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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
IR 1 Interpellatie van raadslid Hilde Verduyn: De Raadskelder
IR 1 - Interpellatie van raadslid Hilde Verduyn: De Raadskelder

Indiener(s):
Verduyn Hilde

Toelichting:
De raadskelder is een unieke locatie in Kortrijk. Haar historisch karakter en ligging, vlak onder het oud 
stadhuis, zijn troeven die weinige andere locaties in onze stad kunnen bieden. Menig Kortrijkzaan 
heeft wel een mooie herinnering aan die plaats, ik ook. …

Daarom ben ik blij.  Na jaren non activiteit vanwege de eerdere handelshuur zijn er nu 
plannen om De Raadskelder terug te geven aan Kortrijk en haar inwoners. Het stadsbestuur 
heeft beslist om eerst de kans te geven aan een tijdelijke invulling alvorens over te gaan tot 
een langdurige concessie.

Aangezien ik denk dat dit een unieke kans is voor Kortrijk en ik onze stad en haar 
uitgaansleven een warm hart toe draag heb ik over De Raadskelder volgende vragen:

 

-        Wat is de doelstelling van het stadsbestuur qua invulling, zowel tijdelijk als op lange 
termijn?

-        Zijn er voorwaarden verbonden wat betreft de openingstijden van De Raadskelder voor 
zowel de tijdelijke als langdurige invulling? Zal De Raadskelder ook tijdens de week 
toegankelijk zijn?

 

-        Is de mogelijkheid er om een terras op te stellen aan De Raadskelder?

-        Hoeveel kandidaten zijn er op dit moment voor de tijdelijke invulling en is er al zicht op 
wat zij met De Raadskelder willen doen?

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Zwemmen in Kortrijk
IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Zwemmen in Kortrijk

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Nu de realisatie van het nieuwe zwembad op Kortrijk Weide vorm begint te krijgen worden heel wat 
zwemmers ongerust op basis van de beschikbare (onvolledige) informatie. Daarom volgende vragen:

1. Welke tarieven liggen reeds vast? En wat zijn de eventuele verhogingen? Graag een 
overzicht voor individuele zwemmers, abonnementen en watersportverenigingen. Wanneer 
worden deze tarieven definitief vastgelegd? Zal een abonnement met parkeervoorzieningen 
mogelijk zijn en zo ja, wat zal het tarief zijn?

2. Wat ligt reeds vast m.b.t. de openingsuren? Wordt er rekening gehouden met de vaste 
ochtend- en middagzwemmers?
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3. Wanneer zal deze info gecommuniceerd worden? En hoe?

4. Is er al overleg geweest of voorzien met de zwemverenigingen en de huidige gebruikers 
van onze zwembaden?

 

IR 3 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Kindvriendelijke 
horeca
IR 3 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Kindvriendelijke horeca

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
De stad Kortrijk draagt met trots de titel kindvriendelijke stad. Toch bereiken ons regelmatig verhalen 
van gezinnen die niet of niet naar behoren ontvangen worden in bepaalde horecazaken. We moeten 
natuurlijk niet overdrijven, er zijn heel wat horecazaken in onze stad die uitstekend omgaan met de 
jongste bezoekers. Maar het kan altijd beter. Daarom zouden we het volgende willen voorstellen:

In overleg met de horeca zal de stad een set aan maatregelen uitwerken om de 
kindvriendelijkheid van de horeca te verhogen. Dat zou een label kindvriendelijke horecazaak 
kunnen zijn, extra speelelementen in de buurt van horecazaken die expliciet kindvriendelijk 
zijn, een gemeenschappelijke promo-actie voor kindvriendelijke zaken,...

1. Wil de stad dit bespreken met de lokale horeca?

2. Voorziet de stad zelf acties om de kindvriendelijkheid van onze horeca te 
verhogen/promoten?


