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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
IR 1 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Jachtgebieden in 
Kortrijk
IR 1 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Jachtgebieden in Kortrijk

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Sinds enkele weken is het jachtseizoen terug begonnen. Een ideale gelegenheid om eens te 
snuisteren in de gebieden die de jagers in Kortrijk zelf inkleuren als jachtgebied. Die gebieden kan je 
sinds het voorjaar consulteren op http://www.geopunt.be. In  het voorjaar was er heel wat te doen 
rond privétuinen die ingekleurd staan als jachtgebied. Een detailstudie van onze stad maakt duidelijk 
dat er in Kortrijk ook heel vreemde kronkels zijn. Een kleine bloemlezing:

Natuur- en recreatiegebied om in te jagen?

Het stadsgroen Marionetten is één van de recreatieve natuurgebieden die de jagers grotendeels 
ingekleurd hebben als jachtgebied. Dat lijkt mij moeilijk te combineren met de functie van o.a. 
speelbos. Maar ook andere natuurgebieden in onze stad zoals Leiekant – ’t schrijverke in Marke, Het 
Tinekesbos in Heule en stadsgroen Ghellinck in Bissegem staan ingekleurd als jachtgebied. Niet echt 
logisch toch?

Jagen op begraafplaatsen?

Met 1 November net ahter de rug heb ik ook eens gekeken of er jagers zijn die het aandurven om 
begraafplaatsen als jachtgebied in te kleuren. En jawel hoor, ook daar zijn voorbeelden van. Zo zijn de 
begraafplaatsen aan het Crematorium en de begraafplaatsen van Heule en Heule-Watermolen 
ingekleurd als jachtgebied.

Jagen in woonwijken?

De hele commotie begon destijds omdat sommige stukken private tuin ingekleurd werden als 
jachtgebied zonder medeweten van de eigenaars. Ook in Kortrijk heb ik niet lang moeten zoeken naar 
voorbeelden van hele woonwijken die ingekleurd staan als jachtgebied. De verkaveling José 
Vermeerschplein (Heule), goed voor 800 huizen ligt volledig in jachtgebied. Ook de verkavelingen Hof 
Ter Melle (Heule)  en Boevekerke (Kortrijk) liggen in jachtgebied. Als u straks een jager in uw tuin 
vindt, schrik dan niet.

Nog wel meer vreemde jachtgebieden

Een volledig overzicht geven is niet mogelijk maar toch nog enkele in het oog springende 
voorbeelden: Het bedrijventerrein Kennedylaan, een deel van de KULAK, een stukje middenberm van 
de R8 (aan de Brugsesteenweg), de Groothandelsmarkt en ons nieuwe ziekenhuis AZ Groeninghe 
liggen allemaal in jachtgebied.

Het is duidelijk dat een grondige correctie nodig is van de jachtgebieden in onze stad. Wat kan de 
stad doen?

 Eerst en vooral moet het weinige groen dat we in onze stad hebben geschrapt worden als 
jachtgebied.

 De eigendommen van de stad (begraafplaatsen, de groothandelsmarkt,…) maar ook de 
verpachte gronden van het OCMW kan de stad zelf laten schrappen.

http://www.geopunt.be/
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 De stad kan zelf een inventaris maken van ‘vreemde jachtgebieden’ in onze stad. Daarna kan 
ze de eigenaars informeren en begeleiden om hun gebied te schrappen.

Op die manier kan een correctie uitgevoerd worden en kan de weinige natuur die we hebben in onze 
stad beter beschermd worden.

Daarom volgende vragen:

 Is de stad zich bewust van het probleem?
 Heeft de stad al actie ondernomen? Of zal de stad actie ondernemen? En zo nee, waarom 

niet?
 Is de stad bovenstaande suggesties (natuurgebieden laten schrappen, eigen gronden laten 

schrappen, eigenaars informeren en begeleiden) om het probleem aan te pakken genegen?

IR 2 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Inspraak voor 
kinderen op de Gemeenteraad
IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Inspraak voor kinderen op de Gemeenteraad

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Kortrijk mag zich sinds november 2016 officieel een kind en jongerenvriendelijke stad noemen. Samen 
met 14 andere Vlaamse steden en gemeenten is Kortrijk trotse eigenaar van het 'Label 
kindvriendelijke steden en gemeenten'.

Participatie is een permanent proces waarbij we steeds verder en dieper kunnen gaan werken. 
Daarom zouden we vanuit de Groen fractie volgende suggesties willen maken:

1. Met de invoering van de spreekrechtronde krijgen burgers op een directe manier toegang tot 
de Gemeenteraad om hun vragen, verzuchtingen en ideeën te komen toelichten. Dat is een 
goeie zaak. Nu moet je echter 16 zijn om gebruik te maken van de spreekrechtronde. Die 
grens is arbitrair en eigenlijk onnodig.Sommige kinderen/jongeren onder de 16 zijn perfect in 
staat om hun voorstel of verzuchting te komen toelichten op de spreekrechtronde. Daarom 
willen we voorstellen om de leeftijdsgrens weg te laten. Het komt dan nog steeds de 
voorzitter van de Gemeenteraad toe om een punt al dan niet te laten opnemen in de 
spreekrechtronde.

2. Maar er zijn ook heel wat jongere kinderen / jongeren die (nog) niet mondig genoeg zijn om 
gebruik te maken van de spreekrechtronde. Daarom zou het mogelijk moeten zijn voor 
kinderen en jongeren jonger dan 16 om een voorstel schriftelijk over te maken aan de 
Gemeenteraad. Dat kan met een eenvoudige brief/e-mail naar de stad. Op basis van zo'n 
eerste voorstel kan dan vanuit de stad (jeugddienst?) samen bekeken worden met de indiener 
om het voorstel uit te werken i.f.v. en bespreking door de gemeenteraadsleden. Een goeie 
begeleiding is noodzakelijk. Ook hier kan de voorzitter van de Gemeenteraad oordelen over 
het al dan niet agenderen.

Bij wijze van concreet voorbeeld meteen een voorstel van mijn eigen zoon Kas (6 jaar): de Kast van 
Kas

In heel wat sportclubs gebruiken de (jonge) sporters een aangepaste sportuitrusting. Ze groeien daar, 
zeker op jonge leeftijd, nog snel uit. Die oude sportkledij/schoenen is eigenlijk nog perfect bruikbaar 
voor andere kinderen. Sommige sportclubs hebben al een systeem om deze kledij door te verkopen. 
Maar heel wat van die te kleine maar nog bruikbare sportkledij gaat de kledingcontainer in. Daarnaast 
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zijn er ook heel wat kinderen waar de aankoop van de juiste sportkledij een dure aangelegenheid is. 
Daarom dit voorstel:

Plaats een kast (of organiseer een andere inzamelmanier) op niveau van de sportclubs om de in 
onbruik geraakte - maar nog bruikbare - kledij in te zamelen om ze te bezorgen aan de kinderen die 
ze echt kunnen gebruiken. De ingezamelde kledij kan dan door de sportclub zelf, het OCMW of een 
andere sociale organisatie gegeven worden aan andere kinderen.

Concrete voorstellen:

1. Voor de spreekrechtronde laten we de minimum leeftijd van 16 jaar vallen. 
2. Kinderen kunnen ook schriftelijk een idee voorleggen aan de Gemeenteraad. Daarvoor zal de 

stad een eenvoudige procedure uitwerken en zal er begeleiding voorzien worden voor de 
ideeën die binnenkomen.

3. We onderzoeken samen met de sportclubs de mogelijkheid om een inzamelkast (of andere 
methodiek) te ontwikkelen om de in onbruik geraakte sportkledij te verzamelen en verdelen 
naar de kinderen die ze echt nodig hebben maar niet voldoende financiële mogelijkheden 
hebben. 

IR 3 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Masterplan 
begraafplaatsen
IR 3 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Masterplan begraafplaatsen

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Net voor de jaarlijkse herdenking van de doden kondigde de stad het langverwachte masterplan 
begraafplaatsen aan. Vanuit Groen zijn we blij dat er eindelijk werk gemaakt wordt van het structureel 
aanpakken van onze begraafplaatsen. Omdat we het plan zelf nog niet te zien kregen willen we een 
aantal suggesties doen die een integrale aanpak van de begraafplaatsen ten goede komen:

 Hergebruik bestaande graven

Graven waarvan de consessie verlopen is kunnen in Brugge hergebruikt worden. Op die manier 
worden de vaak monumentale graven gebruikt worden om opnieuw als graf te dienen. Zo kunnen we 
deze graven behoeden van (verder) verval en houden we ons funerair erfgoed in stand. In Brugge 
kan je tot 2.500 euro subsidie krijgen voor de restauratie van zo’n historisch graf. Voor de overname 
van de graftombe, het ontruimen en een concessie van vijftig jaar ben je gemiddeld 2000 euro kwijt. 
Iets om over na te denken...

 Maak parken van de begraafplaatsen

Al te vaak zijn begraafplaatsen goed afgesloten plekken waar te weinig mee gebeurt. In Grimbergen 
staan ze voor dezelfde uitdaging als de stad Kortrijk. Daar kiezen ze er resoluut voor om hun 
begraafplaats verder te ontwikkelen tot park. In de info die ik kon vinden in de kranten over het plan 
van de stad lees ik ook zaken als urnevelden, insectenhotels,... Ik ben dus benieuwd of de stad nog 
een stap verder wil gaan in het omvormen van de begraafplaatsen tot parken. Een mooie gelegenheid 
zou bvb. de inrichting van de Heulebeekvallei zijn die grenst aan de begraafplaats van Heule-
Watermolen. We zouden daar een eerste oefening kunnen doen in het structureel 'verparken' van 
onze begraafplaaten en het integreren in het omliggende groen. 

IR 4 Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Voorstel wekelijks 
ophalen in Kortrijk van het ‘Groenten-Fruit-Tuin’ afval
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IR 4 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Voorstel wekelijks ophalen in Kortrijk van het ‘Groenten-Fruit-Tuin’ afval

Indiener(s):
Depuydt Christine

Toelichting:
Kortrijk gaat er prat op een klimaatvriendelijke stad te zijn. De inwoners kunnen maandelijks hun 
tuinafval laten ophalen. De containerparken zijn nog steeds gratis, dit zet aan tot sorteren. Er is 
echter geen oplossing voor het wekelijks organisch afval bij burgers die geen compostvat kunnen 
zetten.

Veel inwoners vullen de witte afvalzak met o.a. ook resten van groenten, fruit en andere 
composteerbare inhoud. Al deze kilo’s worden niet gecomposteerd maar verbrand. Dat veroorzaakt 
vervuiling die makkelijk vermeden kon worden.

Voorstel:

Volg het voorbeeld van andere steden en voer ook speciale bio-afbreekbare zakken in voor het GFT-
afval. Deze kunnen dan ook  wekelijks opgehaald worden. Het aantal te verbranden kilo’s/tonnen zal 
beduidend verminderen.

 

IR 5 Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag i.v.m. de banken 
op de Veemarkt die maanden geleden plots bloembakonderstellen werden
IR 5 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag i.v.m. de banken op de Veemarkt die maanden geleden plots bloembakonderstellen werden

Indiener(s):
Depuydt Christine

Toelichting:
Drie maanden geleden werden de banken op de Veemarkt plots bloembakonderstellen.

Worden de bloembakken definitief verankerd zodat de zitbanken daar definitief verdwijnen?

Indien dat zo is, kan de meerderheid dan een open en duidelijk antwoord geven waarom die actie 
daar precies moest gebeuren en moet bestendigd worden. Kan men duiden welk probleem hierdoor 
definitief opgelost werd. Wij willen geïnformeerd worden in welke totaalvisie rond openbare ruimte 
deze actie past.  

IR 6 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Nieuw voetbalstadion op 
Evolis
IR 6 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Nieuw voetbalstadion op Evolis

Indiener(s):
De Clerck Stefaan

Toelichting:
CD&V is de piste van een nieuw voetbalstadion genegen. Laat daar geen twijfel over bestaan.

Maar wij stellen ons de vraag of de triomfantelijke aankondiging van een spoedige realisatie op Evolis 
niet veel te voorbarig is geweest. Het gevaar bestaat dat de supporters van VK blij gemaakt zijn met 
een dooie mus én dat de omwonenden voortijdig (en voor lange tijd) ongerust gemaakt zijn over de 
leefbaarheid van hun omgeving.

Een hele reeks vragen zijn immers nog niet beantwoord. CD&V somt er vijf op.
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1. Het stadsbestuur zegt dat het zelf geen cent zal investeren in dat nieuwe stadion. Is die 
stoere verklaring op termijn houdbaar? Zal de stad bijvoorbeeld niet onvermijdelijk 
moeten investeren in de infrastructuur van de site? De wegenis? De bewegwijzering? En heeft 
de eigenaar van de club al niet duidelijk laten verstaan dat hij wel degelijk een inbreng van de 
stad verwacht. Elke inbreng kost hoe dan ook belastinggeld!

2. Het stadsbestuur zegt dat er geen winkels zullen komen. Welke definitie hanteert u voor 
het begrip ‘winkel’? Is een broodjeszaak geen winkel en een kledingzaak wel? Is een 
wellnesscenter geen commerce en een schoenwinkel wel? En hoe moet dat allemaal financieel 
haalbaar zijn zonder commerciële activiteit? En is elke commerciële activiteit dààr geen 
concurrentie voor de binnenstad?

3. De stad is geen eigenaar van de gronden van Evolis. Dat is Leiedal. Zal de stad die 
gronden aankopen en dan schenken aan de club? Blijven ze dan nog openbaar domein? 
Of koopt de club die gronden en worden die acht hectaren dan privé? Wat is het standpunt 
van de andere aangesloten gemeenten bij Leiedal?

4. De aan de gang zijnde mobiliteitsstudie wordt pas volgend jaar afgerond. Waarom heeft 
het stadsbestuur niet gewacht op het resultaat daarvan? Zet u met de beslissing dat 
het stadion in elk geval daar moet komen het Vlaamse Gewest niet met de rug tegen de 
muur? En als er straks grote verkeersproblemen komen, hoe zal de stad die oplossen?

5. En tenslotte nóg een belangrijke vraag. Wat gebeurt er met het bestaande stadion en 
de terreinen op de Kouter? Wat mogen de mensen in die omgeving op termijn 
verwachten?

Burgemeester, graag een antwoord op onze vragen. Dank u wel.

IR 7 Interpellatie van raadslid Patrick Jolie: Werfprotocol
IR 7 - Interpellatie van raadslid Patrick Jolie: Werfprotocol

Indiener(s):
Jolie Patrick

Toelichting:
Evaluatie van de werking van het werfprotocol.

Bij openbare werken legt onze stad sinds een jaar de aannemers een charter omtrent het werfverkeer 
op.

De VSV, de Vlaamse overheid en de VVSG slaan met dit charter de handen in elkaar met de 
Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA. Zo kunnen lokale overheden samen met de bouwsector 
bijdragen aan een maximaal bereikbare en veilige schoolomgeving tijdens bouw- en wegenwerken.

 

Belangrijkste engagementen uit het charter:

 geen werftransport in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van de school

 geen werftransport met tractoren in de bebouwde kom

 duidelijke communicatie vanuit de gemeente met de bouwsector

We kunnen dit initiatief dat moet bijdragen tot de verkeersveiligheid alleen maar toejuichen. Onze stad 
kreeg hiervoor ook de Vlaamse verkeersveiligheidsprijs. 
Er is niet alleen het protocol op papier. Veel belangrijker zijn de ervaringen in de praktijk. Want er zijn 
ook signalen dat niet iedereen de afspraken opvolgt. Welke zijn de ervaringen van uit stadszijde? Wat 
zijn de knelpunten? Wat is de aanpak? Na 1 jaar ervaringen lijkt het me opportuun om over het 
werfprotocol daar nu in de gemeenteraad  samen een evaluatie van te maken.
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IR 8 Voorstel tot beslissing van raadslid David Wemel: Burgerparticipatie 
in projecten voor hernieuwbare energie als de norm
IR 8 - Voorstel tot beslissing van raadslid David Wemel: Burgerparticipatie in projecten voor hernieuwbare energie als de norm

Indiener(s):
Wemel David

Toelichting:
Naar aanleiding van de klimaatconferentie in Bonn, is de klimaatproblematiek weer razend actueel.

Terwijl iedereen kijkt naar China, moeten we beseffen dat we ook lokaal al een serieuze steen in de 
rivier kunnen verleggen.

Eén van de manieren om dat te doen, is door het lokale draagvlak voor hernieuwbare energie te 
vergroten.

Dit kan onder meer door mensen rechtstreeks te laten participeren in projecten van hernieuwbare 
energie.

Daarom wil de Groen fractie het volgende voorstelllen:

* om akkoord te gaan om voor nieuwe energieprojecten (o.a. zon en wind) op ons grondgebied te 
voorzien in een rechtstreekse participatie van burgers en lokale overheid via coöperaties welke de ICA 
principes respecteren. Dit om lokale natuurlijke rijkdom voor iedereen toegankelijk te maken en 
draagvlak bij de bevolking te creëren.

* om akkoord te gaan dat er bij nieuwe projecten op publieke en semipublieke gronden kwalitatieve 
en kwantitatieve gunningscriteria voor aanbesteding van toepassing zijn in verband met 
burgerparticipatie.


