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OPENBARE ZITTING

Aanvullende punten

IR 1 Voorstel tot beslissing van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Leuke 50 dagen en een leuke 

Dag van de Jeugdbeweging

IR 1 - Voorstel tot beslissing van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Leuke 50 dagen en een leuke Dag van de Jeugdbeweging

Indiener(s):

Vanhoenacker Hannelore

Toelichting:

Bezorgde ouders en directies spraken ons al eerder aan over de beleidskeuze van de stad rond de openingsuren van cafés 

tijdens deze leuke jeugdfeesten.

Op beide evenementen zijn de cafés 24/24 uur open, zonder dat dit een meerwaarde geeft aan deze 

feesten. De nacht en de ochtend voor de evenementen worden de deuren van de cafés opengezet, 

met alle gevolgen van dien. De medeleerlingen of leerkrachten die zorgen voor leuk entertainment 

op de school worden steeds gefrusteerder door de toestand waarin sommige leerlingen aan deze 

activiteiten moeten deelnemen.

Deze keuze zorgt alleen maar voor overlast thuis, op de scholen zelf, op de spoedafdeling van het 

ziekenhuis en in de buurt.

Feesten is superleuk en moeten vooral leuk blijven. Daarom de vraag van de ouders en de 

schooldirecties om de nacht en de ochtend voor de activiteiten, de openingsuren aan te passen. Wij 

ondersteunen die vraag. Kunnen jullie zich daar in vinden?

Organiseert de Jeugdraad nog een fuif voor alle leerlingen, die de 50 dagen spetterend willen 

afsluiten? Ondersteunt de Stad dit nog?

Kunnen we beslissen om de cafés in de stad niet 24 uur op 24 te laten openhouden aan de 

vooravond van de 50 dagen en de Dag van de Jeugdbeweging?

 

Om verantwoord en vooral leuk te feesten!

IR 2 Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag i.v.m. activiteiten op Buda

IR 2 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag i.v.m. activiteiten op Buda

Indiener(s):

Depuydt Christine

Toelichting:

Sinds AGB SOK de lokalen op Buda beheert zijn de huurprijzen en de uurtarieven die de huurders moeten betalen 

serieus gestegen.
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Wij horen van een aantal verenigingen en organisatoren dat zij door die hoge prijzen hun 

presentatiemoment niet meer kunnen organiseren in een ruimte op Buda. Wij betreuren dat ten 

zeerste.

In het Plan Nieuw Kortrijk staat over Buda volgende paragraaf:

Het Buda-eiland moet verder worden uitgebouwd tot een experimentele zone, in hechte 

samenwerking met creatieve ondernemers en het onderwijs. Bij de invulling wordt echter ook 

rekening gehouden met het kostenplaatje en verbreding van de participatie. De Kortrijkzaan moet 

het Buda-eiland echt in zijn/haar hart dragen.

Kan het bestuur een overzicht geven van de boekingen op Buda die al gepland zijn voor de 

komende 2 jaar?

Kan het bestuur ook een overzicht geven van de door de vzw Buda geplande activiteiten op Buda 

voor de komende 2 jaar?

 

 

 

IR 3 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Toekomst van de Maandagmarkt.

IR 3 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Toekomst van de Maandagmarkt.

Indiener(s):

Vandemaele Mattias

Toelichting:

De maandagmarkt blijft maar wat aanmodderen. Een vaste marktplaats is er niet meer en steeds meer handelaars zien 

het niet meer zitten om door te gaan, ook qua publiek is de markt geen hoogvlieger meer. Daarom volgende vragen:

1. Heeft de stad zicht op de evolutie qua standhouders en bezoekers gedurende de afgelopen jaren? 

Zo ja, hoe is die evolutie?

2. Is de stadscoalitie tevreden over de huidige maandagmarkt? Krijgt ze daarover goeie feedback van 

de marktkramers? Wat zijn de pijnpunten volgens de stadscoalitie?

3. Hoe ziet de stadscoalitie de toekomst van de maandagmarkt qua plaats, moment van de 

dag/week, aanbod, link korte keten landbouw,... Stelt de stad acties in het vooruitzicht om de 

maandagmarkt te herlanceren qua concept en/of promotioneel?

4. Welke initiatieven zal de stad nemen om de inspraak/participatie van de marktkramers waar te 

maken?

IR 4 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Renovatiebegeleiding.
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IR 4 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Renovatiebegeleiding.

Indiener(s):

Vandemaele Mattias

Toelichting:

Om de kwaliteit van het woonpatrimonium in Kortrijk te verhogen werd in het verleden de keuze gemaakt om - 

weliswaar bescheiden - in te zetten op renovatiebegeleiding. Door besparingen(?) is het aantal renovatiebegeleiders 

terug gebracht van 6 naar 4, terwijl de uitdagingen enkel maar toenemen. Daarom deze vragen:

1. Klopt het dat er bespaard wordt op renovatiebegeleiding en dat het aantal begeleiders van 6 naar 

4 werd terug gebracht?

2. Klopt het dat een alternatief wordt gezien in de renovatiecoach vanuit Leiedal via 'Warme 

buurten'? En klopt het dat die dienstverlening betalend is? 

3. Welke opdracht zien we nog voor de renovatiebegeleiders in de toekomst (proactief afstappen op 

eigenaars en huurders, opvangen vergrijzing en dus ook veroudering van de woningen, 

implementatie ambities energiebesparing door Tommelein,...) ? En is dat haalbaar met een steeds 

kleiner wordend aantal renovatiebegeleiders?

4. Zal er ook bespaard worden in de premies ter ondersteuning van renovatie? Zijn er met de 

informatie die we nu hebben voldoende centen beschikbaar om de premies te handhaven?

5. Wat zal de stad doen om niet alleen klassiek te verkavelen maar ook renovatie actief te 

ondersteunen?

IR 5 Interpellatie van raadslid David Wemel: circulair aankoopbeleid

IR 5 - Interpellatie van raadslid David Wemel: circulair aankoopbeleid

Indiener(s):

Wemel David

Toelichting:

Vlaanderen wil tegen 2050 een circulaire economie hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden. Circulair 

aankopen is daarvoor een belangrijke hefboom. Met hun aankoopbeleid kunnen overheden, bedrijven en andere 

organisaties immers circulaire producten en diensten een boost geven.

Daarom werkt Vlaanderen Circulair in 2017, in samenwerking met The Shift, VVSG en Bond 

Beter Leefmilieu aan een Green Deal Circulair Aankopen in Vlaanderen. Met de Green Deal 

willen deze partners binnen de twee jaar circulaire aankoopprojecten helpen realiseren en kennis 

over circulair aankopen ontwikkelen, delen en verspreiden.

1. Is de stad op de hoogte van dit project en neemt ze er aan deel?

2. Welke acties plant de stad om zelf circulair aan te kopen en om circulair aankopen in de kijker te 

zetten? 

IR 6 Interpellatie van raadslid David Wemel: Bermbeheer lang autosnelwegen en spoorwegbermen
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IR 6 - Interpellatie van raadslid David Wemel: Bermbeheer lang autosnelwegen en spoorwegbermen

Indiener(s):

Wemel David

Toelichting:

Zeer geregeld krijgen wij bij onze fractie vragen binnen van ontstemde inwoners van Kortrijk, wanneer er aan 

'bermbeheer' gedaan wordt langs de autosnelwegen en de spoorwegbermen. Al te vaak is zo'n bermbeheer een heuse 

kaalkap en worden de geldende afspraken niet gerespecteerd. De standaard antwoorden vanuit infrabel en het 

agentschap wegen en verkeer kennen we allemaal.  Probleem is dat de situatie op het terrein vaak erger is dan dat die 

standaardantwoorden laten vermoeden. Daarom volgende vragen:

1. Welke overleg is er enerzijds met Infrabel (spoorwegbermen op Kortrijks grondgebied) , met het 

agentschap wegen en verkeer (bermen van autosnelwegen) met Agentschap water- en zeewezen 

(Leie en kanaal Kortrijk-Bossuyt) om aan de bekommernissen van de mensen die de  kaalkap 

aanklagen tegemoet te komen. Er kan minimaal overleg gepleegd worden over het respecteren van 

afspraken, zoals die zijn vastgelegd in de nota van de bevoegde minister. 

2. Kan er een overeenkomst afgesloten worden waarbij de stad zelf het beheer op zich neemt, 

uiteraard met een vergoeding vanuit de betrokken instanties?  Hoe kan er samengewerkt worden 

met de sociale economie bedrijven van het Kortrijkse om aan dit probleem een goede oplossing te 

geven. 

IR 7 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Een directeur voor Buda

IR 7 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Een directeur voor Buda

Indiener(s):

De Clerck Stefaan

Toelichting:

De directeur van het Kunstencentrum Buda wordt Coördinator van het door Vlaanderen gesteund 

kunstenhuis Vooruit in Gent.

Franky Devos heeft een belangrijke rol gespeeld in Kortrijk.

Zijn benoeming in Gent voelt aan als een promotie, een beloning. Hij verdient felicitaties op alle 

banken.

 

Alhoewel het Kunstencentrum Buda een private VZW is kan het verdwijnen van Franky Devos 

niet los gezien worden van het algemene cultuurbeleid van de stad. 

Hij bepaalde in grote mate het artistieke gebeuren . Daarenboven heeft hij jarenlang het AGB 

Buda geleid en was hij nu verantwoordelijk voor de nieuwe Vzw die in de plaats is gekomen van 

het AGB.
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Hoe zal dit verlies opgevangen worden? Welk profiel zal gezocht worden? Welke  opdracht zal 

worden vastgelegd om het toekomstige beleid op Buda vorm te geven? Welke grote projecten zullen 

medebepalend zijn?

De culturele scène in Kortrijk heeft met het verdwenen museum, de afwezigheid van een directeur 

voor het Cultuurcentrum-schouwburg en nu  het verdwijnen van Franky Devos op Buda, nood aan 

een nieuw elan.

Welke initiatieven zullen genomen worden?

 

Stefaan De Clerck

IR 8 Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Keuzes voor de Zwevegemsestraat

IR 8 - Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Keuzes voor de Zwevegemsestraat

Indiener(s):

Vanhoenacker Hannelore

Toelichting:

In de voorbije maanden beweegt er blijkbaar heel wat in de Zwevegemsestraat. Niet onmiddellijk zichtbaar, maar er 

zijn heel veel gesprekken om de oorspronkelijke stadsvernieuwing, die koos voor een make over van de straat, een 

andere wending te geven.

Bij aanvang van de nieuwe coalitie was er de keuze om niet nog eens te kiezen voor appartementen 

en massaal wonen in deze buurt, maar voor grondgebonden woningen die jonge gezinnen in de 

buurt zouden brengen. Dit gecombineerd met een gezonde mix aan handel, een kinderopvang en 

enkele kantoren en een horecazaak. Een mooie binnentuin wordt de kers op de taart.

Het is echt de bedoeling er een gezonde straat van te maken, die de naam inrijpoort van de K waard 

is.

Voor ons duurde het al veel te lang vooraleer er echt werk werd van gemaakt. Nu eens was het te 

wijten aan de gebruikers van sommige panden, dan eens was het het tekort aan personeel in het 

SOK en de vele taken die erbij kwamen.

En nu rest er nog een basisplan waar nog 4 grondgebonden woningen bij overblijven, naast 

kantoren en plekken waar overdag ‘roering’ is, maar waar ’s avonds de buurt verstilt. Ook de tabula 

rasa van de Zwevegemsestraat krijgt een andere invulling. Het gaat om het ‘herstellen’ van bestaand 

patrimonium.

Vanuit CD&V willen we toch wel gaan voor zoveel mogelijk grondgebonden woningen, voor een 

kwalitatief hoogstaand straatbeeld  en een zo goed mogelijke mix, die de straat een nieuw elan geeft.

Want de Zwevegemsestraat verdient dit. 


