenheid van dit stadsbestuur inzake de gevraagde 
bestemmingswijziging blijkt. De site aan de Brugsesteenweg werd bovendien in de zomer van 2015 
door de Kortrijkse stadscoalitie voorgesteld. Deze coalitie levert tot op vandaag het stadsbestuur en is 
in de beoordeling van de omgevingsvergunning dus tegelijk rechter en partij.

En in het plan Kortrijk Handelt uit 2019 lezen we ook nog:

“Bepaalde types van uitbatingen kunnen overlast bezorgen voor de bevolking, terwijl er 
wel een maatschappelijke nood en/of een economische markt voor is. Deze zaken kunnen 

aanwezig zijn in de stad, mits een doordacht vergunnings- en spreidingsbeleid de 
potentiële overlast zo veel als mogelijk beperken.

Op vandaag voorziet de Algemene Politieverordening van de stad Kortrijk reeds in een 
specifieke uitbatingsvergunning voor nachtwinkels, private bureaus voor 

telecommunicatie (belwinkels) en club-vzw’s (drankgelegenheden die uitgebaat worden 
door een vzw). Daarnaast zijn ook de opkomende Shisha bars aan deze regelgeving 

onderworpen.”

 

Concrete voorstellen:

 

✓ Het stadsbestuur dient de wildgroei aan imagoverlagende handelszaken aan banden leggen door 
striktere uitbating-en spreidingsregels.

 

✓ Het stadsbestuur dringt verder aan op een gecoördineerde veiligheidsaanpak, waarbij de politie 
samenwerkt met de economische en sociale inspectie, eetwareninspectie, lokale huisvestingsdienst, 
douane, dienst vreemdelingenzaken en andere om kordaat op te treden tegen malafide handelszaken. 
Misbruiken bij belwinkels, shishabars, internetcafés, barbershops, theehuizen, massagesalons, 
nachtwinkels en halalzaken worden daadkrachtig  aangepakt.

 

✓ Het stadsbestuur kan niet langer meewerken aan de uitbouw en ondersteuning van de lokale 
moskee. Het stadsbestuur dient een strikte toepassing van de voorschriften na te leven. De grote 
handelsruimte aan de Brugsesteenweg dient te worden behouden voor handelsactiviteiten.
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✓ Bestaande moskeeën die zich niet houden aan de voorschriften inzake ruimtelijke ordening, 
brandveiligheid en andere moeten door de burgemeester worden gesloten.

✓ Bij een veroordeling van de uitbater of verantwoordelijke moeten malafide handelszaken of lokalen 
van  vzw’s  door de burgemeester worden gesloten. Zo kan er kordater worden opgetreden tegen 
imagoverlagende handelszaken, maar ook tegen bepaalde ‘theehuizen’, uitgebaat door schimmige 
vzw’s die met dit statuut dikwijls de geldende horecawetgeving niet hoeven te respecteren.                
   

    

Beperkte interpellaties
IR 1 Interpellatie van raadslid Philippe Dejaegher: Beperkte Interpellatie: 
Buitenlands eigendomonderzoek bij sociale huurders
IR 1 - Interpellatie van raadslid Philippe Dejaegher: Beperkte Interpellatie: Buitenlands eigendomonderzoek bij sociale huurders

Indiener(s):
Dejaegher Philippe

Toelichting:
In maart heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor buitenlands eigendomonderzoek in 
heel Vlaanderen. Zo kunnen sociale verhuurders onderzoeken of de sociale huurders eigendom 
hebben in het buitenland. Indien dit het geval is, betekent dit dat deze geen recht zouden hebben op 
een sociale woning. Dat dergelijk onderzoek nuttig is, bleek onlangs nog in Lier waar 25 gezinnen die 
in een sociale woning wonen bleken buitenlands vastgoed te bezitten. 

Wij vinden het met onze fractie belangrijk dat sociale woningen steeds beschikbaar zijn voor zij die er 
recht op hebben. Het is niet aanvaardbaar dat wie zelf huizen of percelen bezit toch nog aanspraak 
zou maken op een sociale woning. Deze vorm van sociale fraude willen wij aanpakken zodat de 
sociale huurmarkt rechtvaardig is voor iedereen. Daarom is het een goede zaak dat naast het 
binnenlands eigendomonderzoek dat al enkele jaren mogelijk is, de Vlaamse Regering nu ook de 
nodige middelen voorziet om buitenlands eigendomonderzoek op te voeren. Met die middelen kunnen 
sociale verhuurders onderzoek voeren in 41 landen en kunnen ze 75 tot 100% van de kosten hiervoor 
terugbetaald krijgen, afhankelijk van het resultaat van het onderzoek. 

Zal het stadsbestuur aandringen bij de de huisvestingsmaatschappijen actief in Kortrijk om gebruik te 
maken van de Vlaamse middelen die ter beschikking worden gesteld om buitenlands 
eigendomsonderzoek te voeren?

IR 5 Interpellatie van raadslid Benjamin Vandorpe: Beperkte Interpellatie: 
Gedragscode voor de omgang van Stad Kortrijk met projectontwikkelaars
IR 5 - Interpellatie van raadslid Benjamin Vandorpe: Beperkte Interpellatie: Gedragscode voor de omgang van Stad Kortrijk met projectontwikkelaars

Indiener(s):
Vandorpe Benjamin

Toelichting:
De situatie met Parking Texture heeft aangetoond dat er nood is voor een gedragscode voor de 
omgang van Stad Kortrijk met projectontwikkelaars. CD&V Kortrijk brengt daartoe onderhavig voorstel 
zoals aangekondigd op de vorige gemeenteraad. Dit voorstel zal als tijdig ingediende interpellatie op 
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de bevoegde commissie behandeld worden. Eventuele breed gedragen opmerkingen die daar naar 
boven komen, zullen meegenomen worden als amendementen op onderhavige tekst in het gelinkt 
"Voorstel tot beslissing".

Gedragscode voor de omgang van Stad Kortrijk met projectontwikkelaars

Kortrijk is een stad in volle bloei en ontwikkeling die samenwerkt met projectontwikkelaars om dit te 
realiseren en nog verder te accelereren. In zijn omgang met projectontwikkelaars hanteert Stad 
Kortrijk onderhavige gedragscode:

1. We verklaren dat we er naar streven om goed overleg te faciliteren tussen de lokale overheid 
en de projectontwikkelaar, met inachtneming van de lokale beleidsplannen.

2. We verklaren niet te zullen samenwerken met projectontwikkelaars die giften geven, of 
middelen of gronden ter beschikking te stellen van stadsmedewerkers of hun inwonende 
huisgenoten, stadsmandatarissen of hun inwonende huisgenoten of aan politieke partijen die 
lokaal actief zijn in Kortrijk. Dit direct, noch indirect.

3. We verklaren dat we van meet af aan duidelijk maken aan de projectontwikkelaar dat er geen 
enkele vordering kan gesteld worden met betrekking tot budgetten boven de 50.000 euro 
zonder dat er een voorafgaandelijke samenwerkingsovereenkomst opgesteld en ondertekend 
werd tussen de betrokken partijen.

4. We verklaren dat we van meet af aan duidelijk maken aan de projectontwikkelaar dat er geen 
enkele vordering kan gesteld worden met betrekking tot projecten of activiteiten met 
budgetten boven de 500.000 euro zonder dat de voorgenoemde samenwerkingsovereenkomst 
voorafgaandelijk door de gemeenteraad van Stad Kortrijk goedgekeurd werd.

5. We verklaren dat we aandringen bij de projectontwikkelaar om te streven naar een zo goed 
mogelijke balans tussen het privaat karakter van de ontwikkeling en de publieke functies, de 
mobiliteit en daarenboven bijzondere aandacht te hebben voor groenvoorziening en ontharde, 
zo niet doorlaatbare, gronden.

IR 6 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte 
Interpellatie: De halsbandparkiet
IR 6 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Beperkte Interpellatie: De halsbandparkiet

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
In 2019 kondigde schepen Herrewyn aan om de problematiek van de halsbandparkieten in Heule aan 
te pakken. Hij kondigde toen in een aantal kranten aan dat hij zich goed bewust is van het probleem 
en op zoek zou gaan naar een oplossing. We zijn ondertussen 2 jaar verder. Het probleem is (in 
Heule) enkel maar groter geworden. Heel wat Heulenaars klagen over het 'leegvreten' van de 
voederplanken voor inheemse vogels. Daarom volgende vragen:

 Welke inspanningen zijn er sinds 2019 gedaan om dit probleem aan te pakken?
 Welke oplossing heeft de stad in de aanbieding?
 Wat is de concrete ambitie (welke daling?, welke timing?...)

IR 7 Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Beperkte Interpellatie: 
Privacy en ik
IR 7 - Interpellatie van raadslid Wouter Vermeersch: Beperkte Interpellatie: Privacy en ik

Indiener(s):
Vermeersch Wouter
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Toelichting:
In de documentaire Privacy & ik onderzoekt VRT-journalist Tim Verheyden in welke mate onze privacy 
vandaag onder druk staat. Kortrijk kwam uitbreid aan bod in de eerste aflevering over cameratoezicht.

CONTROLE-ORGAAN MOEST INGRIJPEN
Het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) heeft in 2020 een proefproject stilgelegd. Er 
werd in Kortrijk een project uitgerold rond het niet-politioneel gebruik van de ANPR-data voor 
klimaatdoelstellingen, mobiliteitsstudies en andere doeleinden. 

BEPERKTE ANTWOORDEN
Net als in Mechelen hebben de programmamakers heel wat informatie opgevraagd in Kortrijk. Na vier 
en een halve maand kregen zij van het stadsbestuur amper anderhalve pagina met informatie over de 
ANPR-camera’s en geen criminaliteitscijfers. 

WEIGERING INTERVIEW
De programmamakers contacteerden ook titelvoerend burgemeester en minister van Justitie Vincent 
Van Quickenborne (Open VLD) voor meer uitleg. Maar nadat eerder gemaakte afspraken werden 
verplaatst, haakte de minister plots definitief af. De reden die opgegeven werd, is dat Van 
Quickenborne nu minister van Justitie is en de vragen vooral materie zijn voor de minister van 
Binnenlandse Zaken. Voor vragen over Kortrijk verwees Van Quickenborne naar waarnemend 
burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Die reageerde eerder laconiek op de 
verzoeken van de programmamakers en weigerde een interview omdat ze, zo zei ze zelf, eigenlijk niet 
meteen wist wat ze hierover accuraat zou kunnen vertellen. Pas acht maanden na de eerste vraag 
kregen de programmamakers toch een document toegestuurd met meer uitleg. Sterker nog, een week 
later wilde de waarnemend burgemeester dan toch een interview geven en de avond voor dat 
interview kregen de programmamakers een uitgebreider document binnen.

INZET DRONE
Op de politieraad van politiezone VLAS heeft Korpschef Filip Devriendt gezegd dat de inzet van de 
drone op 8 maart 2021 onwettig was. Op de gemeenteraad van 8 maart 2021 te Kortrijk werd 
principiële toestemming gegeven tot het inzetten van drones. Echter, de drone werd al in de ochtend 
ingezet door de politiezone. Artikel 25/4, §1, 1° van de wet op het Politieambt voorziet dat de 
gemeenteraad voorafgaandelijk (!) haar principiële toestemming moet verlenen.

Vraag aan de burgemeester van Kortrijk:

Hoe worden deze feiten geëvalueerd en welke lessen trekt de burgemeester voor de toekomst?

IR 8 Interpellatie van raadslid Mia Cattebeke: Beperkte Interpellatie: Het 
welbevinden van onze JEUGD in deze tijden, het blijft een heikel punt - én 
het is een grote verantwoordelijkheid …
IR 8 - Interpellatie van raadslid Mia Cattebeke: Beperkte Interpellatie: Het welbevinden van onze JEUGD in deze tijden, het blijft een heikel punt - én het is een grote verantwoordelijkheid …

Indiener(s):
Cattebeke Mia

Toelichting:
De stad deed enkele bevragingen, die bij jongeren peilden naar hun welbevinden in deze moeilijke 
corona-tijden.

 Welke bevragingen vonden  precies plaats? Bij schoolgaande jongeren / jeugdbewegingen / 
sportverenigingen / kwetsbare jongeren / ...? Waren er nog bevragingen, bij andere 
doelgroepen?

 Waar vinden we de resultaten van deze bevragingen? 
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 Welke acties werden of worden hieraan gekoppeld? 

We krijgen regelmatig signalen dat hogere overheden middelen ter beschikking stellen of willen 
stellen van lokale besturen om het welbevinden van de burgers te ondersteunen. (Dit hebben wij 
bevraagd in de Raadscommissie 4, maar het is belangrijk dat ook andere gemeenteraadsleden deze 
info krijgen.)

 Welke stromen zijn in dat verband richting Kortrijk gekomen?
 welke finaliteit hadden die middelen, en
 in welke mate kregen ze reeds een bestemming en/of zijn ze besteed?

Heel specifiek wil ik mij hier richten tot de grote nood die ik ervaar bij de jeugd. 

Welke ondersteuningsmaatregelen voorziet de stad naar kinderen en jongeren, bijvoorbeeld met de 
grote vakantie in zicht? 

IR 9 Interpellatie van raadslid Mia Cattebeke: Beperkte Interpellatie: Een 
ATTENTIE voor ELKE inwoner van Kortrijk – voor groot én klein?!
IR 9 - Interpellatie van raadslid Mia Cattebeke: Beperkte Interpellatie: Een ATTENTIE voor ELKE inwoner van Kortrijk – voor groot én klein?!

Indiener(s):
Cattebeke Mia

Toelichting:
Kan het bestuur een signaal geven aan de burgers van Kortrijk, dat de stad hun welbevinden ter harte 
neemt? Iets in de zin van, en vergelijkbaar met acties in andere steden en gemeenten?

Alle inwoners van Kortrijk zouden deugd hebben van een attentie - een hart onder de riem in deze 
lastige tijden.

Mocht het de stad aan ideeën ontbreken, dan hebben we vanuit CD&V een goeie suggestie: waarom 
niet aan elke inwoner van de stad een horeca-bon schenken?

Enerzijds zou dit een mooie attentie zijn, voor groot en klein: een pintje, een wijntje, een cola of een 
ijsje voor de jongsten?

Anderzijds is het eveneens een signaal waarmee je de horeca steunt - in zoverre deze actie geen 
administratieve overlast voor hen inhoudt.

Talrijke steden nemen dit reeds op … Wat doet ónze stad, de Beste stad van Vlaanderen?

IR 10 Interpellatie van raadslid Moniek Gheysens: Beperkte Interpellatie: 
Veilige Zitcirkels op Openbare Pleinen
IR 10 - Interpellatie van raadslid Moniek Gheysens: Beperkte Interpellatie: Veilige Zitcirkels op Openbare Pleinen

Indiener(s):
Gheysens Moniek

Toelichting:
Veilige Zitcirkels op Openbare Pleinen

"De Gentse cirkels op het St-Pietersplein zijn een fijn initiatief dat de coronacrisis zou mogen 
overleven " las ik recentelijk in DS. Volledig akkoord. Ook al blijft de horeca (voorlopig) nog gesloten, 
mensen zullen altijd zoeken naar mogelijkheden om elkaar te ONTMOETEN .Desnoods buiten cafés en 
restaurants. Desnoods illegaal.  We zijn nu eenmaal sociale wezens, we willen CONTACT met elkaar, 
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voelen ons goed bij gelijkgezinden. En als dat door corona niet binnen kan , zorg dan voor 
mogelijkheden BUITEN.Zorg voor veilige ZITPLEKKEN op OPENBARE PLEINEN waar we kunnen samen 
komen en...we VOELEN ons weer wat GELUKKIGER.

Volg mij bij het volgend Gedachte-experiment.   Sluit de ogen en ga in Gedachten naar het 
SCHOUWBURGPLEIN. Stap in de "FONTEIN" van (Strebelle voor de gelegenheid gevuld met 
zeepwater) en buk je om Bellen te Blazen.  Mooie, fragiele bellen die alle zachte kleuren van de 
regenboog weerspiegelen. BLAAS en blaas en laat deze cirkelvormige bellen, deze "BUBBELS" 
neerkomen op het Schouwburgplein. Op  "veilige " afstand van elkaar en Ruim genoeg om Bubbels 
van verschillende grootte te bekomen.  Deze cirkels gaan we Inkleuren met iriserende pasteltinten van 
Pinksterbloem-lila tot Zacht-abrikoos ,van Vergeetmenietjes-blauw tot Teder rose, kleuren te over in 
de verfhandel.  Mooi , zie je het al voor je? Open de ogen en kijk naar het resultaat :

Sluit de ogen opnieuw en ga in Gedachten naar het MANDELAPLEIN. Daar gaan we GEEN bellen 
blazen, maar MANDALA's tekenen. Je weet wel, die veelkleurige Cirkels vol KRACHT en SYMBOLIEK, 
die Carl Gustav Jung al gebruikte bij zijn theorieën  en therapieën  over "Bewustzijnsontwikkeling". Die 
MANDALA's op het MANDELA -plein gaan we niet zelf invullen maar laten we ontwerpen en inkleuren 
door scholieren, studenten van de academie mensen van het volwassenonderwijs...enz. Kan je je 
Voorstellen hoe mooi en kleurrijk het resultaat zal zijn? Geen PleinVrees meer voor mensen met 
Agora-fobie maar een UITNODIGING om alle NEGATIVITEIT te bannen en het leven door een 
gekleurde bril te Bekijken. Kijk maar....

Voor de aanwezige politiekers die nog fantasie over hebben...sluit de ogen en reis in gedachten naar 
het TEXTURE-PLEIN. een asfaltvlakte die niet echt Inspireert- en Ondergronds lukte het ook al niet- 
 maar wel een PLEK die naar het verleden van Kortrijk( ons DNA) verwijst. TEXTIEL ,VLAS, 
NIJVERHEID....We gaan tekenen.  Geen graancirkels zoals in Engeland van de jaren '80, maar 
VLASCIRKELS: cirkels die elementen bevatten van een Vlasstengel, geroot vlas, lijnzaad, de TEXTUUR 
van linnen enz... We gebruiken onze fantasie en laten het Museum als het ware doorlopen op het 
Plein. Kijk maar...

IR 11 Interpellatie van raadslid Tine Soens: Beperkte Interpellatie: de 
distributienettarieven van Gaselwest/Fluvius
IR 11 - Interpellatie van raadslid Tine Soens: Beperkte Interpellatie: de distributienettarieven van Gaselwest/Fluvius

Indiener(s):
Soens Tine

Toelichting:
De regio Kortrijk heeft met Gaselwest/Fluvius het duurste distributienettarief voor elektriciteit van ons 
land. Het verschil met de goedkoopste regio bedraagt gemiddeld 208,60 euro. Ook voor mensen die 
hun elektriciteitsfactuur niet kunnen betalen en terugvallen op het ontradingstarief, behoort Gaselwest 
tot de duurste.

De vraag leeft al langer, ook in de gemeenteraad van Kortrijk, om tot één en hetzelfde lagere 
distributienettarief in Vlaanderen te komen. Het distributienettarief voor elektriciteit is goed voor 36% 
van de totale elektriciteitsfactuur van een gezin. Eén tarief voor heel Vlaanderen zou niet alleen de 
factuur duidelijker maken, het is ook eerlijker dat de kost van elektriciteit niet afhangt van toevallig in 
de ene of de andere regio te wonen.

IR 12 Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Tine Soens: Motie 
betreffende de distributienettarieven van Gaselwest/Fluvius
IR 12 - Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Tine Soens: Motie betreffende de distributienettarieven van Gaselwest/Fluvius
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Indiener(s):
Soens Tine

Toelichting:
De regio Kortrijk heeft met Gaselwest/Fluvius het duurste distributienettarief voor elektriciteit van ons 
land. Het verschil met de goedkoopste regio bedraagt gemiddeld 208,60 euro. Ook voor mensen die 
hun elektriciteitsfactuur niet kunnen betalen en terugvallen op het ontradingstarief, behoort Gaselwest 
tot de duurste.

De vraag leeft al langer, ook in de gemeenteraad van Kortrijk, om tot één en hetzelfde lagere 
distributienettarief in Vlaanderen te komen. Het distributienettarief voor elektriciteit is goed voor 36% 
van de totale elektriciteitsfactuur van een gezin. Eén tarief voor heel Vlaanderen zou niet alleen de 
factuur duidelijker maken, het is ook eerlijker dat de kost van elektriciteit niet afhangt van toevallig in 
de ene of de andere regio te wonen.

Gelet op

 Het jaarverslag 2020 van de Vlaamse Ombudsdienst waarin wordt gesteld dat wat een 
inwoner van Kortrijk op drie jaar betaalt aan distributiekosten, een inwoner van Antwerpen 
vier en een half jaar kan genieten van het distributienet. De Vlaamse Ombudsdienst herhaalt 
het pleidooi voor een eenheidstarief voor de distributie van elektriciteit en gas voor gans 
Vlaanderen.

 De oproep van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen om tot één gelijk distributienettarief te 
komen.

 Het recente onderzoek van de consumentenorganisatie Test Aankoop.
 De interpellatie van Tine Soens betreffende lagere elektriciteitstarieven in de gemeenteraad 

van 14 september 2020
 De bespreking in de gemeenteraad 9 november 2020 van het punt 7 betreffende het 

goedkeuren van de agenda en het bepalen van het mandaat van de vertegenwoordiger op de 
buitengewone algemene vergadering van Gaselwest van 15 december 2020

Overwegende dat

 De regio Kortrijk het duurste distributienettarief voor elektriciteit van ons land heeft, ook voor 
mensen die terugvallen op het ontradingstarief.

 Het distributienettarief voor elektriciteit goed is voor 36% van de totale elektriciteitsfactuur 
van een gezin.

 Eén tarief voor heel Vlaanderen de elektriciteitsfactuur duidelijker zou maken, maar ook 
eerlijker omdat de kost van elektriciteit dan niet afhangt van toevallig in de ene of de andere 
regio te wonen.

De gemeenteraad van Kortrijk is ervan overtuigd dat er maatregelen genomen moeten worden om de 
distributienettarieven goedkoper te maken.  De gemeenteraad van Kortrijk vraagt aan de Algemene 
Vergadering en de Raad van Bestuur van Gaselwest/Fluvius om

1. de huidige distributienettarieven te evalueren en deze naar beneden te brengen.
2. de distributienettarieven op termijn meer gelijk te schakelen met de andere 

distributienetbeheerders om op die manier tot een uniform tarief voor heel Vlaanderen te 
komen.

3. minstens jaarlijks terug te koppelen naar de vertegenwoordiger van de stad Kortrijk en de 
gemeenteraad van Kortrijk over de stappen die worden ondernomen in opvolging van deze 
motie.
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IR 13 Voorstel tot beslissing van raadslid Benjamin Vandorpe: 
Gedragscode voor de omgang van Stad Kortrijk met projectontwikkelaars
IR 13 - Voorstel tot beslissing van raadslid Benjamin Vandorpe: Gedragscode voor de omgang van Stad Kortrijk met projectontwikkelaars

Indiener(s):
Vandorpe Benjamin

Toelichting:
De situatie met Parking Texture heeft aangetoond dat er nood is voor een gedragscode voor de 
omgang van Stad Kortrijk met projectontwikkelaars. CD&V Kortrijk brengt daartoe volgend voorstel tot 
beslissing zoals aangekondigd op de vorige gemeenteraad. Dit voorstel zal als tijdig ingediende 
interpellatie werd op de bevoegde commissie behandeld waar geen verdere technische vragen waren. 
Daarom voorstel tot beslissing mbt de betreffende gedragscode

Gedragscode voor de omgang van Stad Kortrijk met projectontwikkelaars

Kortrijk is een stad in volle bloei en ontwikkeling die samenwerkt met projectontwikkelaars om dit te 
realiseren en nog verder te accelereren. In zijn omgang met projectontwikkelaars hanteert Stad 
Kortrijk onderhavige gedragscode:

1. We verklaren dat we er naar streven om goed overleg te faciliteren tussen de lokale overheid 
en de projectontwikkelaar, met inachtneming van de lokale beleidsplannen.

2. We verklaren niet te zullen samenwerken met projectontwikkelaars die giften geven, of 
middelen of gronden ter beschikking stellen van stadsmedewerkers of hun inwonende 
huisgenoten, stadsmandatarissen of hun inwonende huisgenoten of aan politieke partijen die 
lokaal actief zijn in Kortrijk. Dit direct, noch indirect.

3. We verklaren dat we van meet af aan duidelijk maken aan de projectontwikkelaar dat er geen 
enkele vordering kan gesteld worden met betrekking tot budgetten boven de 50.000 euro 
zonder dat er een voorafgaandelijke samenwerkingsovereenkomst opgesteld en ondertekend 
werd tussen de betrokken partijen.

4. We verklaren dat we van meet af aan duidelijk maken aan de projectontwikkelaar dat er geen 
enkele vordering kan gesteld worden met betrekking tot projecten of activiteiten met 
budgetten boven de 500.000 euro zonder dat de voorgenoemde samenwerkingsovereenkomst 
voorafgaandelijk door de gemeenteraad van Stad Kortrijk goedgekeurd werd.

5. We verklaren dat we aandringen bij de projectontwikkelaar om te streven naar een zo goed 
mogelijke balans tussen het privaat karakter van de ontwikkeling en de publieke functies, de 
mobiliteit en daarenboven bijzondere aandacht te hebben voor groenvoorziening en ontharde, 
zo niet doorlaatbare, gronden.

IR 14 Voorstel tot beslissing van raadslid Benjamin Vandorpe: op te nemen 
speerpunten in samenwerkingsovereenkomsten rond werkzaamheid
IR 14 - Voorstel tot beslissing van raadslid Benjamin Vandorpe: op te nemen speerpunten in samenwerkingsovereenkomsten rond werkzaamheid

Indiener(s):
Vandorpe Benjamin

Toelichting:
De komende tijd zal Stad Kortrijk, op stedelijk en ook op regionaal niveau 
samenwerkingsovereenkomsten aangaan met onder andere de VDAB en andere instanties om de 
werkzaamheid van de Kortrijkse bevolking verder te verhogen. Met betrekking tot deze 
samenwerkingsovereenkomsten beslissen we vanuit de gemeenteraad om alvast volgende 
speerpunten mee te nemen in de besprekingen hierover:

1. Verder inzetten op taal, en met name ook het West-Vlaams als voertaal op de werkvloer.
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2. Inzetten op opleiding en infrastructuur in de wijken met hoge werkloosheid. Dit geldt onder andere 
voor het stimuleren van opvangplaatsen binnen de wijken met hoge werkloosheid.

3. Mobiliteit tussen de wijken met hoge werkloosheid en industriezones verhogen. Hierbij de nodige 
aandacht voor het afstemmen van het openbaar vervoer (via lokale vervoersregio) en het verder 
aanleggen van fietsostrades.

4. Het ondernemersloket gebruiken als hefboom om bestaande initiatieven beter bekend te maken bij 
werkgevers en hen te stimuleren hiervan gebruik te maken.

IR 15 Interpellatie van raadslid Carmen Ryheul: Beperkte Interpellatie:  
ringtracé voorkeursbesluit Plan B-K
IR 15 - Interpellatie van raadslid Carmen Ryheul: Beperkte Interpellatie:  ringtracé voorkeursbesluit Plan B-K

Indiener(s):
Ryheul Carmen

Toelichting:
Op initiatief van Vlaams ministers Lydia Peeters en Zuhal Demir, kiest de Vlaamse regering voor een 
aansluiting met de Leie via het ringtracé en wordt hiermee een volgende stap gezet in het traject van 
de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Deze voorkeursoplossing is nog geen beslissing, 
maar vormt de eerste stap om tot een formeel besluit te komen. De opwaardering van het kanaal 
Bossuit-Kortrijk moet in de toekomst zorgen voor meer transport over het water wat één van de 
Vlaamse doelstellingen is inzake het realiseren van de modal shift. 

1. Wat is het standpunt van het CBS Kortrijk ten opzichte van het door de Vlaamse regering naar 
voor geschoven ringtracé, en is dit standpunt al dan niet een unaniem?

2. Is het CBS Kortrijk bereid om, indien dit ringtracé definitief wordt weerhouden, onmiddellijk 
opdracht te geven voor het opstellen van een BPA voor de zone rond het oude kanaaltraject 
waarbij de “ontwikkeling van een blauwgroene long”, alsook “duurzaam en  kwaliteitsvol 
wonen aan het water” in het centrum van Kortrijk de centrale uitgangspunten zijn?

3. Welke compenserende maatregelen voorziet het CBS Kortrijk voor het verlies aan 
natuurwaarden in de Venning-zone ingevolge de aanleg van het ringtracé?

IR 16 Interpellatie van raadslid Benjamin Vandorpe: Beperkte 
Interpellatie: Getekende overeenkomst tussen Pans nv en Groep Stad 
Kortrijk
IR 16 - Interpellatie van raadslid Benjamin Vandorpe: Beperkte Interpellatie: Getekende overeenkomst tussen Pans nv en Groep Stad Kortrijk

Indiener(s):
Vandorpe Benjamin

Toelichting:
Tijdens de vorige gemeenteraad werd door onze fractie, na herhaaldelijke eerdere pogingen, opnieuw 
de uitdrukkelijke vraag gesteld om de getekende samenwerkingsovereenkomst met de nv Pans mbt 
tot het ontwikkelen van de Parking Texture te verkrijgen. Een project met een budget boven de 10 
miljoen euro. Op deze legitieme vraag reageerde de heer Schepen Axel Weydts geagiteerd door 
ondermeer te stellen "Ik vraag het weerwoord", "Wat durf je te beweren", "We zullen u de 
samenwerkingsovereenkomst bezorgen".

De dag erna vroegen we dit document nogmaals op via de geijkte kanalen van de Algemeen 
Directeur. Het antwoord van 11 maart van Mevr. Petra Verhenne, jurist aan Stad Kortrijk, was zowel 
verhelderend, als onthutsend zoals U in de bijgevoegde bijlage kan lezen: "Een getekende 
overeenkomst kan niet voorgelegd worden." 
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Het gaat evenwel nog verder. Opnieuw Mevr. Petra Verhenne: "Dit belet evenwel niet dat er toch een 
schadevergoeding verschuldigd is: In geval van foutief afgebroken onderhandelingen wordt Parko 
buitencontractueel aansprakelijk (art. 1382 BW) voor de vergoeding van de volledige schade van 
Pans. In geval van vergevorderde onderhandelingen die zich in een eindstadium bevinden, wanneer 
het sluiten van de overeenkomst nog slechts een formaliteit vormt, spreekt men van het foutief 
afbreken van onderhandelingen. In voorliggend geval was, zoals blijkt uit de verslagen, de 
overeenkomst reeds goedgekeurd en de datum voor de ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst was reeds vastgelegd.

Vandaar volgende vragen:

1. Waarom gaf de Schepen in de vorige gemeenteraad niet toe dat er geen getekende 
overeenkomst was, terwijl dit de uitdrukkelijke vraag was, en insinueerde hij het tegendeel.

2. Hoe is het zover kunnen komen? Waarom noemt men het sluiten van de overeenkomst 
slechts een formaliteit, en spreekt men van een goedgekeurde overeenkomst, terwijl het nog 
niet eens op de gemeenteraad voorgelegd was? Laat staan, waarom had men reeds een 
vastgelegde afspraak voor ondertekening met de tegenpartij, terwijl het punt nog niet eens 
op de agenda van de gemeenteraad geplaats was. Waarom maakt me een afspraak ter 
ondertekening terwijl men toch al weet dat men het project zal afblazen? 

3. Er is sprake van een fout, ontegensprekelijk. Wie draagt de politieke verantwoordelijkheid 
voor deze fout? De Schepen van Financiën, de Schepen van Mobiliteit of de Burgemeester?

IR 17 Interpellatie van raadslid Carmen Ryheul: Beperkte Interpellatie: 
buitenlands eigendomsonderzoek bij sociale huurders
IR 17 - Interpellatie van raadslid Carmen Ryheul: Beperkte Interpellatie: buitenlands eigendomsonderzoek bij sociale huurders

Indiener(s):
Ryheul Carmen

Toelichting:
Het Vlaams Belang pleit al lang voor een efficiënte fraudeaanpak van huurders van een sociale woning 
die tegelijkertijd een eigendom in het buitenland bezitten. Volgens de wet mogen sociale huurders 
geen woning geheel of gedeeltelijk in eigendom hebben. Niet in België maar ook niet in het 
buitenland. Toch blijken veel sociale huurders vastgoed te hebben in hun thuisland.

Minister Diependale maakt jaarlijks 5 miljoen euro vrij om sociale huurders eenvoudiger te controleren 
op het bezit van eigendom in het buiteland. Daarnaast wil de Vlaamse Regering nu met 
eigendomsonderzoek in het buitenland frauderende sociale huurders opsporen via privédetectives. Vijf 
privébureaus in België en Nederland werden aangesteld om kadasters op te sporen in 41 landen. In 
Lier zouden op die manier, na gedegen onderzoek, 25 fraudeurs hun sociale woning verliezen.

Mijn vragen:

1. Zal onze stad de sociale huisvestingsmaatschappijen attent maken op dit controlesysteem van 
de Vlaamse Regering?

2. Zal onze stad ook actief een onderzoek laten voeren naar de  sociale huurders op haar 
grondgebied inzake eigendom in het thuisland. Zo ja, hoe ziet het actieplan er uit?

3. Wordt hetzelfde gedaan voor de andere sociale huurders, want ook zij kunnen frauderen?
4. Heeft onze stad weet van dossiers in het verleden waarin sociale huurders met 

eigendom(men) in het buitenland door de sociale huisvestingsmaatschappij die huurders 
hebben bevolen afstand te doen van hun sociale woning?

5. Welke maatregelen worden getroffen wanneer wordt vastgesteld dat sociale huurders in 
overtreding zijn met de sociale huurwetgeving? En hoe zullen die maatregelen vervolgens 
worden opgevolgd?
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IR 18 Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Buitenlands 
eigendomonderzoek bij sociale huurders
IR 18 - Voorstel tot beslissing van raadslid Wouter Vermeersch: Buitenlands eigendomonderzoek bij sociale huurders

Indiener(s):
Vermeersch Wouter

Toelichting:
Motivatie van het voorstel:

 Gelet op de interpellatie van raadslid Philippe Dejaegher 'Buitenlands eigendomonderzoek bij 
sociale huurders' 

 Gelet op de interpellatie van raadslid Carmen Ryheul 'Buitenlands eigendomonderzoek bij 
sociale huurders' 

 Gesteund door de oproep van de Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele aan de 
sociale huisvestingsmaatschappijen om een onderzoek naar sociale huurfraude te voeren, 
dringt de gemeenteraad van Kortrijk er op aan dat de sociale huisvestingsmaatschappijen die 
actief zijn in Kortrijk onmiddellijk dit onderzoek opstarten. En dat hierover wordt 
gerapporteerd op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

                                           
Daartoe beslist de gemeenteraad van Kortrijk:

1. De gemeenteraad van Kortrijk wil dat er contact wordt opgenomen met de sociale 
huisvestingsmaatschappijen die actief zijn in Kortrijk zodat  een onderzoek naar 
mogelijke fraude of het overtreden van de geldende regels door huurders van een 
sociale woning in onze stad en deelgemeenten wordt opgestart.

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

IR 19 Interpellatie van raadslid Benjamin Vandorpe: Beperkte 
Interpellatie: Waarom keurt CBS schadevergoeding goed waarvan ze weet 
dat de kosten door een derde partij betaald worden en niet door de 
schade-eisende partij
IR 19 - Interpellatie van raadslid Benjamin Vandorpe: Beperkte Interpellatie: Waarom keurt CBS schadevergoeding goed waarvan ze weet dat de kosten door een derde partij betaald worden en niet door de schade-eisende partij

Indiener(s):
Vandorpe Benjamin

Toelichting:
Op de zitting van 08/02/2021 keurde het College van Burgemeester en Schepenen de door nv Pans 
geëiste schadevergoeding met betrekking tot het niet bouwen van Parking Texture, voor een bedrag 
van €491.000 euro goed. €120.000 hiervan viel onder de noemer: "* terugbetaling externe facturen 
max. € 120 000 (excl btw)". de nv Pans staaft deze in zijn eis onder andere met facturen uit 2019 mbt 
stabiliteitsstudies, studies van technieken, boringen, en hydrologische studies.

Via de geijkte kanalen werd herhaaldelijk aangedrongen op de betalingsbewijzen van deze facturen 
zoals uit bijgevoegd antwoord van de dienst Bestuurszaken en Juridische zaken kan afgeleid worden. 
Anderhalf jaar na datum kunnen deze betalingsbewijzen niet voorgelegd worden. Dit zou op zich ook 
verwonderen, want in de niet ondertekende draft van de samenwerkingsovereenkomst tussen Pans, 
Parko en de betrokken architect staat uitdrukkelijk volgende paragraaf:

5. Aanvullende studies 
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Alle benodigde studies voor de uitvoering van de opdracht ( stabititeit, technieken, CFD-studie, 
archeologienota, bodemonderzoek, sonderingen,…) zitten begrepen in de erelonen en maken niet het 
voorwerp uit van een afzonderlijke vergoeding.

Met andere woorden deze facturen werden door de architect betaald en zitten vervat in het ereloon 
van de architect ten belope van €336.558,95 dat hem reeds uitbetaald werd door PARKO.

Vandaar volgende vraag:

Waarom keurt het CBS een schadevergoeding goed waarvan ze weet dat de kosten door een derde 
partij betaald werden en niet door de schade-eisende partij.

IR 20 Interpellatie van raadslid Carmen Ryheul: Beperkte Interpellatie: 
Krak van Kortrijk, een titel die meer dan verdiend is maar wat nu? 
IR 20 - Interpellatie van raadslid Carmen Ryheul: Beperkte Interpellatie: Krak van Kortrijk, een titel die meer dan verdiend is maar wat nu? 

Indiener(s):
Ryheul Carmen

Toelichting:
Voor het dertiende jaar op een rij zocht de redactie van de Krant van West-Vlaanderen in 67 steden 
en gemeenten naar één van de meest verdienstelijke inwoners: een Krak dus. Mensen die zich het 
voorbije jaar belangeloos hebben ingezet voor hun gemeente of stad, voor iets of iemand, mensen 
met het hart op de juiste plaats die liever geven dan krijgen. De lezers stemden massaal en voor onze 
stad werd Joeri Verbeeck gekozen als Krak 2020 van de Beste Stad van Vlaanderen.

Er is een dag in april die veel Heulenaars zich wellicht nog herinneren: Joeri Verbeeck raakte 
zwaargewond bij een dodehoekongeval in Kuurne. Op de hoek van de Brugsesteenweg met de R8 
belandde hij onder een rijdende vrachtwagen en werd zeshonderd meter meegesleurd. Hij verloor 
hierbij zijn linkeroog en rechterarm, en zijn linkerarm en gezicht raakten verminkt. Ondanks meer dan 
dertig operaties blijft hij niet bij de pakken zitten. De jongeman is een echte doorzetter en een 
vechter; zijn motto is niet voor niets ‘never give up’.

Joeri bedacht een eenvoudig en betaalbaar systeem om dodehoekongevallen te vermijden en hoopt 
alvast dat het buitenlandse vrachtverkeer het systeem zal toepassen. Daarnaast wil hij jongeren 
sensibiliseren om dodehoekongevallen te voorkomen.

Mijn vragen:

 Hoe zal de stad die ambieert om de meest fietsvriendelijke en verkeersveilige stad van 
Vlaanderen te zijn, de kersverse Krak van Kortrijk, als ambassadeur voor verkeersveiligheid 
betrekken bij het fiets- en verkeersveiligheidsbeleid? Zien jullie hierin een zinvolle rol/taak 
voor Joeri weggelegd?

 Welke initiatieven zal de stad Kortrijk zelf ondernemen om het aantal dodehoekongevallen in 
de stad te voorkomen?

IR 21 Interpellatie van raadslid Maxim Veys: Beperkte Interpellatie: 
Kortrijk als regenboogstad binnen een beleid van gelijke kansen
IR 21 - Interpellatie van raadslid Maxim Veys: Beperkte Interpellatie: Kortrijk als regenboogstad binnen een beleid van gelijke kansen

Indiener(s):
Veys Maxim

Toelichting:
Voorzitter,
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Enkele weken terug schrikten veel mensen op van de moord op David Polfliet in Beveren. Het 
onderzoek loopt nog, maar het is nogal waarschijnlijk dat David werd in de val gelokt omwille van wie 
hij is. Omdat hij een andere geaardheid heeft.

“De hand van je partner vasthouden op straat, je geliefde een kus geven of tonen dat je iemand 
graag ziet in het openbaar, dat zijn acties die niet voor iedereen gelijk zijn in Vlaanderen. Dat zijn 
acties die niet voor iedereen gelijk zijn in Kortrijk.

En dat willen we niet meer. Dat wil niemand meer. “

Onze stad hing, samen met vele andere gemeenten in ons land, prompt de regenboogvlag uit. Als 
teken van solidariteit, als teken van medeleven, maar ook als teken van verzet. “Dit willen we niet 
meer.”

Om te zorgen dat iedereen veilig zichzelf kan zijn in onze stad, moeten we een stap verder gaan. Het 
is aan de politiek om te zorgen voor oplossingen. De oplossing voor homo en transfobie is complex, 
het vraagt sensibilisering en vorming. Maar er moeten ook regels zijn, die door iedereen ernstig 
worden genomen.

Een lokaal bestuur kan daar een belangrijke rol in spelen. Het is het beleidsniveau dat het dichtst bij 
de burger staat, maar ook het beste zicht op de praktijk en de maatschappelijke realiteit heeft. 
Kortrijk voert een actief beleid van gelijke kansen, hier ligt dus een opportuniteit voor het beleid om 
ook een regenboogbeleid verder te ontwikkelen.

Maar we willen niet zomaar een stad zijn. Kortrijk wil de beste stad van Vlaanderen worden. We willen 
een stad zijn waar iedereen veilig zichzelf kan zijn. Voor mij en de Vooruitfractie moeten politiek en 
samenleving voor oplossingen zorgen. Veel mensen met een andere geaardheid doen iedere dag hun 
best, maar botsen op obstakels, enkel en alleen omwille van wie ze zijn of wie ze graag zien. Dat kan 
niet.

Daarom de volgende vragen:

 Is het college het eens dat de preventie van haat op basis van seksuele en genderidentiteit 
hoog op de agenda moet staan?

 Welke beleid voert de stad Kortrijk rond Gelijke Kansen mbt. de regenbooggemeenschap?
 In welke andere beleidsdomeinen van de stad wordt dit Gelijke Kansen-beleid doorgetrokken? 

Maw. hoe horizontaal is dit beleid?
 Welke andere en nieuwe initiatieven ontwikkelt of lanceert de stad om te sensibiliseren rond 

homo- en transhaat en om ook in dit domein actief gelijke kansen te bevorderen  ? 

IR 22 Voorstel tot beslissing van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Een 
camerabeleid in de stad
IR 22 - Voorstel tot beslissing van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Een camerabeleid in de stad

Indiener(s):
Vanhoenacker Hannelore

Toelichting:
Van lenzen als ondersteuning om criminaliteit op te lossen, naar mensen, die zorgen voor een 
groter(e) veiligheid (sgevoel), een betere verbondenheid en preventie voor criminaliteit. Dat is volgens 
CD&V de weg naar een goed veiligheidsbeleid in de stad.

PZ Vlas staat bekend om zijn daadkrachtige en menselijke aanpak op het terrein en net daar moeten 
we dus meer durven op inzetten. We willen het huidige werk van de zone meer dan toejuichen en 
mee applaudisseren van op de eerste rij.
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Maar het is aan de stad Kortrijk om beleidskeuzes uit te schrijven voor de politiezone en daar wringt 
het volgens CD&V erg hard.

Een aantal zaken uit de TV-reeks op Canvas waren toch erg pijnlijk voor onze stad. Dat een redactie 
maandenlang via de grootste omwegen moet pogen een camerabeleid uit de neus van ons 
stadsbestuur te peuteren getuigt van niet veel zelfvertrouwen in de keuzes die men maakt. Dat men 
dan na maanden een wel erg pover beleidswerkje op tafel legt, is beschamend. We hoorden het de 
burgemeester zeggen, er moet nog hard aan gewerkt worden.?

Ook met CD&V probeerden we al maanden (sinds juli 2020) achter het cijfermateriaal en het bredere 
verhaal rond het camerawerk te komen, zonder resultaat. Keer op keer werden vragen gesteld op de 
politieraad, bij de budgetten, mondeling en schriftelijk, telkens tevergeefs. We werden letterlijk van 
het kastje naar de muur gestuurd – van stadsdienst naar politiesecretariaat en terug. Toch wel 
hallucinant.

Een keuze om niet te werken met camera’s is er niet, een keuze om er te veel te willen, waardoor 
men ook niet meer kan verklaren waarom er zo fel geïnvesteerd wordt in dat materiaal, is er wel. 
CD&V wil die keuze mee helpen maken, reeds meer dan 10 jaar.

De vraag die op CD&V’s lippen brandt, is hoe het plan verder uitgewerkt wordt en hoe die camera’s in 
dat plan geschoven zullen worden. We dringen er toch wel stellig op aan dat dit snel, met de nodige 
deskundigheid en vooral met de nodige terughoudendheid rond het privacy-issue gebeurt.

Graag een timing rond dat camerabeleidsplan, wie dat zal opstellen en mee uitschrijven. 
Hoe wij als gemeenteraad daarvan op de hoogte zullen gehouden worden.

Daarnaast viel het CD&V ook op dat de camera’s de veiligheid van de burger en het veiligheidsgevoel 
bij de burger niet verhogen. Wel is het een middel om de zaken op te helderen.

Voor ons is de nabijheid van de politie nog steeds de basis om de veiligheid te garanderen 
politiemensen moeten  de buurt en de Pappenheimers zeer goed kennen. Daarom durven we nu al 
een eerste voorstel tot beslissing neerleggen.

Voorstel tot beslissing

1. De Stad Kortrijk kiest expliciet voor meer politiemensen in de wijken, steeds aanwezig en 
bereikbaar voor de mensen. We willen meer mensen in de buurt, die ondersteund door de 
lenzen, de veiligheid en het veiligheidsgevoel mee helpen waarmaken.

        Daarom stelt CD&V voor om het wijkteam van PZ Vlas voor de stad Kortrijk uit te breiden in de 
meest moeilijke buurten en in de deelgemeenten. Concreet betekent het dat we per         4000 
inwoners een wijkagent aanstellen.
IR 23 Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie: 
kaalkap Bruyningstraat
IR 23 - Interpellatie van raadslid David Wemel: Beperkte Interpellatie: kaalkap Bruyningstraat

Indiener(s):
Wemel David

Toelichting:
Op paasmaandag, een feestdag nota bene, werd een terrein aan de Bruyningstraat in opdracht van 
HOWEST grondig onder handen genomen. Buren reageerden terecht verontwaardigd. De telefoon van 
onze raadsleden stond roodgloeiend. De politie kwam te plaatse, maar kon niks doen.... Inderdaad, 
volgens de letter van de wet gebeurde niks verkeerd. Maar iedereen die de situatie ter plekke kent, 
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weet dat de werken die daar plaatsvonden, aan het begin van het broedseizoen, een aanslag 
betekenen op het jonge planten- en dierenleven dat daar aanwezig was.

Daarom volgende vragen voor de bevoegde schepen:

* Als er volgens de letter van de wet niks fout gebeurde, schort er dan niet iets aan de wet? Zijn we 
in Kortrijk met andere woorden niet veel te laks als het om dit soort ingrijpende werken aan het begin 
van het broedseizoen gaat?

* Dit is niet het eerste incident tijdens de broedperiode. Wat denk de schepen te ondernemen om dit 
in de toekomst te vermijden?


