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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
IR 1 Voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Vraag tot het 
organiseren van een hoorzitting met de sleutelspelers in het 
veiligheidsbeleid in onze stad.
IR 1 - Voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Vraag tot het organiseren van een hoorzitting met de sleutelspelers in het veiligheidsbeleid in onze stad.

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Drie van de belangrijkste actoren in onze stad ondergaan op dit moment stevige veranderingen. Er is 
de verhuis van de verschillende ziekenhuiscampussen, de uitrol van de brandweerzone Fluvia en er 
zijn de veranderingen binnen de politiezone.  Deze veranderingen gaan samen met de 
(vanzelfsprekende) moeilijkheden. Daarover kunnen we af en toe iets lezen/horen/zien in de pers en 
ook uit contacten met de mensen op het terrein komen signalen. Omdat deze drie actoren niet 
rechtstreeks aangestuurd worden door de lokale overheid is het niet altijd evident als raadslid om een 
correct beeld te krijgen. Daarom stellen we voor om het volgende te beslissen:

De Gemeenteraad van de stad Kortrijk zal een hoorzitting organiseren met de korpschef van 
PZ Vlas, de zonechef van Fluvia  en de directeur van het ziekenhuis AZ Groeninge. Op deze 
hoorzitting zal een stand van zaken worden geschetst over de werking en de veranderingen, en 
kunnen raadsleden de vragen stellen die ze hebben. 

Indien de meerderheid van de raadsleden dat wenst kan de hoorzitting (gedeeltelijk) achter 
gesloten deuren.

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Promotie van het 
openbaar vervoer via het verenigingsleven
IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Promotie van het openbaar vervoer via het verenigingsleven

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
De stad Kortrijk heeft ambities als het gaat over het verduurzamen van onze mobiliteit en wil het 
verenigingsleven ondersteunen. Dat zijn 2 ambities die we met Groen graag mee onderschrijven. Eén 
van de manieren om de mobiliteit van de toekomst vorm te geven is door meer mensen op het 
openbaar vervoer te krijgen. Een eerste positieve kennismaking kan daarbij stimulerend werken voor 
volgende verplaatsingen.

Daarom zouden we het volgende voorstel willen doen:

Elke Kortrijkse vereniging kan één keer per jaar gratis gebruik maken met al haar leden van 
het reguliere aanbod van de Lijn (het gaat dus niet over busvervoer op vraag). Daartoe 
onderhandelen we vanuit de stad met de Lijn om een systeem uit te werken en een billijke 
verdeling van de kosten te verkrijgen. Dit voorstel past immers in de doelstellingen van 
zowel de stad als die van de Lijn. Afhankelijk van de goesting en de budgetaire 
mogelijkheden kan er bvb. beperkt worden tot regionale lokale/regionale verplaatsingen, 
enkel in het weekend of kan er net meer...

Wil de stad dit voorstel onderzoeken en bespreken met de mensen van de Lijn?
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IR 3 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Bouvekerke
IR 3 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Bouvekerke

Indiener(s):
De Clerck Stefaan

Toelichting:
De stadsgronden op  Bouvekerke zijn na een intense voorbereidingsperiode binnen het Sok nu 
toch in ontwikkeling.

De eengezinswoningen zijn bijna allemaal afgewerkt.

Maar wanneer komen de rijwoningen? Betaalbare woningen moeten veel meer in het aanbod 
komen.

Graag uitleg.


