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Gemeenteraad GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 19 april 2022

VRIJE TIJD

Samenstelling:

Aanwezig:
mevrouw Helga Kints, voorzitter; mevrouw Ruth Vandenberghe, burgemeester; de heer Wout 
Maddens, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Axel Ronse, schepen; de heer Wouter 
Allijns, schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; mevrouw 
Stephanie Demeyer, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Vincent Van 
Quickenborne, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Moniek Gheysens, raadslid; 
mevrouw Cathy Matthieu, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; 
de heer Roel Deseyn, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; de heer Mohamed 
Ahouna, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Philippe Avijn, raadslid; mevrouw Tiene 
Castelein, raadslid; de heer Wouter Vermeersch, raadslid; mevrouw Veronique Decaluwe, raadslid; de 
heer Nicolas Beugnies, raadslid; de heer Niels Lybeer, raadslid; mevrouw Lien Claassen, raadslid; 
mevrouw Nawal Maghroud, raadslid; mevrouw Tine Soens, raadslid; de heer Maxim Veys, raadslid; de 
heer Philippe Dejaegher, raadslid; mevrouw Carmen Ryheul, raadslid; mevrouw Mia Cattebeke, 
raadslid; de heer Benjamin Vandorpe, raadslid; de heer Dieter D’Alwein, raadslid; mevrouw Christiane 
Vannieuwenhuyze, raadslid; mevrouw Petra Verhenne, waarnemend algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Jan Deweer, raadslid; de heer Jacques Demeersseman, raadslid

15 2022_GR_00037 Straatnaamgeving - Kardinaalplein - 
Principiële goedkeuring

Beschrijving

Aanleiding en context
Voor een nieuw plein in Marke, in de omgeving van de Kardinaalstraat en bedrijvenzone 
Decauvillestraat, moet een naam gekozen worden. De straatnaamcommissie besprak dit op de 
vergadering van 10 november en stelde de naam Kardinaalplantsoen voor. 

Argumentatie
 

De straatnaamcommissie besprak het dossier in vergadering van 10 november 2021. Aanvankelijk 
werd door Leiedal gesuggereerd om dit plein de naam Decauvilleplein te geven naar analogie met de 
nabijgelegen Decauvillestraat. De commissie vindt het wat overdreven om de naam Decauville, die 
eerder anekdotisch is, nog ruimer te gaan gebruiken. Tevens stelt de commissie vast dat een stuk van 
de Kardinaalstraat door de recente ontwikkelingen verdwijnt. De commissie stelt daarom  de naam 
Kardinaalplantsoen voor. De naam verwijst naar de herberg De Kardinaal, die in de l9de eeuw op de 
hoek Kardinaalstraat-Watervalstraat stond. Deze herberg verdween ca. 1900. 
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Na overleg met team Stadsvernieuwing & Omgevingsbeleid werd vastgesteld dat het suffix plantsoen 
best kan vervangen worden door plein.

Juridische grond
Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing 
nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen. De Cultuurraad dient een advies uit te 
spreken. Na het openbaar onderzoek kan de gemeenteraad definitief de naam vastleggen.

We verwijzen hierbij naar het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de 
openbare wegen en pleinen, zoals gewijzigd door het decreet van 1 juli 1987.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 40-41 decreet lokaal bestuur.

Besluit
Stemresultaten
De raad beslist eenparig:

Punt 1
Op voorstel van de commissie voor Straatnaamgeving, voor de nieuwe straat nabij de Kardinaalstraat 
en de Decauvillestraat in Marke, 

- de naam "Kardinaalplein"  principieel goed te keuren.

Bijlagen

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad 

Wnd. Algemeen directeur

(get.) Petra Verhenne

Voor eensluidend afschrift:

Afgeleverd te Kortrijk,

De Gemachtigde Ambtenaar,

Art. 126 NGW

Voorzitter

(get.) Helga Kints



Stad Kortrijk 

Commissie voor Straatnaamgeving 

 

Zitting van 10 november 2021 

 

Aanwezig: Gilda Schaerlaeckens (voorzitter), Filip Decock, Frans Debrabandere, Mieke Ryckoort, 

Willy Dheedene, Filip Avijn, Bernard Pauwels 

Verontschuldigd: David Carrein, Koen Cottenie, Niklaas Maddens, Moniek Gheysens.  

 

1. Verslag vorige vergadering 

Goedgekeurd. 

2. Mededelingen 

De heer Niklaas Maddens deelt mee dat hij wegens de zeer slechte toestand van zijn ogen niet 

anders kan dan zijn lidmaatschap van het comité op te geven. We bedanken hem voor zijn 

jarenlange inzet en expertise.  

 

3. Parking Biezenveld  

Er werd gevraagd een naam te kiezen voor de parking aan het Biezenheem in Bissegem. Dit is geen 

straatnaam maar een plaatsnaam, de procedure is eenvoudiger. De naam Parking Biezenveld ligt 

voor de hand en werd ook door de Bissegemse vertegenwoordiger als beste keuze aangegeven. 

 

4. Park Groeningelaan 

Er wordt gevraagd een naam voor te stellen voor het nieuw aan te leggen park op de Groeningelaan. 

De straatnaam Groeningelaan blijft bestaan aan beide zijden; de commissie stelt dat een nieuwe 

naam overbodig is. De vraag om toch een nieuwe naam te kiezen is ingegeven door een campagne 

waarmee ment het nieuwe park beter bekend wil maken. De naam Groeningepark ligt voor de hand. 

De commissie pleit ervoor om de wildgroei van plaatsnamen in te dijken.  

 

5. Nieuwe Leutestraat/Zwanegoed Marke 

Het voorstel Nieuwe Leutestraat voor de nieuwe straat in Marke tussen de Hellestraat en de 

Kardinaalstraat werd onderwerp van een openbaar onderzoek. Er kwam één bezwaar binnen: de 

naam zou niet stroken met de stijl van de nieuwe verkaveling. Dit is een subjectieve interpretatie, 

het bezwaar is bijgevolg niet gegrond. Het is evenwel aan het CBS om hierover te oordelen. Het CBS 

wil ingaan op de vraag om de naam te vervangen door Zwanegoed en dit voor te stellen aan de 

gemeenteraad. De procedure wordt bijgevolg hernomen.  

 



 

6. Withuisstraat Marke 

Het voorstel Withuisstraat voor de nieuwe straat in Marke aansluitend op de Cannaertstraat werd 

voorgelegd aan het CBS maar is verdaagd. Het CBS kreeg een vraag om te verwijzen naar het 

restaurant de Marquette. Deze zaak heeft lange tijd een goede reputatie en faam gehad maar is 

uiteindelijk overgenomen en is geëindigd met een faillissement.  In eerdere gelijkaardige gevallen is 

beslist om de naam van het bedrijf niet te gebruiken (Bowy Marke, Emdeka Bellegem). Het CBS 

verwierp de naam Bowy destijds omdat deze firma in een faillissement was geëindigd en dit pijnlijk 

was voor de betrokkenen. De commissie had begrip voor dat argument en houdt hier dus voortaan 

rekening mee. 

Het CBS heeft hierin het laatste woord. De commissie wil toch wel onderstrepen dat de voorbije 

twee jaar al te vaak voorstellen van de commissie verworpen zijn. Er is de laatste tijd in de media 

veel te doen geweest rond straatnamen, waardoor meer en meer burgers zelf een mening zijn gaan 

vormen en voorstellen doen. Burgerparticipatie is positief, maar is soms nogal onderhevig aan de 

waan van de dag.  Het CBS heeft de rol om hierin bemiddelen. De commissie verwacht daarbij wat 

waardering voor de ervaring, de expertise en het (gratis) werk van de commissieleden.    

 

7. Buda eiland 

De nieuwe voetgangersbrug tussen Buda en de Nijverheidskaai krijgt van Waterwegen en Zeekanaal 

de logische naam Reepbrug. Er wordt een naam gevraagd voor het parkje dat op de westelijke punt 

van heteiland wordt aangelegd, en voor een nieuw pad op de oever tussen de Reepbrug en de 

Budabrug,  tegenover de Nijverheidskaai en de Fabriekskaai.  

Van de 15de tot de 17de eeuw werd de wijk Buda en omgeving aangeduid als de wijk Pamele. 

Vandaar ons voorstel: Pamelepark en Pamelepad.  

 

8. Nieuw plein aan Decauvillelaan 

Aan de Decauvillelaan in Marke komt een nieuw plein met woonerf waarvoor een naam gevraagd 

wordt. Het Bedrijvenpark heet ook Decauville. Leiedal suggereert de naam Decauvilleplein maar de 

commissie denkt dat er al wat genoeg naar Decauville genoemd is. Het plein sluit aan op de 

Kardinaalstraat en zal voorzien zijn van groenaanleg. De commissie stelt bijgevolg voor: 

Kardinaalplantsoen. 

 

9. Online dossiers 

De commissie voor straatnaamgeving kreeg een eigen website op de sharepoint van de stad Kortrijk. 

Voortaan zullen alle dossiers, verslagen, plannen enzomeer  daar te consulteren zijn. Wie toegang 

wil tot deze gegevens kan dit vragen aan Bernard Pauwels.  

De commissieleden blijven intussen ook alle informatie per mail krijgen.  
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Evenwicht en samenhang tussen bebouwde versus onbebouwde 
ruimte

We zwakten ons programma (#BVO) af ten opzichte van  onze 
kandidatuur. Na ruimtelijk onderzoek bleek een lichter programma 
geschikter voor de ruimtelijke draagkracht van de twee projectzones. 

Projectzone Decauvillepark = verdichten = 54% bebouwd
• Gebundeld bouwen maakt betaalbaar bouwen.
• Gericht op een ruim collectief binnenplein.
• Een offset tov de perceelgrens van minstens 1m50 ifv 

bouwtechniek ondergrondse parking.
• Een afstand van 12m t.o.v. de zuiderbuur, ifv een 45° benadering 

perceelgrens en brandveiligheid.
• Verschillende doorsteken waarborgen doorwaadbaarheid en 

doorzichten.

Projectzone N43 = ruimte geven = 31% bebouwd
• Grondgebonden woningen in een open semi-publieke ruimte.
• Privatieve tuinen.
• Parkeren bovengronds gerealiseerd.
• Ruimte voor de boerenarbeiderswoning.

Overgangen tussen privaat en collectief

De twee projectzones vragen een andere benadering:

Projectzone Decauvillepark = binnenplein, circulatiekern,
passerelle & portaalzones
Bij het betreden komt de bezoeker/bewoner aan op het collectieve 
binnenplein via de doorsteken op maaiveld of via de 2 circulatiekernen 
vanuit de parking. Van hieruit kan hij zich makkelijk oriënteren. Via 
de 2 stijgkernen bereikt hij op de brede leef-passerelles. De verticale 
schijven markeren voorportaalzones voor de units. De private 
terrassen en leeffuncties liggen aan de andere zijde van de unit.

De projectzone N43 = schakeling van gebouwen met collectieve 
tussenzones
De gebouwen worden dwars op de nieuwe invalsweg gepositioneerd 
om doorzichten mogelijk te maken. Hierdoor krijgen de woningen 
een interessante oost-west oriëntering (oost oriëntering tuin).  
Om privacygevoel te waarborgen en inkijk te voorkomen worden 
collectieve groenzones tussengevoegd. Deze zones hebben een semi-
publiek karakter (enkel bezoekers en bewoners). Ze geven toegang tot 
de voordeuren en tot de achtertuinen van overliggende woningen. De 
collectieve groenzones liggen op het  niveau van de tuinen). 

Statuut gronden verkoop - overdracht 

Openbaar domein: portaalplein met fietspaden en het 
nieuw tracé voor gemotoriseerd verkeer. Conform het 
bestek legt de private ontwikkelaar deze zone aan en 
draagt die vervolgens kosteloos over.

 Openbaar domein: De zone die bijkomend wordt aangelegd 
door het verleggen van het tracé (huidige dwarsstraat 
wordt niet gebruikt) is eveneens voor rekening van de 
private vontwikkelaar die ze daarna kosteloos overdraagt.

Verkoop via appartementsmede-eigendom volledige 
perceel project zone Decauvillepark

Verkoop via gewone mede-eigendom: de collectieve 
circulatie-paden, parkeerplaatsen en collectief groen van 
projectzone N 43.

Verkoop privatief: de 9 grondgebonden woningen met 
tuin, de kindercrèche en het restaurant (boerenarbeiders-
woning) met haar terrastuin.

§1 Ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde
BEBOUWD - ONBEBOUWD l OVERGANG PRIVAAT - COLLECTIEF l STATUUT GRONDEN BIJ VERKOOP
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Visualisatie : zicht naar portaalplein komende vanuit Kalvariebergwijk


