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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
Vragen en interpellaties

Interpellaties
IR 1 Interpellatie van raadslid Pieter Soens: De groothandelsmarkt, een 
schoolvoorbeeld van gebrek aan visie en overleg
IR 1 - Interpellatie van raadslid Pieter Soens: De groothandelsmarkt, een schoolvoorbeeld van gebrek aan visie en overleg

Indiener(s):
Soens Pieter

Toelichting:
Sinds de start van deze legislatuur bleek meteen dat de toekomst van de Kortrijkse 
Groothandelsmarkt er allesbehalve rooskleurig uitzag. Telkens wanneer het stadsbestuur er over 
geïnterpelleerd werd, werd er geen enkele duidelijkheid geschapen en bleven de rechtstreeks 
betrokken actoren (handelaars en winkeliers in fruit en groenten) in de kou staan als het op 
informatiegaring aankwam.

In een eerdere gemeenteraad werd reeds door de bevoegde schepen op het hart gedrukt dat er in elk 
geval voor eind 2018 geen verandering zou gebeuren voor de betrokken zelfstandigen en dat zij zich 
dus niet ongerust dienden te maken.

Evenwel kregen alle betrokkenen op 26 juli 2017 een aangetekende brief waarin staat dat het 
stadsbestuur heeft beslist vanaf 1 augustus 2018 geen groothandelsmarkt meer te organiseren. Van 
een verrassingsaanval gesproken.

Hiermee wordt met één pennentrek een einde gemaakt aan de groothandelsmarkt met zijn jarenlange 
traditie die nog voor het filiaal in Heule zijn successen kende op de Veemarkt. Tevens worden de 
betrokkenen nog meer dan vroeger in de steek gelaten: voor hen heerst totale onduidelijkheid en 
vooral onzekerheid, te meer er handelaars zijn die een eigen stek in eigendom hebben op de 
groothandelsmarkt én er reeds heel wat dure investeringen in hebben gedaan.

"Kortrijk Spreekt", maar het stadsbestuur luistert alleen maar wanneer het hen goed uitkomt: "de 
lokale handelaars moeten maar naar Roeselare trekken".

In plaats van de lokale handelaars naar buurgemeenten te verjagen, had de stad beter een 
masterplan opgestart om van de Kortrijkse Groothandelsmarkt nog meer dan ooit een trekpleister in 
de streek te maken.

Een jammerlijk dossier waarin de lokale handel en onrechtstreeks ook de consument in de steek 
gelaten wordt. Het stadsbestuur heeft duidelijk op die manier voor zichzelf besparingen willen 
genereren op de kap van de lokale handel en hun consumenten.

Vandaar mijn vragen:

1. Waarom kiest het stadsbestuur voor een eigengereide aanpak in dit dossier in plaats van overleg 
met alle betrokkenen?

2. Waarom heeft het stadsbestuur de keuze gemaakt om de groothandelsmarkt af te schaffen veeleer 
dan de groothandelsmarkt met de nodige plannen verder uit te bouwen? Waarom heeft de stad als 
centrumstad er niet voor gekozen om met de nodige ambitie op dit vlak een belangrijke rol te spelen 
in de regio?
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3. Wat met de handelaars die op heden een eigendom hebben in het kwestieuze gebouw? Op basis 
van welke criteria zullen zij vergoed worden voor de vele investeringen die zij in hun opslagplaats 
hebben gedaan?

4. Volgen er compensaties vanwege het stadsbestuur voor de lokale handelaars die nu verplicht 
worden zich te bevoorraden in Roeselare in plaats van in eigen stad (verplaatsingskosten, 
tijdsverlies,...) of verwacht de Stad dat de lokale handelaars hun extra kost dan maar doorrekenen 
aan de klant?

5. Vanwaar die plotse wending om de Groothandelsmarkt af te schaffen per 1 augustus 2018, terwijl 
er de belofte was dat er minstens tot 1 januari 2019 geen wijzigingen gingen gebeuren?

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: De toekomst van de 
Groothandelsmarkt
IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: De toekomst van de Groothandelsmarkt

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Het dossier van de Groothandelsmarkt leest als een blunderboek van de stadscoalitie. Eerst was er de 
slechte communicatie waardoor de handelaars als bij toeval te horen kregen dat hun markt zou 
verdwijnen. Toen we dit met Groen aankaarten in de media zei schepen Scherpereel dat de 
marktfunctie niet zou verdwijnen en dat er een oplossing zou komen voor de eigenaars van de boxen 
en de markt. Bovendien zou er overleg zijn met de handelaars. Ondertussen kwam van het beloofde 
overleg weinig in huis en liet de schepen verstaan dat hij maar geen alternatieve locatie kan vinden. 
De marktkramers komen dus zonder oplossing, laat staan overleg op straat te staan. Daarom deze 
vragen voor de schepen:

1. Heeft de stad nog steeds de ambitie om een alternatieve locatie te vinden en zo de 
marktfunctie te behouden? Zo ja, tegen wanneer?

2. Is het niet veel logischer om een alternatieve locatie te zoeken voor de vuilniswagens? 
Waarom wil de stad dit niet overwegen?

3. Waarom kwam er niets in huis van het beloofde overleg? Komt er in de toekomst wel nog 
overleg?

4. Is er volgens de stadscoalite in onze stad geen plaats/nood aan een plek waar lokale 
producenten en aankopers van horecazaken en winkels uit de stad rechtstreeks aan elkaar 
kunnen kopen zonder dat er een veiling tussen zit? Past dit niet in het korte keten model?

IR 3 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Hoe een publieke 
groenzone in onze stad private tuin kan worden en de schepen laat betijen
IR 3 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Hoe een publieke groenzone in onze stad private tuin kan worden en de schepen laat betijen

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Bij een verkaveling in de Hoogplaatsstraat in Kooigem werd bij de bouwvergunning in 2009 de verplichting 
opgelegd om ongeveer 300m² recreatieve groenzone aan te leggen. In een tweede verkavelingsfase zou die 
groenzone ontsloten worden. Maar wat blijkt vandaag: de gronden bestemd voor de groenzone zijn private 
tuinen geworden. Op die manier heeft de ontwikkelaar naar schatting 20.000 euro verdiend aan het verkopen 
van een groenzone. 

Volgens buurtbewoners werd daar bij de aanleg melding van gemaakt bij de stad. Helaas zonder resultaat. 
Toen die zelfde buren 2 jaar terug contact hadden met het kabinet van Schepen Maddens toverde men daar 
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plots voorschriften uit de hoed over wat er wel en niet kon gebouwd worden in die tuinen. Vreemd, het gaat 
immers over een groenzone waar je toch nooit kan in bouwen? De laatste maanden en weken vroegen de 
bewoners opnieuw aan de stad naar een beslissing waar en wanneer die groenzone omgevormd werden tot 
tuin. Opnieuw zonder resultaat.

Ten einde raad contacteerden de buurtbewoners Groen met de vraag om hen te helpen. Onze vraag bij de stad 
resulteerde ondertussen in wat we weten: er is nooit een aangepaste vergunning geweest en dus is er geen 
wettelijke basis om van de bestemde groenzone private tuinen te maken. Er is enkel de collegebeslissing die 
stelt dat de groenzone er wel moet komen.

Daarom volgende vragen:

1.       Hoe is dit kunnen gebeuren? Hoe komt het dat de stad dat niet gemerkt heeft? Worden bij dergelijke 
vergunningen het naleven van de voorwaarden niet opgevolgd?

2.       Waarom werd niet opgetreden na de signalen van de buurt? Waarom wil de schepen dit in de doofpot 
houden?

3.       Komt er een sanctie voor de verkavelaar die zich verrijkt heeft met de gronden?

4.       Komt er een compensatie voor het beloofde groen dat er niet gekomen is?

5.       Hoe zal de situatie rechtgetrokken worden op een manier die voor alle belanghebbenden aanvaardbaar 
is?

IR 4 Interpellatie van raadslid Astrid Destoop: Voorstel om de 
geboorteaangifte mogelijk te maken in het ziekenhuis
IR 4 - Interpellatie van raadslid Astrid Destoop: Voorstel om de geboorteaangifte mogelijk te maken in het ziekenhuis

Indiener(s):
Destoop Astrid

Toelichting:
De dienst Burgerzaken van de stad heeft al heel wat inspanningen geleverd om het de burger 
makkelijker te maken, zoals de dienstverlening op afspraak en het Thuisloket. Vanuit CD&V willen we 
een voorstel doen om de service aan de burger nog uit te breiden. We roepen de Stad en AZ 
Groeninge op om de geboorteaangifte mogelijk te maken in het ziekenhuis.

Iedere jonge ouder, en er zijn er wel wat in onze gemeenteraad, weet dat het niet evident is om 
binnen de 2 weken na de geboorte de kleine spruit in het stadhuis te gaan aangeven. Moeders willen 
er graag ook bij zijn, maar zijn niet altijd even snel weer op de been. En een afspraak maken is 
allemaal goed en wel, maar met een pasgeborene die nog geen slaap- en eetritme heeft is het heel 
moeilijk plannen. Ook voor ouders die niet in Kortrijk wonen, is een extra uitstap naar een andere 
gemeente niet evident in de eerste 2 weken na de geboorte.

Vandaar het voorstel om, zoals het al in verschillende andere steden en gemeenten gebeurt, een loket 
in te richten in de kraamafdeling van het ziekenhuis. Zo moeten de kersverse ouders zich niet 
verplaatsen om hun kindje aan te geven, kunnen zowel de moeder als de vader erbij zijn, en is alles 
geregeld wanneer ze naar huis gaan. Ook voor moeders die om welke reden dan ook geen beroep 
kunnen doen op een partner om de aangifte te doen, zou dit een goede oplossing zijn.

Omdat een verblijf in de kraamafdeling tegenwoordig al erg beperkt is, stellen we voor om dat loket 
meerdere dagen in de week te bemannen, bv. op maandag, woensdag en vrijdag.
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De Federale Overheid stelt hiervoor al de nodige software ter beschikking, om de privacy te 
garanderen en om dubbele aangiftes te vermijden.

Is het college bereid om dit op korte termijn in te voeren?

De jonge ouders van Kortrijk en omliggende gemeenten zullen de stad zeker dankbaar zijn!

IR 5 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Introductie van 
groenslingers in onze stad
IR 5 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Introductie van groenslingers in onze stad

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Gevelplanten die in en over de straat groeien zijn een ideale manier om smalle straten in dicht 
bebouwde wijken van meer groen te voorzien. Her en der zijn er in onze stad al geveltuintjes.

In een aantal steden gaan ze ondertussen nog een stapje verder en worden groenslingers toegelaten. 
Dat zijn gevelplanten die langs een kabel, van gevel naar gevel, dwars over de straat groeien. 

1.      Kan de stad akkoord gaan met groenslingers in onze stad?

2.      Kan de stad een modelovereenkomst opmaken voor inwoners die zo’n groenslinger zouden 
willen aanbrengen in de straat? En kan de stad daarover de nodige afspraken maken met de 
brandweer in het kader van de veiligheid?

3.      Kan de stad dit idee promoten bij de inwoners?

IR 6 Interpellatie van raadslid David Wemel: Kortrijk fietsstad: ook voor 
mensen met minder
IR 6 - Interpellatie van raadslid David Wemel: Kortrijk fietsstad: ook voor mensen met minder

Indiener(s):
Wemel David

Toelichting:
Sinds begint dit jaar stelt de stad Sint-Niklaas via zes verschillende organisaties die werken met 
maatschappelijk kwetsbare mensen twintig gratis fietsen ter beschikking. "Het bezit van een fiets 
neemt een belangrijke drempel weg. Het geeft deze mensen meer kansen om werk te vinden, hun 
kinderen op tijd naar school te brengen of een opleiding te volgen." De gebruikers krijgen de fiets een 
jaar gratis ter beschikking en betalen hiervoor een borg.

Kortrijk wil graag een fietsstad worden. De mobiliteit van mensen die het moeilijk hebben verhogen, 
verhoogt meteen ook hun kansen.

Is de stad bereid om ook in Kortrijk in te zetten op een verhoogde fietsmobiliteit voor mensen met 
minder, door het ter beschikking stellen van fietsen, eventueel via verenigingen?

http://groen.us1.list-manage2.com/track/click?u=f8b5c1d2e789229c5dfdd89cc&id=2e0b3826cd&e=17823241f2

