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Vergaderverslag 

 
Groep: Derde raadscommissie 
Datum: 12 april 2022 
Uur: 19u 
Plaats:  St Annazaal begijnhof (+ online via Teams) 
Aanwezig:  Koen Byttebier, voorzitter; 
 Stefanie Demeyer, Axel Ronse (digitaal), schepenen; 
 Philippe Avijn, Mia Cattebeke, Lien Claassen,  Roel Deseyn, Monique 

Gheysens (digitaal), Helga Kints, Niels Lybeer, Liesbet Maddens, 
Nawal Maghroud, Catherine Matthieu, Tine Soens, Christiane 
Vannieuwenhuyse, raadsleden; 

 Isabelle De Jaegere, verslaggever; 
Verontschuldigd:  Jan Deweer, Philippe De Coene, Jean de Bethune,  

Stijn Van Dierendonck, secretaris 
Kopie:  
Bijlagen:  

 

 
1. 2022_GR_00057 2021/2478 - P46 - Kunst- en tentoonstellingssite in de 

Groeningeabdij te Kortrijk: algemene bouwaanneming - Voorwaarden en wijze van 
gunnen. 

Toelichting schepen Axel Ronse 

Kortrijk heeft de ambitie om een stad te zijn met topsport en topcultuur voor iedereen. We 
willen dat Kortrijk wordt uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2030. Eén van 
de projecten binnen dit ambitieus plan is de realisatie van de nieuwe kunst- en 
tentoonstellingssite in de Groeningeabdij te Kortrijk. 
Het college keurde in zitting van 30 maart 2020 de aanstelling van TV Barozzi/Veiga, 
KoplampArchitecten, Tab Architects goed als ontwerper voor dit project. Het ontwerptraject 
ging officieel van start op 6 mei 2020 en bestaat uit 3 deelfasen, met name 
• Fase basisschema / masterplan; 
• Fase voorontwerp;  
• Fase definitief ontwerp.  
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Het college keurde in zitting van 3 november 2020 het basisschema en op 17 mei 2021 het 
voorontwerp goed. Tijdens de fase definitief ontwerp – die thans wordt afgerond – worden 
zowel de omgevingsvergunningsdossiers als de uitvoeringsdossiers opgemaakt en ingediend 
ter goedkeuring door de bevoegde instanties. Omwille van het realiseren van tijdwinst zijn 
de bouwwerken opgedeeld in een beperkt aantal afzonderlijke uitvoeringsdossiers, meer 
bepaald 
• een sloopdossier (gegund aan de firma Monseré bvba in het college van burgemeester en 
schepenen van 31 januari 2022);  
• het eigenlijke bouwdossier (huidige nota);  
• een dossier vast meubilair (nog in ontwikkeling).  
Het voorafgaandelijk uitvoeren van de sloopwerken zal toelaten om tussen de sloopwerken 
en de bouwwerken de nodige bodemproeven en archeologische opgravingen uit te voeren, 
zonder dat de bouwwerken hierdoor stilgelegd zouden moeten worden.  
De volledige projectkost bedraagt €14.472.922 waarvan de helft gesubsidieerd wordt door 
Vlaanderen in het kader van Vlaamse veerkracht. 

Alles is in lijn zowel timing als budget. De enige mogelijke stoorzender is de stijging van de 
grondstofprijzen door de geopolitieke situatie. 

Vraag van raadslid Philippe Avijn  

Is de restauratie van de bestaande gebouwen ook vervat in het kostenplaatje? 

Antwoord schepen Axel Ronse 

Ja, zowel het dormitorium, de 19de eeuwse kapel als de 17de eeuwse kapel worden in ere 
hersteld. Bij de 17de eeuwse kapel (langs de Groeningestraat) worden de later toegevoegde 
tussenverdiepingen weggehaald zodat de bezoeker de oorspronkelijk hoogte van de ruimte 
zal kunnen ervaren. De huidige aanbouw met toiletten en cafetaria wordt vervangen door 
een nieuw paviljoen en er komen 2 ondergrondse geklimatiseerde tentoonstellingsruimtes. 
 

2. 2022_GR_00037 Straatnaamgeving - Kardinaalplein -  Principiële goedkeuring 

Geen vragen vanuit de raadscommissie. 
 

3. 2022_GR_00038 - Straatnaamgeving - Zwanegoed - Definitief goedkeuren 

Opmerking van raadslid Philippe Avijn  

Monique Gheysen en ik zijn lid van de straat naamcommissie en stellen vast dat het heel 
moeilijk is om enige vernieuwing door te voeren. Er is geen verjonging. 

Antwoord van schepen Axel Ronse 

Voor de  straatnaamcommissie werd begin van de legislatuur een brede open oproep naar 
leden gedaan. Als schepen kan ik niet tussenkomen in de werking van de adviescommissie. 
Het is aan de commissie zelf om zich te organiseren en wij nemen akte van de voorstellen en 
adviezen. 
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4. 2022_GR_00041 Schenking objecten aan de stedelijke musea - Definitieve 
aanvaarding schenking archeologische ensembles 

Toelichting schepen Axel Ronse 

In de loop van 2021 werden door verschillende instanties archeologische ensembles ter 
schenking aangeboden aan de stedelijke musea. Het komt aan de gemeenteraad toe om de 
schenkingen definitief te aanvaarden.  

Geen vragen vanuit de raadscommissie. 

 

5. 2022_GR_00043 - Ombudsdienst - Lokaal bemiddelingsboek 2021 - Aktename  

Toelichting door schepen Stefanie Demeyer 

Sedert 1 maart 2018 is Vlaams ombudsman Bart Weekers ook ombudsman van de Stad 
Kortrijk. Er is daarbij met de gemeenteraad afgesproken dat ombudsman Kortrijk werkt in 
het verlengde van het stedelijk Meldpunt 1777. Vlaams ombudsman Bart Weekers vervoegt 
de vergadering online.  

De voorzitter stelt voor dat Bart Weekers geen toelichting geeft tijdens de raadscommissie 
maar deze toelichting geeft tijdens de Gemeenteraad waarna alle raadsleden vragen kunnen 
stellen. De leden van de derde raadscommissie kunnen wel nu reeds vragen stellen aan  Bart 
Weekers 

Vraag van raadslid Roel Deseyn 

Hoe is de integratie van het Kortrijkse 1777 en platform van Vlaamse Overheid verlopen? 
Vormt dit een technisch obstakel op de opvolging (Track& Trace) van de klacht te volgen? 
Hoe is de klanttevredenheid? 

Antwoord van Bart Weekers 

We zijn er ons van bewust dat de digitale transformatie soms te snel gaat voor de burgers. Ik 
ben een grote voorstander voor het integreren van verschillende platformen, zodat er uit 
een mond kan gesproken worden. In Kortrijk zijn er een heel aantal ‘merken’ in gebruik : 
1777, burgerprofiel.  

Itsme als toegangsprofiel geniet een ruime bekendheid maar blijft een individuele tool 
terwijl de burger ook soms moet kunnen inloggen voor derden, ouders, verenigingen etc. 
We werken er hard aan om de integratie van de verschillende systemen zo goed mogelijk te 
laten verlopen. 
 

6. 2022_GR_00047 Integrale en gecoördineerde actie Jong Kortrijks Talent dat inzet 
op preventie vroegtijdig schoolverlaten en het verhogen van gekwalificeerde 
uitstroom  Samenwerkingsovereenkomst – Goedkeuren 
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Schepen De Coene is verontschuldigd maar vragen kunnen nu gesteld worden en zullen 
schriftelijk beantwoord worden. 

Geen vragen van de raadsleden 

 

7.  2022_GR_00056 - De Deelfabriek - Projectovereenkomst EFRO-dossier Circulaire 
Economie - Goedkeuren  

Schepen De Coene is verontschuldigd maar vragen kunnen nu gesteld worden en zullen 
schriftelijk beantwoord worden. 

Geen vragen van de raadsleden 

Isabelle De Jaegere
Verslaggever


