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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
IR 1 Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Mantelzorg en de situatie van 
chronisch zieken in Kortrijk
IR 1 - Interpellatie van raadslid Roel Deseyn: Mantelzorg en de situatie van chronisch zieken in Kortrijk

Indiener(s):
Deseyn Roel

Toelichting:
Geachte leden van het CBS,

Op zondag 8 oktober vindt opnieuw de Dag van de Chronisch Zieke Mensen plaats.  Het is goed dat 
hier de nodige aandacht aan wordt besteed, gezien het vaak om mensen gaat die noodgedwongen in 
de schaduw van de samenleving vertoeven.  Vaak zijn ze van vrijwilligers en mantelzorgers afhankelijk 
en dat maakt hen soms extra kwetsbaar. Mantelzorg is geen evidentie, maar het engagement is van 
cruciaal belang voor de geholpen persoon.  Het algemeen maatschappelijk belang van mantelzorg kan 
dan ook nauwelijks overschat worden.

Nochtans is chronische ziekenzorg niet sexy!  Media berichten er amper over of het zou moeten zijn 
dat het gekoppeld is aan één of ander sensationeel verhaal. En ook politiek gezien is het debat 
beperkt.  Zo komt ‘ziek zijn’ niet voor in het Plan Nieuw Kortrijk.  Een cynicus zou kunnen concluderen 
dat het thema in onze stad geen issue is of dat voor zieken en chronisch zieken geen plaats is in 
Kortrijk.  Ik mag hopen van niet en zou deze interpellatie willen aangrijpen om het debat rond 
ziekenzorg en thuiszorg in onze stad aan te zwengelen.

In ons land zijn er ongeveer 650.000 mantelzorgers waarvan er zeker ook een paar duizend in Kortrijk 
wonen.  In vele gevallen gaat het om mantelzorg waarbij een naaste de ondersteuning opneemt voor 
een familielid of kennis met een concrete zorgnood: hulp bij het huishouden, emotionele steun, 
dagtoezicht, persoonsverzorging, …  En hun belang zal in de toekomst blijven toenemen gezien men 
kan voorzien dat door de toegenomen levensverwachting ook het aantal mensen dat omwille van 
ouderdom, chronische ziekte of handicap zorgondersteuning nodig heeft zal stijgen.

De Vlaamse regering levert inderdaad al heel wat inspanningen om (mantel)zorg te ondersteunen, 
maar de uitdagingen blijven groot op vlak van sociale zekerheid, fiscaliteit en volksgezondheid.

Ook Kortrijk zou lokaal haar duit in het zakje kunnen doen.  Het bestuursakkoord van uw meerderheid 
declameerde immers dat ‘vrijwilligers de ambassadeurs zijn van onze stad’, refererend naar 
voorbeelden als zorgnetwerken, buurtgericht vrijwilligerswerk en ‘Buren voor buren’.  Het zou goed 
zijn om een zicht te krijgen op de situatie in onze stad, de do’s en don’ts en de eventuele ruimte voor 
verbetering.

Vandaar mijn volgende vragen:

1. Statistisch: Kan het CBS een cijfermatig beeld schetsen van (chronische) ziekte en ziekenzorg 
In Kortrijk?

1. Via welke kanalen worden deze maatschappelijke problemen en noden gemonitord?
2. Hoe groot is de groep (chronisch) zieken in Kortrijk vandaag en hoe is deze de laatste 

paar jaar geëvolueerd?
3. Is er een duidelijk zicht op het aantal mantelzorgers in onze stad en de hoeveelheid 

en aard van de taken die zij opnemen?
2. Welke initiatieven zijn er deze legislatuur nieuw op poten gezet om de ziekteproblematiek in 

Kortrijk te ondervangen en vrijwilligers en zorgverstrekkers te ondersteunen?
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3. Is er bereidheid bij het CBS om werk te maken van een aanvullende gemeentelijke 
mantelzorgpremie en/of de bestaande thuiszorgpremie uit te diepen?  Welke budgetten zijn 
daarvoor nu reeds voorzien?  Welke financiële marge kan daarvoor gecreëerd worden binnen 
het gemeentelijk beleid?

Ik dank het CBS voor haar antwoord.

Roel Deseyn

Gemeenteraadslid CD&V

dinsdag 3/10/2017

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Een kernwapenvrije 
wereld
IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Een kernwapenvrije wereld

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Op 20 september van dit jaar ondertekenden 123 landen een VN verdrag dat kernwapens illegaal 
maakt. Helaas was België daar niet bij. 

Maar wat heeft dat te maken met onze stad? Kortrijk is  al enkele jaren onderdeel van het 
wereldwijde netwerk van Mayors for Peace.

De basisgedachte van de organisatie is dat burgers van steden steeds de eerste slachtoffers zijn van 
nucleaire aanvallen. Mayors for Peace probeert daarom zo veel mogelijk burgemeesters te verenigen. 
De belangrijkste doelstelling is de afschaffing van alle kernwapens tegen 2020.

Ieper vredesstad keurde in juli een motie goed op de Gemeenteraad  waarin ze  "een dringende 
oproep doen aan de Belgische Regering om alles in het werk te stellen om te garanderen dat 
kernwapens nooit en onder geen enkel beding meer gebruikt worden. Daarbij wordt de Belgische 
Regering gevraagd om, overeenkomstig het regeerakkoord, op een constructieve wijze mee te werken 
aan het tot stand komen van een verbod op kernwapens." 

Ieper bezorgde de motie aan de bevoegde ministers en aan het Belgische parlement. Bovendien 
verstuurde ze hun motie naar alle Belgische burgemeesters die lid zijn van Mayors for Peace, met het 
voorstel om een gelijkaardige motie aan de Belgische regering te bezorgen. Dus ook naar onze 
Burgemeester.

Daarom deze vragen:

-          Heeft de Burgemeester deze vraag ontvangen van de stad Ieper?

-          Wil de stad deze boodschap ondersteunen?

-          Kunnen we onderstaande motie aannemen met deze Gemeenteraad?

Voorstellen
IR 3 Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Een 
kernwapenvrije wereld
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IR 3 - Motie/voorstel tot beslissing van raadslid Mattias Vandemaele: Een kernwapenvrije wereld

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Nucleaire wapens zijn immorele massavernietigingswapens die geen grenzen kennen. Zolang er nucleaire 
wapens bestaan, bestaat ook het gevaar op gebruik ervan en op een nucleaire ontploffing met wereldwijde 
catastrofale gevolgen. Bovendien waarschuwen militaire experts voor diefstal of cyberhacking door terroristen. 
De enige manier om dit gevaar te vermijden is het verbieden en elimineren van kernwapens. Net zoals eerder 
biologische en chemische wapens verboden werden. 

Al sedert 1968 bestaat het Non-proliferatieverdrag waarin de kernstatenlanden beloofden volledig nucleair te 
ontwapenen op voorwaarde dat de staten zonder nucleaire wapens  beloofden er geen te verwerven. De 
nucleaire afbouw komt er echter niet. Integendeel, alle kernwapenstaten plannen grootschalige 
moderniseringen van hun nucleaire arsenalen. Het verbodsverdrag is dus een noodzakelijke nieuwe stap om 
ooit tot een kernwapenvrije wereld te komen. Het is een noodzakelijke stimulans om de progressieve 
voorstellen die al 20 jaar op tafel liggen eindelijk te laten uitvoeren.

Er bestaat een groot maatschappelijk draagvlak voor het verbod op kernwapens. Naast de 123 VN-landen die 
de resolutie goedkeurden, spraken ook meer dan 3000 wetenschappers uit 84 landen (waaronder 29 
Nobelprijswinnaars) hun steun uit in een open brief. Het Internationaal Rode Kruis, paus Franciscus en het 
Europees Parlement spraken hun steun uit voor de onderhandelingen. In eigen land riepen de 
jongerenvoorzitters van de vijf grootste Vlaamse partijen en meer dan 200 artsen de regering op om mee te 
onderhandelen. In Japan hebben de burgemeesters van Hiroshima en van Nagasaki een petitie gelanceerd die 
ook in Vlaanderen circuleert.

De streek rond Ieper, in onze achtertuin, met zijn vele oorlogsmonumenten, begraafplaatsen en musea, is één 
grote getuigenis van wat een oorlog met zich meebrengt. De gevolgen van een nucleaire oorlog zouden 
ongetwijfeld nog vele malen erger zijn.

Als stad stelt Kortrijk zich als taak om vanuit zijn positie als lokaal bestuur aan vrede te werken. 

Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad

Artikel 1: een dringende oproep aan de Belgische Regering om alles in het werk te stellen om te garanderen dat 
kernwapens nooit en onder geen enkel beding meer gebruikt worden.  Daarbij wordt de Belgische Regering 
gevraagd, overeenkomstig het regeerakkoord, op een constructieve wijze mee te werken aan het tot stand 
komen van een verbod voor kernwapens. 

Artikel 2: Deze motie over te maken aan de bevoegde ministers en aan het Belgisch parlement. 

IR 4 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Kunnen we één van de 
koopzondagen niet autoloos maken?
IR 4 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Kunnen we één van de koopzondagen niet autoloos maken?

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Het contrast kon in Kortrijk de voorbije maand haast niet groter zijn. Eerst was er de autovrije zondag. Iedereen 
kon toen genieten van een bruisend stadscentrum met zuurstof. Slechts twee weken later organiseerde de stad 
haar tweede superkoopzondag. Voor die laatste wou de stad zo veel mogelijk auto’s naar het stadscentrum 
lokken. Je kon namelijk in de hele stad gratis parkeren, zowel bovengronds, als ondergronds. 
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De stadscoalitie blaast warm en koud tegelijk. Enerzijds wil ze zich in de media profileren als klimaatstad en als 
fietsstad. Anderzijds wil ze zo veel mogelijk auto’s lokken naar het stadscentrum door dergelijke acties. Het 
stadsbestuur schreeuwt het van de daken dat iedereen met de wagen naar Kortrijk moet komen.

De overtuiging dat de wagen nog steeds het meest aangewezen vervoermiddel is om te shoppen in Kortrijk zit 
er diep ingebakken bij het stadsbestuur. Acties zoals deze versterken dat. Met Groen willen we daar 
tegengewicht aan bieden. Hoe langer, hoe meer zijn niet alleen experts, maar ook burgers er van overtuigd dat 
de wagen niet altijd het beste vervoersmiddel is. Wij willen naar een meer diverse, duurzame en veilige 
mobiliteit. Een stadsbestuur zou dat juist moeten aanmoedigen.

Je kon al gratis met de bus op de Kortrijkse superkoopzondagen. Dat hebben we met Groen Kortrijk 
voorgesteld om die meer diverse mobiliteit verder aan te moedigen en te ontwikkelen in Kortrijk. Het 
stadsbestuur stemde daar mee in, maar we stellen helaas vast dat ze dat in vergelijking met de gratis parkings 
minder willen promoten.

We willen het stadsbestuur aansporen om de beweging naar een meer diverse, duurzame en veilige mobiliteit 
verder te stimuleren. Daarom stelt Groen Kortrijk nu voor om een extra autovrije zondag te combineren met 
een superkoopzondag. Niet alle superkoopzondagen moeten zo veel mogelijk auto’s lokken. We hebben gezien 
dat heel wat volk naar het stadscentrum komt op autovrije zondag. Als je een autovrije zondag combineert met 
een superkoopzondag, dan is dat ook winst voor onze lokale handelaars in de kern van de stad.

De bedoeling is dan wel dat het aspect ‘autovrij’ op de superkoopzondagen minstens even groot wordt gezien 
als de autovrije zondag die er nu is. En dus niet enkel een paar straten afschermen voor het autoverkeer. Een 
beloning kunnen we op die dag ook geven aan wie met de fiets of het openbaar vervoer komt. Een extra 
attentie voor die klanten zal zeker ook in de smaak vallen.

Voor alle duidelijkheid: wie genoodzaakt is om met de wagen te komen shoppen, kan dat nog steeds. We 
hebben de altijd gratis P&B Wembley op 5 minuten fietsen van het stadscentrum. Je kan er ook gratis de bus 
nemen richting station. Ook P&R Expo zetten we op zo’n dagen extra in de kijker. Wie grotere boodschappen 
doet, moet een fietstaxi of een fietskoerier kunnen aanspreken. Zij brengen dan de boodschappen op hun 
bestemming.

Op die manier zou de stadscoalitie een meer divers, duurzaam en veilig mobiliteitsaanbod verder uitbouwen. 
Het stadsbestuur heeft alle instrumenten in handen om van zo’n autovrije koopzondag een groots succes te 
maken!

Daarom volgende vraag: Wil de stad dit voorstel overwegen (en nog beter in de praktijk omzetten)?

IR 5 Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Kortrijk Zaait, 
een (on)verdeeld succes
IR 5 - Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Kortrijk Zaait, een (on)verdeeld succes

Indiener(s):
Vanhoenacker Hannelore

Toelichting:
Plan Nieuw Kortrijk schrijft ons voor dat we voor een succesvolle en trendy winkelstad gaan, met als 
prioritair doel het terugdringen van de commerciële leegstand in het winkel- en wandelgebied van de 
binnenstad. Dit moet door mensen tijdelijk te laten wonen in panden tegen een zeer lage prijs of door 
startende ondernemers in contact te brengen met eigenaars van leegstaande panden. Dit is uitgerold 
onder de noemer Kortrijk Zaait.

Ondertussen heeft men deze methodiek ook overgenomen in de deelgemeenten. Het project loopt nu 
al enkele jaren en het is dus tijd voor evaluatie en eventuele bijsturing. Vandaar enkele vragen;
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1. Hoeveel panden zitten in portefeuille bij Kortrijk Zaait, hoeveel zijn er daarvan verhuurd?

Is er een groot verschil tussen deelgemeenten en centrum van de stad?

2. Wordt er gemonitord om welke sectoren het gaat? Welke leeftijd de ondernemers hebben? 
Komen ze uit Kortrijk? Kunnen we dit materiaal krijgen?

3. Hoeveel huurders gaan na 1 jaar over op de huur aan het volwaardig tarief?

4. Is de aanpak in het centrum van de stad net hetzelfde als die in de deelgemeenten?

5. Stelt men vast dat dit effectieve starters zijn, of zijn het veeleer ondernemers die al een zaak 
hadden in de stad?

6. De succesverhalen kennen we. Wordt er ook gemonitord waarom handelaars – startende 
ondernemers er de brui aan geven na 1 jaar?

7. Hoe worden de startende ondernemers naast een ‘lage’ huurprijs begeleid om van hun zaak 
een succes te maken? Welke acties onderneemt de stad daarvoor of doet men daarvoor 
beroep op externe partners?

IR 6 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Molenstraat en 
geschrapte tracés
IR 6 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Molenstraat en geschrapte tracés

Indiener(s):
De Clerck Stefaan

Toelichting:
Een tijd terug haalden we het dossier van de Molenstraat naar boven.

Aangezien er een schrapping is van het tracé kan er verder werk gemaakt worden van de 
onderhandelingen met de eigenaars van de grond, Imroder en met de omwonenden.

We horen al een hele tijd niets meer, terwijl jullie toen wel aanhaalden het dossier te behartigen.

 

1. Wat is de stand van zaken van het dossier Molenstraat in Heule?
2. Is er al overleg geweest met Imroder en hebben jullie het al tot een akkoord gebracht?
3. Wat nu met de verdere ontwikkeling van de gronden van hen, daar in de buurt?

Dank voor uw antwoord.

 

IR 7 Voorstel tot beslissing van raadslid Steve Vanneste: 
RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET VERNIEUWEN, VERLENGEN OF 
VERVANGEN VAN VERBLIJFSVERGUNNINGEN, ZIJNDE HET BEWIJS VAN 
INSCHRIJVING IN HET VREEMDELINGENREGISTER - TIJDELIJK VERBLIJF
IR 7 - Voorstel tot beslissing van raadslid Steve Vanneste: RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET VERNIEUWEN, VERLENGEN OF VERVANGEN VAN VERBLIJFSVERGUNNINGEN, ZIJNDE HET BEWIJS VAN INSCHRIJVING IN HET VREEMDELINGENREGISTER - TIJDELIJK VERBLIJF
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Indiener(s):
Vanneste Steve

Toelichting:
Tussen juli 2015 en september 2015 ging het meetbureau van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging 
over tot de meting van de administratieve lasten voor gemeenten omtrent de aanvragen tot verlenging 
van het verblijf van een vreemdeling.

Hierin werd in beeld gebracht wat de administratieve kosten zijn van een aanvraag tot verlenging van een 
verblijf en welke verschillende stappen door de gemeente dienen doorlopen te worden alvorens de 
documenten aan de vreemdeling kunnen worden afgeleverd.

Uit deze meting bleek dat de administratieve kost voor de gemeenten bij de verlenging van het bewijs van 
inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf (de elektronische vreemdelingenkaart A) 
ongeveer 50 EUR bedroeg.

Feiten en context

Naar aanleiding van dit onderzoek werd aan de Wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten 
betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953, een artikel 2, §2 
ingevoegd bij Wet van 18 december 2016. Deze bepaling maakt het mogelijk voor de gemeenten om een 
retributie te innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van bepaalde door de Koning vastgelegde 
verblijfsvergunningen.

De Koning heeft bij Koninklijk besluit deze wet uitgevoerd op 5 maart 2017 waardoor de gemeente een 
retributie kan vestigen op het vernieuwen, verlengen of vervangen van het bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf, de zogenaamde elektronische A-kaart. De Koning legde het 
maximumbedrag vast op 50 EUR.

Gemeentebesturen kunnen voor bepaalde prestaties en diensten die voor de administratieve diensten 
arbeids- en tijdsintensief zijn en die in het individueel belang of voordeel zijn van diegene die om die 
prestatie of dienst vraagt, een billijke vergoeding vragen.

Het vernieuwen, verlengen of vervangen van een verblijfsvergunning, zijnde het afleveren van het bewijs 
van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf, is een dienstverlening van de gemeente 
aan de burger waarvoor een retributie kan worden gevraagd.

Het doorrekenen van de administratieve kosten van de dienstverlening is verantwoord door het streven 
om de continuïteit en de kwaliteit van die dienstverlening te kunnen garanderen ten behoeve van de 
gebruiker ervan.

Deze retributie staat volledig los van de productiekost voor de fysieke aanmaak van de 
vreemdelingenkaart.

Het vaststellen van een retributie kadert in het gemeentelijk belang en het autonome appreciatierecht van 
de gemeente en is uitsluitend gebaseerd op de bestaande dossierlast.

De gemeente legt het bedrag van de retributie vast op het maximumbedrag van 50 EUR gelet op het feit 
dat de administratieve lasten voor de gemeente bij de verlenging, vernieuwing en vervanging van het 
bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf (de elektronische 
vreemdelingenkaart A) zeer hoog ligt.

Voor studenten, vorsers, minderjarigen en humanitair geregulariseerden wordt de retributie verlaagd tot 
5 EUR. De gemeente neemt een deel van de kosten op zich van deze dossiers omwille van de specifieke 
hoedanigheid van de aanvrager.
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Juridische gronden

- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, betreffende de 
bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen

- de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen

- het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur

- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen inzonderheid artikels 248 tot en met 264 
betreffende het bestuurlijke toezicht

- De Wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfsbelasting voor 
vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953 en gewijzigd bij Wet van 18 december 2016

- Het Koninklijk besluit van 5 maart 2017 tot bepaling van de verblijfsvergunningen waarvoor de 
gemeenten retributies kunnen innen voor het vernieuwen, verlengen of vervangen ervan en tot bepaling 
van het maximumbedrag bedoeld in artikel 2§2, van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de 
wetten betreffende de verblijfsbelasting voor vreemdelingen, gecoördineerd op 12 oktober 1953

BESLUIT

Artikel 1

Met ingang van 1 november 2017 wordt een retributie gevestigd op het vernieuwen, verlengen of 
vervangen van het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijf, verder 
genoemd de “elektronische A-kaart”.

Artikel 2

De retributie voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de elektronische A-kaart bedraagt 50 EUR.

Artikel 3

§1 In uitzondering van artikel 2 bedraagt de retributie voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van 
de elektronische A-kaart 5 EUR voor de aanvrager die

- gemachtigd is tot een verblijf van meer dan 3 maanden in België als student, als vorser of op basis van 
een humanitaire regularisatie op grond van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet;

OF

- minderjarig is op moment van de aanvraag.

§2 In afwijking van §1 bedraagt de retributie voor het vernieuwen, verlengen of vervangen van de 
elektronische A-kaart in dringende en zeer dringende procedure 25,00 EUR.

Artikel 4

Deze retributie kan maar één keer per kalenderjaar geïnd worden.

Artikel 5

De retributie is verschuldigd door de aanvrager en dient bij de aanvraag van de vernieuwing, verlenging of 
vervanging van de elektronische A-kaart betaald te worden. De retributie is niet restitueerbaar.
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Artikel 6

Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met 
het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. Bij betwisting kan 
het gemeentebestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen. De 
rechtbanken van het arrondissement Kortrijk zijn bevoegd.

IR 8 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Moeten we alle shop & 
go markeringen herschilderen?
IR 8 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Moeten we alle shop & go markeringen herschilderen?

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
In een advies van VVSG dat begin dit jaar werd geschreven lezen we het volgende over de 
kleurmarkeringen voor Taxi's, autodelen, bewoners en voorbehouden plaatsen voor personen met een 
beperking: Het is de bedoeling dat alle steden en gemeenten hetzelfd kleurgebruik toepassen. Of dat 
gemeenten waar het nu anders is, hier gaandeweg naar evolueren. Volgens dat advies zouden de 
shop and go plekken in Kortrijk eigenlijk een rode markering moeten hebben of krijgen (zoals in de 
meeste andere steden) en geen groene zoals nu in Kortrijk.

Dit roept een aantal vragen op:

1. Zal de stad in functie van de leesbaarheid voor de bezoekers/bewoners mee stappen in de uniforme 
rode aanduiding voor shop and go en een groene voor autodelen en elektrische wagens?

2. Zo ja, wanneer zal de aanpassing gebeuren en wat zal de kostprijs zijn van het herschilderen?

IR 9 Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Staking De Lijn
IR 9 - Interpellatie van raadslid Carol Leleu: Staking De Lijn

Indiener(s):
Leleu Carol

Toelichting:
Zoals je kon lezen in de krant of misschien zelf aan den lijve ondervonden hebt, heeft De Lijn enkele 
dagen gestaakt.

Met grote werken aan de gang en in het vooruitzicht, is het van heel groot belang dat we kunnen 
rekenen op het openbaar vervoer om de stad in en uit te kunnen. En hieraan gekoppeld blijft 
communicatie uiterst noodzakelijk en belangrijk om door deze langdurige werken te kunnen komen 
zonder al te veel hinder en ongemakken.

We willen onze bezorgdheid uiten en stellen daarom volgende vragen:

 1. Wat is de reden van deze staking?

 2. Werd/wordt er overleg gepleegd met alle instanties (Vlaams Gewest, Fietsersbond, De Lijn, …), 
alsook de Kortrijkzanen (handelaars, inwoners) omtrent wijzigingen en werken in de stad?

 3. Wat gaat de stad hieraan doen om dit in de toekomst te vermijden?

 

Dank bij voorbaat!
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Carol Leleu

IR 10 Interpellatie van raadslid David Wemel: To Mobit or not to Mobit?
IR 10 - Interpellatie van raadslid David Wemel: To Mobit or not to Mobit?

Indiener(s):
Wemel David

Toelichting:
Recent stond een artikel in de tijd rond deelfietsen. 

https://m.tijd.be/ondernemen/algemeen/Tsunami-van-Aziatische-zwerffietsen-rolt-naar-
Belgie/9938106

 

De stad Kortrijk introduceerde recent het deelfietssysteem Mobit als aanvulling op Blue Bike van de 
NMBS of de fietsen van de vzw Mobiel. Mobit is een heel klantvriendelijk en laagdrempelig aanbod. 

Stilaan zien we echter deze fietsen her en der verspreid in de stad opduiken of opgesteld staan. Dit 
geeft niet enkel een slordig beeld, het kan op termijn ook bepaalde activiteiten bemoeilijken.

Andere Vlaamse centrumsteden (Antwerpen, Gent) zijn sceptisch over de kleine fietsen, die vaak van 
slechte kwaliteit zijn. Zo hebben ze een studie besteld die hen moet helpen deze nieuwe hype te 
reglementeren.

Vragen aan het college :

- heeft de stad een vergelijking gemaakt tussen de diverse aanbieders van dergelijk deelfietssysteem 
en waarom werd voor Mobit gekozen?

- welke afspraken werden gemaakt met Mobit m.b.t. het beheer en herstel van de fietsen om zo het 
fenomeen van zwerffietsen te voorkomen? Neemt de stad deel aan hogervermeld onderzoek? 

- Wanneer en hoe is een evaluatie van Mobit gepland? Betekent de komst van Mobit dat de plannen 
voor meerdere blue bike stations in de stad opgeborgen zijn?

https://m.tijd.be/ondernemen/algemeen/Tsunami-van-Aziatische-zwerffietsen-rolt-naar-Belgie/9938106
https://m.tijd.be/ondernemen/algemeen/Tsunami-van-Aziatische-zwerffietsen-rolt-naar-Belgie/9938106

