
 

 

 
 

Groep:   Derde Raadscommissie 
Datum:  8 februari 2022 

Uur:   19u  

Plaats:   Online via MS Teams 
Aanwezig:  K. Byttebier, raadslid - voorzitter 

A. Ronse, S. Demeyer, P. De Coene, schepenen; 
M. Gheysens, N. Lybeer, P. Avijn, L. Maddens, R. Deseyn, J. Deweer, C. 

Vannieuwenhuyse, N. Maghroud, H. Kints, M. Cattebeke, L. Claassen, T. 

Soens, raadsleden 
S. Van Dierdonck - notulist 

Verontschuldigd: J. de Bethune 
Afwezig: C. Matthieu 

Kopie:                --- 
Bijlagen: Advies Straatnaamcommissie, Ledenlijst Straatnaamcommissie, 

Beslissingsbrief Kransvijver Zorgt (Zorgzame Buurten), Juryverslag Digibank 

Kortrijk.  
 

 
2022_GR_00019 - Huwelijken - vastleggen bijkomende locatie voor voltrekking 

huwelijksplechtigheden - Goedkeuren  
 

Schepen S. Demeyer licht de nota toe. De nota komt voort uit de vraag om huwelijksplechtigheden in 

de open lucht te kunnen voltrekken. Er is gekozen voor de locatie aan de Leieboorden als aanvulling 
op de trouwzaal. Dit zal na dit jaar geëvalueerd worden. Bij een positieve evaluatie kunnen nog 

locaties bijkomen. De Stad Kortrijk staat in voor de setting. Er wordt 130 euro retributie gevraagd. In 
de trouwzaal is dit 30 euro. De 100 euro extra betreft vaste kosten en personeel. Dit is een laag tarief 

in vergelijking met andere centrumsteden.  
 

Raadslid P. Avijn vraagt wat er gebeurt bij slecht weer. 

Schepen S. Demeyer geeft aan dat het huwelijk bij slecht weer doorgaat in de trouwzaal van het 
stadhuis. Dit wordt 24u vooraf beslist. Deze manier van werken wordt bij de aanvraag bij Burgerzaken 

meegedeeld.  
 

Raadslid L. Maddens vindt het positief dat deze locatie mogelijk wordt gemaakt. Ze pleit om voor 

toekomstige nieuwe locaties te kijken naar de deelgemeenten. Schepen S. Demeyer geeft aan dat hier 
wordt aan gedacht. Eerst wordt de nieuwe locatie getest. Na evaluatie wordt bekeken of er 

mogelijkheden zijn in de deelgemeenten. 
 

2022_GR_00015 - Schenkingen - Aanvaarden Schenkingen 2021 aan Stadsarchief 

 
Schepen A. Ronse licht de nota toe.  

Raadslid P. Avijn vraagt of er meer details zijn over de schenking mbt. bidprenten en 
afficheverzameling.  

Schepen A. Ronse zal dit opvragen bij de bevoegde diensten.  
 Raadslid P. Avijn vraagt om in de toekomst meer informatie te krijgen over de schenkingen zodat de 

raad voldoende informatie heeft om deze goed te keuren. 

Raadslid J. Deweer vraagt of het gaat over bidprenten of rouwbrieven of de combinatie. Schepen A. 
Ronse meldt dat het gaat over bidprentjes en affiches. 

 

Vergaderverslag 



 

 

 

 

Aanvulling na de raadscommissie: 
 
Schenkingen voor het archief verlopen altijd via GR (2021_GR_0002; 2020_GR_00030, 
2016_GR_00143). De werkwijze werd in 2014 in de Gemeenteraad goedgekeurd.  
De criteria voor aanvaarding worden gehanteerd zoals in 2014 vastgelegd (cf. wegingstabel in het 
dossier in eDecision): link met Kortrijk, toegevoegde waarde, authentiek materiaal (geen kopies), ….  
Enkel voor collecties van 1302, Broelmuseum en Texture werd via de RvB van vzw Musea gewerkt. 
 
Schenking bidprentjes en affiches Marke 

• 150 affiches en +/- 10 dozen bidprentjes/rouwbrieven met een focus op deelgemeente Marke.  
• Bidprentjes en rouwbrieven zijn vaak geraadpleegde bronnen in het kader van 

familiegeschiedenis – als aanvulling op de reeds aanwezige bronnen in het stadsarchief 
(burgerlijke stand, bevolkingsregister). Het archief beheert +/- 1.000.000 bidprentjes – 
voornamelijk uit Fonds Slosse - waarvan een significant deel wordt ontsloten via de beeldbank 
(enkel bidprentjes ouder dan 50 jaar komen online). In het verleden waren er vaak 
schenkingen of aanvullingen op deze collectie. Voor aanvaarding moet er een link met Kortrijk 
zijn. Zoniet worden ze doorgestuurd naar andere archieven of verenigingen voor 
familiekunde. Bidprentjes en rouwbrieven worden eveneens door andere stadsarchieven 
verzameld over hun grondgebied. 

• Affiches zijn eveneens een aanvulling op de reeds bestaande collectie affiches in het 
stadsarchief. De affiches hebben een iconografische waarde en bieden een inzicht in de 
geschiedenis van evenementen en cultuurbeleving in Kortrijk. E.g. 100 jaar Schouwburg waar 
een selectie werd gemaakt en aangebracht in de inkomhal. 

• Beide collecties worden voornamelijk door vrijwilligers verwerkt (inventaris, digitalisering, …).  
 
Schenking Esperanto 

• Beperkte omvang – geeft een goed overzicht van de Esperantogroep in Kortrijk en 
bibliotheekwerking 

• 4 dozen met  registers, vergaderverslagen, foto’s, … 
 

 
2022_GR_00011 - Straatnaamgeving - Marquettehof - Principiële goedkeuring 

 
Schepen A. Ronse licht de nota toe. 

 

Raadslid M. Cattebeke merkt op dat er een fout advies is toegevoegd aan de nota. Schepen A. Ronse 
vraagt de diensten om het juiste advies toe te voegen. 

  
Raadslid M. Cattebeke vraagt of ze de samenstelling van de adviescommissie kan krijgen en vraagt of 

het niet frustrerend is voor de Straatnaamcommissie dat adviezen niet worden gevolgd. 
Raadslid M. Gheysens is als lid van de Straatnaamcommissie tevreden met de keuze voor de naam 

Marquettehof. Dit restaurant heeft Kortrijk tientallen jaren mee op de kaart gezet.  

Voorzitter K. Byttebier geeft aan dat de werking van de Straatnaamcommissie op een eerdere 
raadscommissie werd besproken. 

 
Schepen A. Ronse geeft de samenstelling van de commissie mee. Deze wordt ook meegestuurd met 

het verslag. De Straatnaamcommissie is een open commissie. Schepen A. Ronse brengt hulde aan het 

vrijwillig engagement van de leden. Ze werken steeds met een goede argumentatie. Na het advies 
volgt altijd een openbaar onderzoek waarnaar ook geluisterd wordt. In dit geval werd beslist om het 

voorstel vanuit het openbaar onderzoek te volgen. Schepen Ronse meldt dat in de meeste gevallen 
het deskundig advies wel gevolgd is.  

Raadslid P. Avijn vult aan dat hij als lid van de Straatnaamcommissie ook voorstander is van de naam 

Marquettehof.  
Voorzitter K. Byttebier besluit dat het positief is dat de naam Marquette zo blijft leven. 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.erfgoedzuidwest.be%2Fcontent%2Ffonds-leopold-slosse-genealogisch-materiaal&data=04%7C01%7C%7C68ab81c67a14433004e008d9ebadebe7%7C9ca3ea982c174068b937eee6c735ef0d%7C0%7C0%7C637799954483077030%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rPpC7UXvZ5WzwmhliXzc9xikkLh8bpfsRo8liyZnNvI%3D&reserved=0


 

 

 

 

 
2022_OR_00003 - Kinderopvang - Samenwerking tussen kinderopvang OCMW Kortrijk 

en de VDAB – Goedkeuren  
 

Schepen P. De Coene licht de nota toe.  

Geen verdere vragen. 
 

Raadslid M. Cattebeke vraagt naar meer info over het project Digibank Kortrijk dat onlangs werd 
goedgekeurd. Er wordt gesproken over 20 verschillende digipunten. Waar worden die georganiseerd? 

Schepen P. De Coene antwoordt dat dit project nog in ontwikkeling is. Het project bouwt verder op 
eerdere programma’s die al lang lopen in Kortrijk om de digitale kloof te dichten. Het is gegroeid uit 

de ‘wwwereld is van iedereen’ en bouwt verder op het programma Allemaal Digitaal. De betrokken 

diensten zijn het project nu aan het finetunen.  
Het was sowieso de bedoeling om een aantal goedgekeurde dossiers in de raad te brengen, zoals ook 

het project Zorgzame buurten (Heule).  
 

Raadslid M. Cattebeke vraagt of het juryverslag van het project Zorgzame Buurten kan verkregen 

worden. Schepen P. De Coene ziet geen enkel probleem om de juryverslagen van beide projecten te 
bezorgen. Dit wordt opgevraagd bij de bevoegde diensten. 

 
 

 
De notulist, 

 

S. Van Dierdonck 
 

          


