
1/9 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel Zitting van 3 juli 2017

Dagorde
OPENBARE ZITTING......................................................................................................................2

Aanvullende punten...................................................................................................................2
IR 1 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Antwoorden op meldingen bij 1777 en 
bij bezwaarschriften........................................................................................................2
IR 2 - Interpellatie van raadslid David Wemel: Interpellatie over de vraag van Minister 
Schauvliege over woonreservegebieden. ..........................................................................2
IR 3 - Interpellatie van raadslid David Wemel: De schuld van de bomen? ...........................3
IR 4 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Het gebruik van de domeinen aan SC Lange 
Munte door de vzw Apache Productions voor de organisatie van het Alcatraz-festival ..........4
IR 5 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: VZW Buda ...........................................5
IR 6 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: De Incubator .......................................5
IR 7 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Aanpak van asbest op het grondgebied 
van Kortrijk ....................................................................................................................6
IR 8 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag i.v.m. de plotse bebloeming van 
de zitbanken op de kop van de Veemarkt .........................................................................9
IR 9 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag rond de toekomstplannen voor de 
bibliotheek in Kortrijk ......................................................................................................9



2/9 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
IR 1 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Antwoorden op 
meldingen bij 1777 en bij bezwaarschriften
IR 1 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Antwoorden op meldingen bij 1777 en bij bezwaarschriften

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
De stadscoalitie vindt een open en directe communicatie met de burger belangrijk. En daar heeft ze 
gelijk in. Eén van de kanalen langs waar heel wat opmerkingen, suggesties en vragen binnen komen 
is '1777'. De burgers van onze stad zijn blij dat ze op een eenvoudige en laagdrempelige manier 
kunnen communiceren met de stad. De stadsmedewerkers die achter het systeem schuil gaan leveren 
schitterend werk.

Toch is het een veelgehoorde verzuchting dat mensen geen antwoord krijgen. Ze maken een melding 
en daarmee is de kous (meestal) af. Toch leeft de verwachting bij de Kortrijkzanen dat ze een 
antwoord krijgen op hun opmerking, suggestie of vraag. We denken vanuit Groen dat de stad zichzelf 
een antwoordverplichting zou moeten opleggen. Immers de inwoners die de moeite doen om zaken te 
melden hebben recht op een degelijk antwoord. Op vandaag werkt het hele proces (melding - 
doorsturen naar juiste dienst - inplannen - oplossen) zeer goed. Alleen de laatste schakel is er niet 
(altijd): een antwoord.

Bij de bezwaarschriften die burgers indienen rond stedebouwkundige dossiers stelt zich hetzelfde. Ook 
hier krijgen inwoners die de moeite doen om een bezwaar in te dienen geen antwoord van de 
stad. Vroeger kregen ze dat (soms?) wel. Ook hier willen we pleiten voor het voorzien van een 
antwoord aan de indieners van een bezwaar.

Daarom volgende vragen:

- Klopt het dat er in het huidige systeem van 1777 en bij de bezwaarschriften niet standaard voorzien 
is dat er een inhoudelijk antwoord is voor de indiener?

- Wil de stad de mogelijkheid onderzoeken om in deze 2 gevallen in de toekomst wel een antwoord te 
voorzien? En zo niet, waarom?

IR 2 Interpellatie van raadslid David Wemel: Interpellatie over de vraag 
van Minister Schauvliege over woonreservegebieden.
IR 2 - Interpellatie van raadslid David Wemel: Interpellatie over de vraag van Minister Schauvliege over woonreservegebieden.

Indiener(s):
Wemel David

Toelichting:
Op 7 juni 2017 verstuurde minister Schauvliege een brief aan alle steden en gemeenten met de vraag 
om uiterlijk op 7 juli 2017 online aan te geven wat de meest actuele inzichten zijn over de 
woonreservegebieden op hun grondgebied. De minister vraagt dit als voorbereiding op de later op te 
maken positieve en negatieve lijsten voor alle woonreservegebieden in Vlaanderen. De opname van 
een woonreservegebied in de positieve lijst zal tot gevolg hebben dat de aansnijding vlotter kan 
verlopen. Een opname in de negatieve lijst zal tot gevolg hebben dat het gebied een nieuwe 
bestemming krijgt als ‘gemengd open ruimte gebied’. Een gebied dat in geen van beide lijsten 
opgenomen is, zal onderhevig worden aan een geactualiseerd beoordelingskader. Na deze bevraging 
zal de Vlaamse Regering zich beraden over de voorlopige vaststelling van de lijsten. Over de voorlopig 
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vastgestelde lijsten volgt een klassiek openbaar onderzoek, waar iedereen opmerkingen kan kenbaar 
maken. Daarna volgt een definitieve vaststelling van de lijsten.

Wat Kortrijk betreft, bestaat er een collegebeslissing van 18 juli 2016, waarbij het CBS haar keuzes 
voor de woonuitbreidingsgebieden bepaalt, uitgaande van de regionale visie die door Leiedal werd 
ontwikkeld. In de meeste gevallen wordt de keuze vanuit de regionale visie gedeeld, in een aantal 
andere gevallen niet. Voor de gebieden die niet opgenomen zijn in de regiovisie, nl. Aalbeke – Papeye, 
Kortrijk – Lange Munte en Marke – Kloosterstraat, verwijst de stad naar de visie bepaald in de 
stedelijke beleidsnota woonuitbreidingsgebieden.

Navraag bij de schepen van Ruimtelijke Ordening leert ons dat de stad voor haar antwoord aan 
minister Schauvliege zal verwijzen naar de collegebeslissing van 18 juli 2016, die op mijn vraag werd 
meegestuurd met het verslag van de 2e raadscommissie.

Gezien het strategische belang van woonuitbreidingsgebieden voor deze stad en gezien de implicaties 
van de antwoorden aan minister Schauvliege (namelijk het belanden op een positieve dan wel 
negatieve lijst), heb ik toch nog een aantal vragen aan de Schepen.

 

1. Is het niet raadzaam om de keuzes die gemaakt worden in de collegebeslissing van 18 juli 
2016 op zijn minst voor te leggen aan de gemeenteraad en aan de GECORO vóór het 
antwoord aan minister Schauvliege wordt bezorgd?

2. In de collegebeslissing van 18 juli 2016 lezen we dat “voor de gebieden die niet opgenomen 
zijn in de regiovisie, nl. Aalbeke – Papeye, Kortrijk – Lange Munte en Marke – Kloosterstraat, 
de stad verwijst naar de visie bepaald in de stedelijke beleidsnota woonuitbreidingsgebieden.” 
Waar kan deze beleidsnota geraadpleegd worden en wat is het uiteindelijke standpunt 
betreffende de drie genoemde gebieden?

3. Op dit moment wordt de Kortrijkse bevolking aan de hand van zogenoemde stadsdebatten 
bevraagd over hun visie op de toekomst van de stad. De uiteindelijke ‘bestemming’ van de 
vele woonreservegebieden maakt deel uit van die oefening. Sluit de Schepen nu helemaal uit 
dat er uit het brede participatietraject –alvast wat betreft de woonuitbreidingsgebieden- 
nieuwe inzichten zullen komen?

4. Is het om al deze redenen toch niet raadzaam om aan de minister alsnog uitstel te vragen om 
op die manier tot een breed gedragen standpunt te komen wat betreft de toekomst van onze 
woonuitbreidingsgebieden? Dit voorstel zal ook in andere steden en gemeenten vanuit de 
Groene raadsleden op tafel worden gelegd. 

IR 3 Interpellatie van raadslid David Wemel: De schuld van de bomen?
IR 3 - Interpellatie van raadslid David Wemel: De schuld van de bomen?

Indiener(s):
Wemel David

Toelichting:
Recent kwam het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in de media met een merkwaardig standpunt. 
Grote bomen zouden voortaan taboe zijn langs onze Vlaamse gewestwegen. Er worden in de 
toekomst enkel nog traag groeiende bomen geplant. Als die te dik worden, worden ze tot op de grond 
gesnoeid.

Verkeersdeskundigen, architecten en middenveldorganisaties maakten in een open brief letterlijk 
brandhout van de redenering van AWV. Bomen langs de weg hebben net heel wat voordelen, ook op 
het vlak van verkeersveiligheid. Een zeer slecht idee van AWV, met andere woorden, en zeker niet iets 
om op gemeentewegen over te nemen.
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Daarom deze vraag:

Wat is het standpunt van het stadsbestuur over het aanplanten van bomen langs gemeentewegen?

IR 4 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Het gebruik van de domeinen 
aan SC Lange Munte door de vzw Apache Productions voor de organisatie 
van het Alcatraz-festival
IR 4 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Het gebruik van de domeinen aan SC Lange Munte door de vzw Apache Productions voor de organisatie van het Alcatraz-festival

Indiener(s):
Deseyn Roel

Toelichting:
Geacht College van Burgemeester en Schepenen,

 

In februari 2015 werd een overeenkomst gesloten met Alcatraz Concerts vzw voor een 5-jarig 
kosteloos gebruik van de gronden en de campus van Sportcentrum Lange Munte voor de organisatie 
van een metalfestival. Intussen werd deze vzw door haar algemene vergadering vereffend op 30 juni 
2016, een beslissing die bij de rechtbank van koophandel Gent - afdeling Brugge werd neergelegd op 
26 augustus 2016.  De overeenkomst kan dus niet meer resulteren in verdere engagementen van de 
Stad.  Toch werden voor de edities 2016 en 2017 analoge gebruiksovereenkomsten gesloten met een 
nieuwe vzw Apache Productions op respectievelijk 25/04/2016 en 11/05/2017.  Tussendoor wordt in 
de beslissing van het CBS dd. 18 juli 2016 en in het aanvraagdossier voor het festival in 2016 ook de 
term 'vzw Alcatraz' aangewend.  Dit wekt toch serieuze vragen op:

1. Is er nu nog een meerjarenkader voor de organisatie van het festival Alcatraz te Kortrijk?
2. Als er telkens met andere partijen exclusieve overeenkomsten worden gesloten los van 

bestaande retributiereglementen: waarom wordt dit niet aan de Gemeenteraad in alle 
transparantie voorgelegd, temeer daar op de overeenkomst van 2016 (zitting CBS 
23/05/2016) in de hoofding staat 'gebruikersovereenkomst tussen Alcatraz Concerts vzw en 
het Stadsbestuur', maar waar de partij in het contract Apache Productions vzw is?  De laatste 
vzw kan de vzw Alcatraz Concerts niet rechtsgeldig vertegenwoordigen.

3. Hoe staat het CBS tegenover de snelle opeenvolging van vzw's die  bij vereffening nooit een 
netto-actef hebben, laat staan dit overdragen naar een vzw met een gelijkaardig statutair 
doel?  De opeenvolgende vzw's worden wel door dezelfde mensen aangestuurd. 

4. In het verslag van de raadscommissie 3 dd. 3/03/2015 over de toestemming tot uitvoering 
van nivelleringswerken aan SC Lange Munte stelt Burgemeester Van Quickenborne letterlijk: 
"... dat de facturen door het bedrijf zullen betaald worden maar de stad zal voorzien in een 
tegemoetkoming ..."  Kan verduidelijkt worden over welke tegemoetkoming het gaat en hoe 
groot deze tegemoetkoming was?  Hoeveel tegemoetkomingen werden uiteindelijk aan alle 
betrokken vzw's gedaan?

5. Hoeveel is de totale kostprijs van de steun die door de stad werd verleend over alle 
stadsdiensten heen van jaar tot jaar op vlak van:

o mobiliteit (verkeersvrij houden parkings, omleiding ruime omgeving, verkeersstromen 
van en naar het festival faciliteren, ...)

o veiligheid (noodplanning en politionele ondersteuning)
o communicatie (promotie via alle mogelijke kanalen)
o opvolging van het event en de site (door team sport)
o citymarketing (dat instaat voor administratie en advies)
o evenementenloket (reservatie en levering van gevraagde en beschikbare materialen)
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o milieu en afvalbeheer (levering en ledigen afvalbakken en afvalcontainers tijdens het 
hele weekend en het vegen van de omgeving voor, tijdens en na het festival)

Dit alles voor zowel inzet en levering van materiaal, als inzet en ter beschikking stellen van 
stadspersoneel.

Kortrijk-Muziekstad: een fijne ambitie en alle genres mogen aan bod komen, maar wel graag op een 
open en niet-discriminerende wijze.

Met dank bij voorbaat voor een volledig antwoord.

 

Namens de CD&V-fractie

 

IR 5 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: VZW Buda
IR 5 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: VZW Buda

Indiener(s):
De Clerck Stefaan

Toelichting:
Al herhaaldelijk heeft CD&V gewezen op de uiterst gebrekkige aanpak van de culturele dynamiek op 
het Buda-eiland. Het SOK, de nieuwe VZW, Franky Devos die weg is, Howest die gratis bezet, de 
tarieven...kortom: het grote Buda-verhaal verliest al zijn uitstraling. In de Budafabriek gebeuren niet 
de beloofde cross-overs en de wervende projecten.

Op de algemene vergadering van de nieuwe VZW Buda heeft men zich terecht zorgen 
gemaakt.

Vandaar huidig constructief voorstel:

Stop de versplintering. Breng alle structuren, gebouwen en mensen samen in één VZW en 
bereid u voor op het indienen van een dossier voor een grote Vlaamse instelling Buda die 
instaat voor de creatie van hedendaagse kunsten (dans,podium en beeldend). Overtuig Buda 
KC dat ze moeten meegaan in dit breder verhaal. Breng het gebouwenbeheer en de exploitatie 
ervan terug naar deze VZW. 

Het ware nuttig dat de selectie van een directeur meteen gebeurt in functie van die ambitie. 
Vandaar het dringend karakter gezien de procedure volop loopt.

Het ware nuttig de toekomst van Bepart in dit licht te zien (quid brief Gatz?)

Het ware nuttig het brede culturele veld op die manier opnieuw te betrekken en te 
enthousiasmeren.

Kan de stad die visie uitspreken en ernaar handelen?

 

IR 6 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: De Incubator
IR 6 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: De Incubator



6/9 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Indiener(s):
De Clerck Stefaan

Toelichting:
Op de vorige gemeenteraad stelde ik de vraag naar de oprichting van de Kortrijkse incubator. Ik heb 
nog geen antwoord.

Nu zie ik dat recent op het CBS een 2e consultancy-opdracht werd gegeven aan Deloitte. Nu 
voor 49.000€.

In de nota van het CBS wordt niets concreets gezegd over de partners, de specialisatie, het 
businessmodel, het beheer, de financiering door de stad...

Wel wordt gezegd dat de incubator eind 2017 begin 2018 moet open gaan.

Wat is nu de visie, wie zijn de partners, wie financiert wat, welke aanpassingen aan het 
gebouw...?

Om constructief mee te kunnen redeneren zou veel meer transparantie echt welkom zijn. 
Graag dringend info.

IR 7 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Aanpak van asbest op 
het grondgebied van Kortrijk
IR 7 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Aanpak van asbest op het grondgebied van Kortrijk

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Dat asbest een probleem is weten we al geruime tijd. Niet alleen zijn er de gezondheidsrisico’s maar ook qua 
kosten en planning bij (ver)bouwwerken zorgt het materiaal voor een pak miserie. Zo maakt ook het dossier 
van het nieuwe politiecommissariaat duidelijk. Zowel in gebouwen eigendom van de stad (bvb. De Warande) 
als in heel wat private eigendommen is er nog heel wat asbest aanwezig. Uitstellen is een slecht idee, want 
asbesthoudend materiaal verweert na langere tijd en zo komen de deeltjes toch al in ons leefmilieu terecht, 
met alle kwalijke gevolgen van dien.

Daarom willen we vanuit Groen een aantal positieve voorstellen doen. Want burgers moeten het gevoel 
hebben dat ze geholpen worden en er niet alleen voor staan. Overheids-ondersteuning is dus zeker nodig. 

Wat kan de stad doen:

1.       Opmaak van een kaart / inventaris

We maken een kaart of inventaris van alle (risicovolle) asbest-situaties op ons grondgebied. Het is ook 
belangrijk om te kijken waar asbest al (gedeeltelijk) verweerd is, want daar is dus extra risico en moet 
waarschijnlijk sneller ingegrepen worden.

  

2.       Invoeren standaardcontrole

Bij sloopwerken moet voortaan een standaardcontrole op de aanwezigheid van asbest uitgevoerd worden bij 
werken.
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Bouw in de sloopvergunningaanvraag de verplichting in om voorafgaand een visueel onderzoek of een 
laboratoriumonderzoek uit te voeren. 

 

3.       Nog betere ontvangst van asbest op het containerpark.

Nu al kunnen Kortrijkzanen terecht in het containerpark met hun asbestafval. Dat is goed! Toch denken we dat 
de ‘ontvangst’ nog beter georganiseerd kan worden door het installeren van een sprinklerinstallatie op het 
containerpark dat asbest nat kan houden en het gebruik van speciale, gesloten zakken. Deze zouden er moeten 
voor zorgen dat de schadelijke asbest-deeltjes niet verspreid worden.

 

4.       Burgers informeren

Aangezien heel wat van het asbesthoudend materiaal bij particulieren zit is het erg belangrijk om hen goed te 
informeren. Een extra campagne die regelmatig herhaald wordt is dus een must.

Daarnaast zou iedereen die een bouwaanvraag indient standaard een brochure over asbest mee moeten 
krijgen. 

Op de site van de stad staat nu heel summier uitleg over asbest en wat er mee te doen, samen met een link 
naar een OVAM Brochure. Op de site zou op die pagina nadrukkelijker vermeld moeten worden wat de gevaren 
zijn en wat je zeker niet mag doen (platen breken, reinigen met een hoge druk reiniger,…)

 

5.       Organiseren van een (inter-)gemeentelijke groepsaankoop voor asbestrenovaties

Het verwijderen van asbest is risicovol en velen kiezen er dan ook terecht voor om dit aan professionals over te 
laten. 

OVAM heeft ook een aantal lopende proefprojecten rond asbestsanering. Daar zit ook een groepsaankoop in 
voor verwijdering van asbest daken en gevels. Het kan dan ook interessant zijn om gemeentelijk of 
intergemeentelijk een gelijkaardige groepsaankoop te organiseren.

In Nederland gaan ze nog een stap verder, daar combineren ze het saneren van asbest-houdende daken met 
het plaatsen van zonnepanelen onder de noemer 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'. Waarom zouden we zoiets 
ook in Kortrijk niet kunnen opzetten?

 

6.       Een asbestmotie

Naast de bovenvermelde voorstellen en acties, kan het ook interessant zijn om een motie te stemmen in deze 
Gemeenteraad die aandringt bij de Vlaamse en Federale Overheid om de verschillende asbest-gerelateerde 
problemen dringend prioritair aan te pakken.

Voorstel van zo’n motie:

 Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf:

1. In Vlaanderen is naar schatting 3,7 miljoen ton asbesthoudende materialen nog in omloop.
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2. Aanwijzingen dat asbest kankerverwekkend is zijn er al heel lang en wetenschappelijk bewijs 
was er al in de jaren 50. Maar zowel de asbestproducenten als de overheid hebben te lang 
gedoogd dat de risico’s van asbest werden geminimaliseerd, waardoor een wettelijke regeling 
uitbleef. Dat heet schuldig verzuim.

3. Het Asbestfonds (AFA) erkende vorig jaar in België 292 asbestslachtoffers met mesothelioom, 
of longvlieskanker, 60% meer dan in 2014, en dit aantal zal volgens het AFA zeker nog tien 
jaar blijven stijgen.

4. Door verwering of werken nemen de risico’s op het vrijkomen van asbest ook bij 
hechtgebonden toepassingen jaar op jaar toen en voor een deel van het asbest is ‘de 
houdbaarheidsdatum’ al lang overschreden

5. De kosten waarmee gezinnen of kleine bedrijven geconfronteerd worden als ze asbest 
ontdekken zijn hoog en daardoor ontstaat de verleiding om te kiezen voor minder 
professionele oplossingen

Nu komt het er op aan bij de opruiming van het asbest, dat nog overal verspreid zit in Vlaanderen, niet 
opnieuw dezelfde fouten te maken. Asbest is dan ook een problematiek die alle steden en gemeenten in 
Vlaanderen treft. 

Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen:

Net zoals op vele andere plaatsen in Vlaanderen stellen we vast dat ook in Kortrijk asbest-houdend materiaal 
een groot risico is.

Dit probleem is er een van gedeelde verantwoordelijkheid:

 Van bedrijven die vroeger asbest produceerden en gebruikten, ook op het moment dat ze 
weet hadden van de grote gezondheidsrisico’s die daaraan verbonden waren; 

 Van overheden op alle niveaus (zowel Europees, federaal, Vlaams als lokaal) die te laat 
wettelijke verbodsmaatregelen of voorzorgsmaatregelen getroffen hebben. 

Daarom pleiten we voor een versnelde aanpak van het asbest-saneringsbeleid.

Voorstel van besluit:

Artikel 1:

De gemeenteraad van Kortrijk vraagt aan de Vlaamse regering om in het kader van het asbest-beleid voor eind 
2017 een asbestsaneringsfonds op te richten op Vlaams niveau die de gemeenten kan helpen bij:

 

1. Het screenen en saneren van waterleidingen, gebouwen en plaatsen waar asbest in 
de bodem zit.

2. De uitbouw van een kwaliteitsvolle ontvangstinstallatie voor asbestafval in 
de (inter)gemeentelijke containerparken.

Artikel 2:

De gemeenteraad van Kortrijk vraagt uitdrukkelijk aan de Vlaamse regering dat ook ondernemingen, die asbest 
geproduceerd en geplaatst hebben in het verleden, mee betalen aan het asbestsaneringsfonds.

Daarom volgende vragen:
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 Hoe kijkt de stad naar deze voorstellen?
 Is de stad bereid om een dergelijke motie aan te nemen?

IR 8 Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag i.v.m. de plotse 
bebloeming van de zitbanken op de kop van de Veemarkt
IR 8 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag i.v.m. de plotse bebloeming van de zitbanken op de kop van de Veemarkt

Indiener(s):
Depuydt Christine

Toelichting:
Vraag i.v.m. de plotse bebloeming van de zitbanken op de kop van de Veemarkt

Begin juni hebben wij vastgesteld dat de zitbanken op de kop van de Veemarkt plots bebloemd 
waren. Wij hebben met jullie kunnen vaststellen dat alvast een deel van de burgers dit niet begrijpt en 
niet apprecieert.

Vorige gemeenteraad kregen wij geen verklaring van de burgemeester. De dag erop lazen we een 
heel vage verklaring in de pers.

 

1. Kan de gemeenteraad nu een gedegen verklaring krijgen waarom het bestuur die actie toen 
precies nodig achtte.

2. Kan men de totaalvisie geven waarin deze actie past en hoe het bestuur in de komende 
maanden verder wenst om te gaan met de openbare ruimte.

 

 

IR 9 Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag rond de 
toekomstplannen voor de bibliotheek in Kortrijk
IR 9 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag rond de toekomstplannen voor de bibliotheek in Kortrijk

Indiener(s):
Depuydt Christine

Toelichting:
Vraag rond de toekomstplannen voor de bibliotheek in Kortrijk

Vorig jaar werd ons beloofd dat er tegen deze tijd een plan zou zijn omtrent de toekomst van de 
bibliotheek. De tijd dringt en dat niet alleen omdat het gebouw in de Leiestraat is uitgeleefd. Gezien 
het groot maatschappelijk belang van een hedendaagse bibliotheek onze dringende vraag naar de 
visie en plannen omtrent de bibliotheek.

 


