
1/153 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Gemeenteraad
Openbare notulen Zitting van 13 november 

2017

Dagorde
MEDEDELINGEN ...........................................................................................................................4
OPENBARE ZITTING......................................................................................................................6

Raadscommissie 1 .....................................................................................................................6
Vincent Van Quickenborne......................................................................................................6

Communicatie en Recht ......................................................................................................6
1 - 2017_GR_00257 - Audio - Toetreding nieuwe leden.....................................................6
2 - 2017_GR_00267 - Audio - Meerjarenplan 2015-2021 - Budget 2018..............................8
3 - 2017_GR_00268 - Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-
Vlaanderen (Psilon) - Verslag en toelichting ....................................................................11
4 - 2017_GR_00269 - Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-
Vlaanderen (Psilon) - Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuren agenda en 
bepalen mandaat..........................................................................................................12
5 - 2017_GR_00261 - Gemeentelijke administratieve sancties - Verlenging overeenkomst 
met de federale overheid inzake de bemiddelingsambtenaar 2017-2018 - Goedkeuren ......15
6 - 2017_GR_00265 - Gemeentelijke administratieve sancties - 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk, PZ Vlas en IMOG  - Goedkeuren .....27
7 - 2017_GR_00262 - Immobiliën (immo 2016/016) - Onderhandse verkoop 280,19m² 
stadsgrond na gedeeltelijke afschaffing Lanteweg (chemin nr. 21). - Goedkeuren .............38
8 - 2017_GR_00266 - Immobiliën. - Ingebruikgeving grond Minister De Taeyelaan te Kortrijk 
voor berging duivenmanden. - Goedkeuren ....................................................................53

Kernadministratie .............................................................................................................60
9 - 2017_GR_00260 - Brandweerzone Fluvia - Dotatie van de brandweerzone FLUVIA voor 
het dienstjaar 2018 - Vaststellen....................................................................................60

Planning en Openbaar Domein ..........................................................................................62
10 - 2017_GR_00256 - Afsprakennota 2016-77-Kortrijk: projectbegeleiding dossier Kanaal 
Bossuit-Kortrijk 2017-2019 - Projectbegeleiding opwaardering Kanaal Bossuit-Kortrijk door 
Leiedal in het kader van de exclusieve dienstverlening - Goedkeuren................................62

Evenementen en Verenigingen ..........................................................................................71
11 - 2017_GR_00281 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van 
de rallywedstrijd '6 uren van Kortrijk' op zaterdag 25 en zondag 26 november 2017 
(inrichten servicezones en ambulante activiteiten). - Vaststellen.......................................71

Rudolf Scherpereel ...............................................................................................................74
SPMO ..............................................................................................................................74

12 - 2017_GR_00276 - Borgstelling lening Hangar K vzw - Verlenen waarborg voor de lening 
van Hangar K vzw.........................................................................................................74



2/153 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Kelly Detavernier..................................................................................................................76
Werk, Economie, Leren en Toerisme..................................................................................76

13 - 2017_GR_00282 - Europese projecten  - EFRO project SPEK - Addendum bij de 
samenwerkingsovereenkomst met partners - Goedkeuren ...............................................76

Raadscommissie 2 ...................................................................................................................81
Vincent Van Quickenborne....................................................................................................81

Communicatie en Recht ....................................................................................................81
14 - 2017_GR_00274 - Imog. Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid 
in Zuid-West-Vlaanderen - Verslag en toelichting ............................................................81
15 - 2017_GR_00275 - Imog - Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid 
in Zuid-West-Vlaanderen - Buitengewone algemene vergadering van 19 december 2017 - 
Goedkeuren agenda en bepalen mandaat.......................................................................82

Wout Maddens.....................................................................................................................84
Planning en Openbaar Domein ..........................................................................................84

16 - 2017_GR_00278 - Kortrijk Weide - aanvaarden rooilijn - Goedkeuren ........................84
Bouwen, Milieu en Wonen.................................................................................................87

17 - 2017_GR_00285 - VK 1226 - Verkaveling Luingnestraat – Steertstraat - beslissing 
inzake de zaak van de wegen ........................................................................................87
18 - 2017_GR_00277 - 2017/00387 - Zaak van de wegen voor de realisatie van de 
ontsluiting van het Guldensporencollege en van een noord-zuid fietspad door de campus - 
Goedkeuren .................................................................................................................91

Bert Herrewyn .....................................................................................................................96
Planning en Openbaar Domein ..........................................................................................96

19 - 2017_GR_00283 - Tulpenpark Rollegem - Overeenkomst tot gebruik van een perceel 
grond. - Goedkeuren.....................................................................................................96

Axel Weydts.......................................................................................................................103
Planning en Openbaar Domein ........................................................................................103

20 - 2017_GR_00284 - Parkeermaatregelen omgeving Veemarkt en Loofstraat - Voorstel 
nieuwe parkeermaatregelen Veemarkt, Wandelingstraat, Pluimstraat, Slachthuisstraat, Lode 
de Boningelaan en Loofstraat - Vaststellen aanvullend verkeersreglement.......................103
21 - 2017_GR_00279 - Circulatiewijziging - Eenrichtingsverkeer in de Preshoekstraat (tussen 
Vagevuurstraat en Broeders Van Dalestraat). Definitieve invoering. - Vaststellen aanvullend 
verkeersreglement ......................................................................................................107
22 - 2017_GR_00280 - Wijziging snelheidsbeperking - Zone 30 schoolomgeving deel 
Burgemeester Vercruysselaan (R36) - gewestweg - Vaststellen aanvullend 
verkeersreglement ......................................................................................................109

Raadscommissie 3 .................................................................................................................112
Vincent Van Quickenborne ..................................................................................................112

Communicatie en Recht ..................................................................................................112
23 - 2017_GR_00270 - Intercommunale Leiedal - Verslag en toelichting .........................112
24 - 2017_GR_00271 - Intercommunale Leiedal - buitengewone algemene vergadering van 
12 december 2017 - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat.......................................113
25 - 2017_GR_00272 - Gaselwest - Verslag en toelichting..............................................117



3/153 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

26 - 2017_GR_00273 - Gaselwest. Buitengewone Algemene vergadering van 18 december 
2017. - Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger.................................117

An Vandersteene................................................................................................................117
Musea en Erfgoed...........................................................................................................117

27 - 2017_GR_00258 - Straatnaamgeving - Goudsmedenpark en Goudsmedenpad - 
Principiële goedkeuring ...............................................................................................117

Communicatie en Recht ..................................................................................................118
28 - 2017_GR_00263 - Bijlage 2 samenwerkingsovereenkomst VIAA + service agreement - 
Update bijlage 2 samenwerkingsovereenkomst VIAA en service agreement.....................118

Aanvullende punten ...............................................................................................................144
IR 1 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Jachtgebieden in Kortrijk ...............144
IR 2 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Inspraak voor kinderen op de 
Gemeenteraad............................................................................................................145
IR 3 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Masterplan begraafplaatsen...........146
IR 4 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Voorstel wekelijks ophalen in Kortrijk van 
het ‘Groenten-Fruit-Tuin’ afval .....................................................................................147
IR 5 - Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Vraag i.v.m. de banken op de Veemarkt 
die maanden geleden plots bloembakonderstellen werden .............................................148
IR 6 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Nieuw voetbalstadion op Evolis .........148
IR 7 - Interpellatie van raadslid Patrick Jolie: Werfprotocol.............................................149
IR 8 - Voorstel tot beslissing van raadslid David Wemel: Burgerparticipatie in projecten voor 
hernieuwbare energie als de norm ...............................................................................150

Mondelinge vragen.............................................................................................................151
IR 9 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Afvalberg aan het tankstation te 
Marke. .......................................................................................................................151
IR 10 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Lichten Parking Broel. .........151
IR 11 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Beschikbaarheid plaatsen 
rolstoelgebruikers in de Schouwburg. ...........................................................................151
IR 12 - Mondelinge vraag van raadslid Marc Lemaitre: Geluidsoverlast van de spoorwegen
.................................................................................................................................152
IR 13 - Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Tijdstip vergaderingen stedelijke VZW's, 
AGB's, ... ....................................................................................................................152
IR 14 - Mondelinge vraag van raadslid Stefaan De Clerck: Strategisch plan Smart Cities...152
IR 15 - Mondelinge vraag van raadslid Stefaan De Clerck: Positie wettelijke graden.........152
IR 16 - Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Bord aankondiging boete in 
Doorniksesteenweg.....................................................................................................153
IR 17 - Mondelinge vraag van raadslid Koen Byttebier: Schuilhuisje Oude Leiearm. .........153
IR 18 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Chaos Condédreef aan 
afslag naar Loofstraat. ................................................................................................153



4/153 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer 
Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, 
schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An 
Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer 
Marc Lemaitre, raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep 
Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer 
Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; 
mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; 
de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, 
raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol 
Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, 
raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias 
Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer 
Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:

mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:

de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

13 november 2017 19:05 - De voorzitter opent de openbare zitting

13 november 2017 19:07 - Stefaan Bral, raadslid verlaat de zitting

13 november 2017 19:08 - Lieven Lybeer, raadslid verlaat de zitting

MEDEDELINGEN
Inleiding

- Aanvullende punten
Volgende aanvullende punten zijn ingediend:

IR 1 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Jachtgebieden in Kortrijk

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

IR 3 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Masterplan begraafplaatsen
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IR 4 Interpellatie van raadslid Christine Depuydt: Voorstel wekelijks ophalen in Kortrijk van het 
‘Groenten-Fruit-Tuin’afval

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

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

IR 7 Interpellatie van raadslid Patrick Jolie: Werfprotocol

IR 8 Voorstel tot beslissing van raadslid David Wemel: Burgerparticipatie in projecten voor 
hernieuwbare energie als de norm

Raadslid Stefaan De Clerck merkt op dat de twee interpellaties die raadslid Hannelore 
Vanhoenacker had aangemaakt in e-decision voor huidige zitting niet opgenomen zijn, terwijl al het 
nodige zou gebeurd zijn. Hij vraagt om technisch te bekijken wat er mislopen is, vermits dit niet de 
eerste keer zou zijn.
Vermits de interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker "Verontrustend nieuws voor de 
begroting" betreffende de meerprijs voor het nieuw politiekantoor heel actueel is, vraagt raadslid 
Stefaan De Clerck om dit punt bij hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen.
De raad gaat conform artikel 29 van het gemeentedecreet over tot de stemming over de toevoeging 
van dit punt bij hoogdringendheid, waaraan 34 raadsleden deelnemen en waarbij raadslid Patrick 
Jolie bijkomend afwezig is, waarvan de uitslag luidt als volgt:

15 ja-stemmen : F. Santy, S. De Clerck, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. 
Rodenbach, C. Leleu, A. Destoop,D. Wemel, M. Vandemaele, M. Seynaeve, I. Verschaete, C. Waelkens.

 

19 nee-stemmen : W. Allijns, K. Byttebier, P. De Coene, S. Demeyer, K. Detavernier, B. Herrewyn, M. 
Lemaitre, P. Lombaerts, W. Maddens, L. Maddens, P. Roosen, R. Scherpereel, V. Van Quickenborne, M.C. 
Vandenbulcke, A. Vandendriessche, A. Vandersteene, H. Verduyn, A. Weydts, S. You-Ala.

De interpellatie wordt bijgevolg niet toegevoegd aan de agenda.

-Uitstellen punten
De voorzitter verwijst naar het verslag van de derde raadscommissie, in het bijzonder punten 25 en 
26. De overnames door Gaselwest en Zefier ingevolge de splitsing van Figga hangen samen met de 
opsplitsing zelf van Figga dat daarna verdwijnt. Gelet op de samenhang tussen de agendapunten van 
de algemene vergadering van Gaselwest en deze van Figga, stelt de voorzitter voor om de 
agendapunten 25 ‘Gaselwest – Verslag en toelichting’ en 26 ‘Gaselwest. Buitengewone Algemene 
vergadering van 18 december 2017. – Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger’ te 
verdagen naar de gemeenteraadszitting van 4 december waarop de dossiers van FIGGA zullen 
geagendeerd staan. Dit is nog tijdig, vermits de algemene vergaderingen van zowel Gaselwest als 
FIGGA plaats vinden op 18 december.
Op voorstel van de voorzitter beslist de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen om de 
punten 25 en 26 te verdagen naar de gemeenteraadszitting van 4 december 2017.
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- Activiteiten:
Volgende activiteiten staan gepland:
15/11 – 16 tot 20 uur in Budafabriek: infomarkt complex project KR8

18/11 – vanaf 15 uur Sint Streuvelslaan: plantactie geboortebos

25/11 en 26/11 : rally van Kortrijk 

26/11: dag van de wetenschap (o.a. Vives, Howest, Ugent, Kulak, Texture, …) 

1-3/12: openingsweekend muziekcentrum Track 

- Mededelingen
Op dinsdagavond 21 november is er de gezamenlijke uitstap met de raadsleden: bezoek aan Barco, 
gevolgd door een etentje in het Brouwershuys te Bellegem. Morgen wordt het aantal deelnemers 
doorgegeven.

- Stukken ter tafel:
° bulletin van vragen en antwoorden
° 2 leds-lampset in het kader van Kortrijk Fietst: Kortrijk ziet je graag.

- Goedkeuring verslag
Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 9 oktober 2017. De 
notulen van de zitting van 9 oktober 2017 zijn derhalve goedgekeurd.

OPENBARE ZITTING
Raadscommissie 1
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
1 - 2017_GR_00257 - Audio - Toetreding nieuwe leden

1 2017_GR_00257 Audio - Toetreding nieuwe leden
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig:

de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer 
Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, 
schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An 
Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer 
Marc Lemaitre, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer 
Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw 
Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; 
mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, 
raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David 
Wemel, raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris
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Afwezig:

de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, 
raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:

de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving

Aanleiding en context
De vereniging Audio verzoekt per e-mail van 27 september 2017 een gemeenteraadsbeslissing 
te nemen betreffende de goedkeuring van de toetreding van nieuwe leden.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 04-07-2011 toe te treden tot de vereniging Audio.
De vereniging Audio neemt de vorm aan van een openbare instelling, conform titel VIII van het 
OCMW-decreet.
De vereniging stelt zich de professionalisering van ondersteunende processen en activiteiten van de 
deelgenoten tot doel.
In eerste instantie concentreert de vereniging zich op het uitvoeren van interne audits, zowel onder 
de vorm van kwaliteitscontrole op de interne controle als onder de vorm van operationele audits, en 
alle daaraan gerelateerde adviesverlening.

Op 14 juni 2017 heeft de algemene vergadering van Audio de toetreding van volgende nieuwe leden 
goedgekeurd:

 stad Gent

 stad Hasselt

 stad Oostende

 gemeente Nevele

 gemeente Tremelo

 OCMW Linkebeek

 OCMW Lokeren

 OCMW Tremelo

 AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant

Artikel 224 tweede lid van het OCMW-decreet bepaalt dat de instemming van alle deelgenoten 
vereist is voor de toetreding van nieuwe deelgenoten.
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Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit

Stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1

goedkeuring te verlenen aan de toetreding van volgende leden tot de vereniging Audio:

 stad Gent

 stad Hasselt

 stad Oostende

 gemeente Nevele

 gemeente Tremelo

 OCMW Linkebeek

 OCMW Lokeren

 OCMW Tremelo

 AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant

Bijlagen

 mail Bart De Pauw 27-11-2017.pdf
 Ontwerpverslag Algemene Vergadering 9 van 14 06 2017 verz.pdf
 statuten Audio.pdf

2 - 2017_GR_00267 - Audio - Meerjarenplan 2015-2021 - Budget 2018

2 2017_GR_00267 Audio - Meerjarenplan 2015-2021 - Budget 2018
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig:

de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer 
Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, 
schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An 
Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer 
Marc Lemaitre, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer 



9/153 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw 
Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; 
mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, 
raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David 
Wemel, raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:

de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, 
raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:

de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving

Gekoppelde besluiten

 2016_GR_00308 - Audio - Meerjarenplan 2015-2020 - Budget 2017

Aanleiding en context
Per e-mail van 16 oktober 2017 bezorgt Audio de stad haar gewijzigd meerjarenplan 2015-2021, 
alsmede het budget 2018.
Audio verzoekt deze respectievelijk ter goedkeuring en ter kennisname aan de gemeenteraad voor te 
leggen.

Argumentatie
De gemeenteraad besliste in zitting van 04-07-2011 toe te treden tot de vereniging Audio.
De vereniging Audio neemt de vorm aan van een openbare instelling, conform titel VIII van het 
OCMW-decreet.
De vereniging stelt zich de professionalisering van ondersteunende processen en activiteiten van de 
deelgenoten tot doel.
In eerste instantie concentreert de vereniging zich op het uitvoeren van interne audits, zowel onder 
de vorm van kwaliteitscontrole op de interne controle als onder de vorm van operationele audits, en 
alle daaraan gerelateerde adviesverlening.

Artikel 33 van de statuten van Audio bepaalt dat “Het administratief toezicht gebeurt volgens de 
bepalingen van het OCMW-Decreet.”.

Artikel 148 van het OCMW-Decreet bepaalt dat het meerjarenplan ter goedkeuring wordt voorgelegd 
aan de gemeenteraad, die een van de volgende beslissingen kan nemen :
1° goedkeuring van het meerjarenplan;
2° niet-goedkeuring van het meerjarenplan;
3° aanpassing van het meerjarenplan.
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Artikel 148 van het OCMW-Decreet bepaalt voorts:
"De aanpassingen van het meerjarenplan, vermeld in artikel 147, worden enkel ter goedkeuring aan 
de gemeenteraad voorgelegd als de bijdrage van de gemeente, vermeld in artikel 145, gedurende het 
resterende gedeelte van de zesjaarlijkse periode, vermeld in artikel 146, § 1, tweede lid, van de 
financiële nota van het meerjarenplan wordt verhoogd of als de strategische nota van het 
meerjarenplan inhoudelijk wijzigt. 
In die gevallen kan de gemeenteraad het plan desgewenst aanpassen. 
Als er geen goedkeuring is vereist, neemt de gemeenteraad enkel kennis van de aanpassingen van 
het meerjarenplan."

De gemeenteraad nam in zitting van 7 december 2015 kennis van het meerjarenplan 2016-2019 van 
de vereniging Audio.
Dit betrof een aangepaste versie van het meerjarenplan 2015-2019, goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 8 december 2014.

De gemeenteraad besliste in zitting van 5 december 2016 het gewijzigde meerjarenplan 2015-2020 
van de vereniging Audio goed te keuren.
Dit betrof een lichte aanpassing in de strategische nota.

Thans worden de premisses die aan de basis liggen van het meerjarenplan herzien op basis van de 
actuele visie over de activiteiten en de eraan verbonden geraamde kosten en opbrengsten, waardoor 
het gewijzigde meerjarenplan ter goedkeuring aan de gemeenteraad dient te worden voorgelegd.

Artikel 150 van het OCMW-Decreet bepaalt dat als een budget past binnen het meerjarenplan, de 
gemeenteraad er kennis van neemt.
Gezien het budget 2018 past binnen het meerjarenplan volstaat dat de gemeenteraad kennis neemt 
van het budget.

Deze materie wordt tevens omschreven in omzendbrief BB 2013/6.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Advies

Financiën algemeen

Geen advies noodzakelijk

Besluit

Stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1

het gewijzigde meerjarenplan 2015-2021 van de vereniging Audio goed te keuren.

Punt 2
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kennis te nemen van het budget 2018 van de vereniging Audio.

Bijlagen

 mail Bart De Pauw 16-10-2017.pdf
 Audio Budget 2018 verz..pdf
 Audio MJP 2015-2021 verz..pdf
 Uittreksel verslag RvB Audio 20171006 - goedkeuring MJP en budget 2018.pdf
 statuten Audio.pdf
 Omzendbrief_BB_2013_6.pdf
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3 2017_GR_00268 Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen 
(Psilon) - Verslag en toelichting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig:

de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer 
Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, 
schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An 
Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer 
Marc Lemaitre, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer 
Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw 
Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; 
mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, 
raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David 
Wemel, raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:

de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, 
raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:

de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris
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Beschrijving

Aanleiding en context
Een bestuurder van Psilon geeft aan de gemeenteraad het in artikel 53 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en toelichting.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-
West-Vlaanderen (Psilon), opgericht op 22 maart 2005.
Psilon is een opdrachthoudende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De laatste statutenwijziging dateert van 14 juni 2016.
Doel van de vereniging is het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het 
grondgebied van de deelnemende gemeenten.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt: 
"De op voordracht van de deelnemende gemeenten en provincies benoemde bestuurders brengen 
minstens tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad of van de 
provincieraad die hen heeft voorgedragen, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en 
verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging."

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door raadslid Marie-Claire Vandenbulcke in de openbare 
vergadering van de raadscommissie.

Juridische grond

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Besluit

Stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1

akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van haar mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-
West-Vlaanderen (Psilon).
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Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen 
(Psilon) - Buitengewone algemene vergadering - 
Goedkeuren agenda en bepalen mandaat
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Goedgekeurd
Samenstelling

Aanwezig:

de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer 
Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, 
schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An 
Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer 
Marc Lemaitre, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer 
Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw 
Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; 
mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, 
raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David 
Wemel, raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:

de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, 
raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:

de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving

Aanleiding en context
Per e-mail van 4 oktober 2017 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Psilon op 12 december 2017.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-
West-Vlaanderen (Psilon), opgericht op 22 maart 2005.
Psilon is een opdrachthoudende vereniging, beheerst door de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
De laatste statutenwijziging dateert van 14 juni 2016.
Doel van de vereniging is het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria op het 
grondgebied van de deelnemende gemeenten.

De agenda omvat :
1. goedkeuring werkprogramma 2018
2. goedkeuring begroting 2018
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De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 de heer M. Ahouna, de heer P. 
Lombaerts, mevrouw P. Roosen en de heer M. Vandemaele als vertegenwoordigers aan te duiden, 
elk met 925 stemmen voor de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen (Psilon) voor een periode die eindigt na de algemene 
vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 
dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordigers, die voor deze algemene vergadering werd 
aangeduid, vast te stellen.

Juridische grond

Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Advies

Financiën algemeen

Gunstig advies

Besluit

Stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1

Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 
Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van 12 
december 2017.

Punt 2

De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van 
de buitengewone algemene vergadering van de Intergemeentelijke Vereniging voor 
Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen van 12 december 2017, waarvoor een beslissing moet 
worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen

 BAV Psilon - uitnodiging.pdf
 Psilon begroting investeringen werken 2018.pdf
 Psilon begroting resultaten 2018.pdf
 Psilon werkprogramma 2018.pdf
 20160614 gecoordineerde statuten.docx
 GR17-11-2014-vertegenwoordigers AV Psilon.pdf
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5 2017_GR_00261 Gemeentelijke administratieve sancties - 
Verlenging overeenkomst met de federale overheid 
inzake de bemiddelingsambtenaar 2017-2018 - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig:

de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer 
Rudolf Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, 
schepen; de heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An 
Vandersteene, schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer 
Marc Lemaitre, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie 
Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer 
Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de 
heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de 
heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, 
raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw 
Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; 
mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, 
raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David 
Wemel, raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:

de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, 
raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:

de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving

Gekoppelde besluiten

 2016_GR_00263 - Gemeentelijke administratieve sancties - Verlenging overeenkomst met de 
federale overheid inzake de bemiddelingsambtenaar 2016-2017 - Goedkeuren

Aanleiding en context
De gemeenteraad keurde in zitting van 8 oktober 2007 een overeenkomst goed met de federale 
overheid in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking 
tot de jeugdcriminaliteit. Deze overeenkomst regelt onder meer een subsidie voor de tewerkstelling 
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van de bemiddelingsambtenaar, en was één jaar geldig, vanaf de aanstellingsdatum van betrokkene. 
Deze overeenkomst werd reeds negen maal voor een nieuwe periode van één jaar verlengd, dit in de 
respectievelijke gemeenteraadszittingen van 25 november 2008, van 9 november 2009, van 11 
oktober 2010, van 12 september 2011, van 12 november 2012, van 10 februari 2014, van 9 februari 
2015, van 14 maart 2016 en van 14 november 2016.
De federale overheid vraagt opnieuw om de overeenkomst te verlengen voor een periode van één 
jaar.

De nieuwe overeenkomst bevat geen nieuwe bepalingen in vergelijking met de goedgekeurde 
overeenkomst van vorig werkjaar.

Het subsidiebedrag van 53.600 euro is tevens hetzelfde als vorig jaar. Eventuele meerkosten van het 
project zullen verdeeld worden over de deelnemende gemeenten zoals bepaald in de 
overeenkomsten die de stad met hen heeft afgesloten.

 

Argumentatie
De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) vallen te kaderen binnen het streven naar een stad 
die veilig en proper is (punt 4 Plan Nieuw Kortrijk).
De GASboetes vormen de figuurlijke stok achter de deur in het overlastbeleid van de stad. Via de 
optie van bemiddeling wordt de overtreder actief begeleid om het gebeurde op een alternatieve 
manier recht te zetten. Iemand die zich schuldig maakt aan sluikstorten gaat bijvoorbeeld 
meewerken met de ploegen die de stad proper houden, om aan den lijve te ondervinden wat het 
inhoudt om een stad proper te houden. Bij burenruzies wordt er samen met de partijen naar een 
oplossing toegewerkt. Dergelijke constructieve oplossingen moeten er naar de toekomst toe voor 
zorgen dat er zich geen nieuwe inbreuken meer voordoen.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.

Financiële informatie

Financiële informatie

Inkomsten: 53.600 euro (cf. art. 11-16 van de overeenkomst)

- een eerste helft van 26.800 euro wordt gestort bij het bezorgen van de ondertekende 
overeenkomst

- de tweede helft van 26.800 euro wordt gestort na ontvangst van het evaluatierapport, het 
financieel dossier en de schuldvordering (na afsluit van het bemiddelingsjaar 2017-2018)

Beleidsdoelstelling(en)

Een stad die veilig en proper is | We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten. | Verder 
uitbouwen van een verstandig GAS-systeem (Gemeentelijke Administratieve Sancties).

Besluit
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Stemresultaten

De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1

De overeenkomst tussen de federale staat en de stad Kortrijk voorzien door het KB van 28 januari 
2014 betreffende de bemiddeling i.k.v. de gemeentelijke administratieve sancties, zoals bijgevoegd in 
bijlage, goed te keuren.

Punt 2

Afschrift van dit besluit samen met de overeenkomst ter kennisgeving en voor verder gevolg toe te 
sturen aan de administratie van Grootstedenbeleid.

Bijlagen

 overeenkomst federale Staat en de Stad Kortrijk ikv gemeentelijke administratieve sancties 
2017-2018(te ondertekenen).pdf

 MB van 6 juli 2017 toelage stad Kortrijk ikv Grootstedenbeleid.pdf
 MOD Financiele richtlijnen 2017.docx
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6 2017_GR_00265 Gemeentelijke administratieve sancties - 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de 
stad Kortrijk, PZ Vlas en IMOG  - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de 
Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, 
raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, 
raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
In het licht van preventie en opsporing van zwerfvuil en sluikstort investeerde de afvalintercommunale 
IMOG in een verplaatsbaar camerasysteem dat kan ingezet worden op hotspots sluikstort in de 11 
gemeenten die aangesloten zijn bij IMOG.

IMOG treedt op als verwerker van de beelden en zal instaan voor:

- het plaatsen van de camera's en bijhorende pictogrammen in de nabijheid van de bewakingscamera

- het bekijken van de beelden

- het opmaken van een bestuurlijk verslag (GAS) waar mogelijk of het overmaken van de beelden aan 
de lokale politie indien nodig.

 

Alle afspraken omtrent deze samenwerking worden verankerd in een overeenkomst, zoals opgenomen 
in bijlage.
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De beelden worden ter plaatse opgenomen en retroactief bekeken door de afvalintercommunale.

Ze worden bewaard voor een termijn van 1 maand. Indien ze bijdrage leveren tot het bewijzen van 
een misdrijf of van schade of tot het identificeren van een dader, een ordeverstoorder, een getuige of 
een slachtoffer worden ze overgemaakt aan de lokale politie.

De korpschef verleende voor de bewakingscamera een positief advies.

Zoals voorzien in artikel 5§2 van de wet van 1 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het 
gebruik van bewakingscamera's, zoals gewijzigd bij Wet van 12 november 2009 dient de 
gemeenteraad van de betrokken gemeente een positief advies te formuleren.

Aan de hand van beide adviezen zal de verantwoordelijke voor de verwerking de plaatsing 
vervolledigen en de beslissing meedelen aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Hij zal dit doen uiterlijk de dag vóór de camera's in gebruik worden genomen.

Teneinde de bevoegdheid te hebben een bestuurlijk verslag (GAS) te kunnen opmaken, volgden twee 
medewerkers van IMOG in de loop van de maand mei 2017 met succes de opleiding tot GAS-
vaststeller bij de West-Vlaamse politieschool. Om vaststellingen op het grondgebied Kortrijk te kunnen 
maken, dienen ze door de gemeenteraad aangesteld te worden tot GAS-vaststeller voor de stad 
Kortrijk. Dit zal in een afzonderlijk besluit aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd. 

 

Argumentatie
De samenwerkingsovereenkomst houdt volgende punten in:

 het doel van de samenwerking, m.n. afspraken vast te leggen aangezien de politiezone inzake 
camerabewaking optreedt als feitelijke gebruiker-verwerker a posteriori van de beelden 
afkomstig van camera's;

 de verklaring van IMOG dat zij in regel zijn wat betreft de wetgeving camerabewaking en 
privacyreglementering;

 de verklaring van IMOG m.b.t. de behandeling van de beelden en de nog uit te werken 
procedure omtrent de overdracht van data en de onderlinge uitwisseling;

 de verklaring van IMOG dat de thematische aangifte camerabewaking voor de verplaatsbare 
camera bij de Privacycommissie gebeurd is;

 de verwerking van de beelden waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen vaststelling van 
een inbreuk op de politieverordening (> IMOG onderneemt verdere actie) en een vaststelling 
van andere misdrijven (> IMOG maakt beelden over aan politie); 

 het feit dat de aan te stellen GAS-vaststellers van IMOG (1) een bestuurlijk verslag opmaken 
wanneer ze een inbreuk vaststellen waarbij (a) een nummerplaat leesbaar in beeld komt of 
(b) een persoon herkenbaar in beeld komt en (2) dat bestuurlijk verslag overmaken aan de 
bevoegde sanctionerend ambtenaar voor verdere afhandeling;

 bepalingen inzake de duur van de bewaring van de beelden;
 bepalingen inzake het (ver)plaatsen, onderhoud en overdracht van data en bepalingen inzake 

de nodige maatregelen t.a.v. de betrokken IMOG-personeelsleden ter vrijwaring van de 
vertrouwelijke gegevens  

 de afspraak dat de locaties tot plaatsing van de camera in onderling overleg tussen IMOG, de 
politiezone en de stad Kortrijk zullen gekozen worden.

Dit project is tijdens de proeffase voor de gemeenten-vennoten kosteloos doordat Imog hiervoor de 
kosten zal dragen gedurende 100 weken. Concreet biedt IMOG 100 plaatsingen op basis van een 
verdeelsleutel die één plaatsing biedt per 2500 inwoners. De vraag om een plaatsing te voorzien 
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wordt altijd in overleg besproken met alle betrokken partijen. Indien uitbreiding nodig zou blijken, kan 
dit op de raad van bestuur van Imog samen onder de gemeenten-vennoten worden voorgelegd. 

 

 

 

Juridische grond
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, art. 21,2°

Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's

Financiële informatie
Financiële informatie
Dit project is tijdens de proeffase voor de gemeenten-vennoten kosteloos doordat Imog hiervoor de 
kosten zal dragen gedurende 100 weken. Na deze periode zullen ze evalueren of er een kost wordt 
doorgerekend naar de deelnemende gemeentes en zo ja welk bedrag. Op dat moment kan de 
gemeente beslissen of men bereid is verder beroep te doen op deze dienst van IMOG.

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die veilig en proper is | We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten. | Verder 
uitbouwen van een verstandig GAS-systeem (Gemeentelijke Administratieve Sancties).

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 36 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

34 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, M.C. 
Vandenbulcke, S. Demeyer, W. Allijns, H. Verduyn, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, 
P. Lombaerts, L. Maddens, B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen, 
F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. 
Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, M. Seynaeve, I. Verschaete, C. Waelkens;

2 onthoudingen :  D. Wemel, M. Vandemaele;

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Het samenwerkingsprotocol "camerabewaking: overeenkomst databeheer voor verplaatsbare camera", 
zoals in bijlage gevoegd, goed te keuren.

Punt 2
Akte te nemen van het positief advies van waarnemend Korpschef  F. Devriendt, zoals in bijlage 
gevoegd.
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Punt 3
 Een positief advies te geven betreffende de plaatsing van camera's op openbare wegen en plaatsen 
door de afvalintercommunale IMOG.

 

Bijlagen
 samenwerkingsovereenkomst Imog-PZVlas-Stad Kortrijk.pdf
 positief advies korpschef.pdf
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7 - 2017_GR_00262 - Immobiliën (immo 2016/016) - Onderhandse verkoop 280,19m² stadsgrond na gedeeltelijke afschaffing Lanteweg (chemin nr. 21). - Goedkeuren

7 2017_GR_00262 Immobiliën (immo 2016/016) - 
Onderhandse verkoop 280,19m² 
stadsgrond na gedeeltelijke afschaffing 
Lanteweg (chemin nr. 21). - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de 
Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, 
raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, 
raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2017_GR_00014 - gedeeltelijke afschaffing chemin - gedeeltelijk afschaffen van de Lanteweg 
(chemin no. 21) in functie van de realisatie van de verkaveling Molenkouter in Rollegem (ROL035) 
- Goedkeuren

 2016_GR_00235 - gedeeltelijke afschaffing chemin - gedeeltelijk afschaffen van de Lanteweg 
(chemin no. 21) in functie van de realisatie van de verkaveling Molenkouter in Rollegem (ROL035) 
- Principiële goedkeuring

Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 24 juni 2013 een 
verkavelingsvergunning verleend voor het verkavelen van de gronden met aanleg van nieuwe wegenis 
Molenkouter te Kortrijk-Rollegem. In het advies van de directie Mobiliteit werd de afschaffing van het 
stuk ingeschreven buurtweg als voorwaarde gesteld.

De procedure gedeeltelijke afschaffing van de Lanteweg te Rollegem werd opgestart in het voorjaar 
van 2016. De verkavelaar ondertekende een aankoopbelofte op 22 augustus 2016 om de wegzate van 
het afgeschafte gedeelte van de buurtweg aan te kopen tegen een marktconforme prijs zoals 
vastgesteld door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid. Deze schatting werd 
ontvangen op 20 december 2016.
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In zitting van de gemeenteraad d.d. 10 oktober 2016 werd principieel ingestemd, om later in zitting 
d.d. 09 januari 2017 definitief in te stemmen met de gedeeltelijke afschaffing van de Lanteweg, 
gekend als chemin nr. 21.

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in een besluit d.d. 11 mei 2017 dit voorstel voor 
gedeeltelijke afschaffing van de buurtweg 21 (Lanteweg) te Rollegem ingewilligd.

Argumentatie
Conform de bepalingen van een Omzendbrief BB 2010/02 d.d. 12 februari 2010 over de vervreemding 
van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van erkende 
erediensten moet de openbare verkoop de regel en de onderhandse verkoop de uitzondering zijn bij 
het vervreemden van stadseigendommen. De gehele bevolking dient immers de gelegenheid te 
krijgen een bod uit te brengen. Een uitzondering kan enkel gemaakt worden wanneer er bij bijzondere 
motivering kan worden aangetoond dat een onderhandse verkoop te rechtvaardigen is doordat de 
kandidaat-koper, de enige aanpalende eigenaar is of een doelstelling van sociaal nut nastreeft.

Hier betreft het de verkoop van een afgeschafte wegzate aan de verkavelaar van de site, die tevens 
eigenaar is van de aanpalende gronden en dit in uitvoering van een eerder door de stad 
goedgekeurde verkavelingsvergunning.

De stadsgronden zijn momenteel nog opgenomen in het openbaar domein en moeten dus eerst nog 
gedesaffecteerd worden.

Zowel de desaffectatie als de verkoop behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Opbrengst voor de stad: €75.000

Budgetsleutel: 2018/GBB-CBS/0119-04/2202000/IE-12

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Over te gaan tot de desaffectatie van 280,19m² grond deel utmakend van de Lanteweg van het 
openbaar naar het privaat domein van de stad.

Punt 2
In te stemmen met de onderhandse verkoop van 280,19m² grond gelegen Lanteweg te K.-Rollegem 
aan de verkavelaar en dit conform de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte verkoop, 
waarvan de integrale tekst als bijlage bij dit besluit terug te vinden is.

Punt 3
De afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid te machtigen om namens de stad de 
authentieke akte te verlijden en de stad te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de akte.
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Bijlagen
 Beslissing CBS d.d. 24 juni 2013.pdf
 Aankoopbelofte d.d. 22 augustus 2016.pdf
 Beslissing Gemeenteraad d.d. 10 oktober 2016.pdf
 Beslissing Gemeenteraad d.d. 09 januari 2017.pdf
 Schatting d.d. 20 december 2016.pdf
 Besluit bestendige deputatie d.d. 11 mei 2017.pdf
 Ontwerp akte verkoop.pdf
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8 - 2017_GR_00266 - Immobiliën. - Ingebruikgeving grond Minister De Taeyelaan te Kortrijk voor berging duivenmanden. - Goedkeuren

8 2017_GR_00266 Immobiliën. - Ingebruikgeving grond 
Minister De Taeyelaan te Kortrijk voor 
berging duivenmanden. - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, 
raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de 
Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel 
Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer 
Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; 
mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine 
Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw 
Hilde Verduyn, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de 
heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, 
raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, 
raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Door de vereniging "Nieuwe Kortrijkse Vereniging", een duivenclub, werd gevraagd om een berging 
op het sportdomein gelegen aan de Minister De Taeyelaan te 8500 KORTRIJK op te mogen richten. 
Deze berging zou gebruikt worden voor het opbergen van de duivenmanden van de vereniging.

De directie Mens - team Sport adviseerde deze aanvraag positief. Er werd dan ook een vergunning 
door de vereniging aangevraagd.

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 29.02.2016 de vergunning tot 
het bouwen van een berging van 25,60 m² op het perceel kadastraal gekend 3e afdeling, sectie B, 
nummers 209 H en 209K.

Argumentatie
Gezien de berging op gronden van de stad opgericht werd, dient de gepaste juridische overeenkomst 
met de vereniging afgesloten te worden. Gezien de beperkte oppervlakte en het feit dat het louter om 
een berging gaat wordt met een gebruiksovereenkomst gewerkt.

Op de terreinen aan de Minister De Taeyelaan werd in het verleden een recht van opstal aan de VZW 
SV Kortrijk verleend voor het bouwen van een kantine. De VZW SV Kortrijk betaalt voor dit recht van 
opstal een jaarlijkse vergoeding van 24,79 euro. Om de gelijkheid tussen de verenigingen te bewaren 
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dient ook de vereniging "Nieuwe Kortrijkse Vereniging" jaarlijks een vergoeding van 24,79 euro te 
betalen voor de ingebruikname van de gronden.

De belangrijkste bepalingen van de gebruiksovereenkomst zijn de volgende:

 de grond wordt per loutere gedoogzaamheid in gebruik gegeven aan de vereniging, zonder 
dat er sprake kan zijn van eigendomsoverdracht, voor het oprichten van een berging voor het 
opbergen van duivenmanden,

 de ingebruikgeving geldt voor onbepaalde duur, doch elk der partijen kan mits een 
opzegtermijn van drie maanden ten allen tijde het gebruik opzeggen,

 bij opzeg om gelijk welke reden dient de verenging de berging weg te nemen en de grond 
terug te herstellen in zijn oorspronkelijke staat,

 voor de ingebruikgeving wordt een jaarlijkse gebruiksvergoeding van 24,79 euro 
aangerekend,

 alle kosten naar aanleiding van het opbouwen van de berging of het 
instandhouden/onderhouden van de berging vallen ten laste van de vereniging,

 de berging dient conform de verleende stedenbouwkundige vergunning gebouwd te worden,
 de vereniging dient de in gebruik gegeven grond en omgeving te onderhouden,
 in geval van herlokalisatie of stopzetting van de verenging dient de vereniging de geplaatste 

berging af te breken en de grond in zijn oorspronkelijke staat te herstellen,
 alle schadegevallen, welke hun oorzaak vinden in de gebruikte grond en opgerichte berging of 

het gebruik dat ervan gemaakt wordt vallen exclusief ten laste van de vereniging,
 de vereniging dient zelf de nodige verzekeringen (minstens burgerlijke aansprakelijkheid en 

een brandverzekering) voor de berging af te sluiten,
 de vereniging verbindt er zich uitdrukkelijk toe om alle nodige en nuttige voorzorgen te 

nemen ten einde te voorkomen dat het gebruik overlast/burenhinder met zich meebrengt,
 de stad of haar aangestelden hebben steeds toegang tot de in gebruik gegeven grond en de 

opgerichte berging.

Het komt aan de gemeenteraad toe om de gebruiksovereenkomst goed te keuren.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Voor de ingebruikgeving dient jaarlijks door de vereniging een gebruiksvergoeding van 24,79 euro 
betaald te worden.

Uit navraag bij Kernadministratie blijkt geen financieel advies noodzakelijk te zijn.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
in te stemmen met de gebruiksovereenkomst, zoals in bijlage, inzake de ingebruikgeving van een 
perceel grond aan de vereniging "Nieuwe Kortrijkse Vereniging" voor het oprichten van een berging 
voor duivenmanden.

Bijlagen
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 vergunning.pdf
 overeenkomst.pdf
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Kernadministratie
19:41 Lieven Lybeer, raadslid betreedt de zitting
9 - 2017_GR_00260 - Brandweerzone Fluvia - Dotatie van de brandweerzone FLUVIA voor het dienstjaar 2018 - Vaststellen

9 2017_GR_00260 Brandweerzone Fluvia - Dotatie van de 
brandweerzone FLUVIA voor het 
dienstjaar 2018 - Vaststellen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; 
mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, 
raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter 
Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten 
Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer 
Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, 
raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter 
Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw 
Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, 
raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
de heer Stefaan Bral, raadslid; mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2014_GR_00221 - Fluvia - Overeenkomst inzake de dotaties en verdeelsleutel - Goedkeuren

Aanleiding en context
De brandweerzone wordt onder meer door dotaties van de gemeenten van de zone gefinancierd. De 
dotaties van de gemeenten worden jaarlijks vastgelegd op basis van een akkoord bereikt tussen de 
verschillende betrokken gemeenteraden.

Argumentatie
In de Prezoneraad van 26/09/2014 werden de gemeentelijke verdeelsleutel en het macrobudget van 
2015-2019 (meerjarenplanning) goedgekeurd. Deze meerjarenplanning en verdeelsleutel werden in 
2014 aan de gemeenten ter kennis/goedkeuring meegegeven. Bij mail van 28 september 2017 laat de 
brandweerzone weten dat deze verdeelsleutels niet wijzigen.

 

 Verdeelsleutel 2015 2016 2017 2018 2019
ANZEGEM 3,21% 308.532,82 327.461,65 341.782,28 345.864,92 351.309,45
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AVELGEM 2,24% 215.300,16 228.509,06 238.502,28 241.351,22 245.150,52
DEERLIJK 3,06% 294.115,40 312.159,70 325.811,15 329.703,01 334.893,12
HARELBEKE 7,13% 685.308,11 727.352,51 759.161,26 768.229,55 780.322,86
KORTRIJK 37,26% 3.581.287,54 3.801.003,45 3.967.229,84 4.014.618,95 4.077.816,21
KUURNE 4,24% 407.532,45 432.535,01 451.450,74 456.843,38 464.034,91
LENDELEDE 1,38% 132.640,28 140.777,91 146.934,44 148.689,59 151.030,23
MENEN 9,95% 956.355,64 1.015.029,10 1.059.418,60 1.072.073,50 1.088.949,85
WAREGEM 10,83% 1.040.937,84 1.104.800,52 1.153.115,92 1.166.890,05 1.185.258,98
WEVELGEM 8,06% 774.696,12 822.224,58 858.182,30 868.433,41 882.104,10
ZWEVEGEM 6,84% 657.434,43 697.768,75 728.283,74 736.983,19 748.584,62
SPIERE-
HELKIJN 0,64% 61.514,33 65.288,30 68.143,51 68.957,49 70.043,01
LEDEGEM 2,33% 223.950,62 237.690,23 248.084,96 251.048,37 255.000,32
WIELSBEKE 2,83% 272.008,69 288.696,72 301.322,07 304.921,41 309.721,41
 100,00% 9.611.614,45 10.201.297,51 10.647.423,07 10.774.608,03 10.944.219,57

 

 

De financiële bijdrage van de gemeenten past volledig binnen de goedgekeurde meerjarenplanning 
van 2015-2019. Gesplitst in een exploitatie en een investeringstoelage wordt dit voor 2018:

 

 Verdeelsleutel exploitatie investering Totaal
     
ANZEGEM 3,21% 293.060,42 52.804,50 345.864,92
AVELGEM 2,24% 204.503,22 36.848,00 241.351,22
DEERLIJK 3,06% 279.366,01 50.337,00 329.703,01
HARELBEKE 7,13% 650.941,05 117.288,50 768.229,55
KORTRIJK 37,26% 3.401.691,95 612.927,00 4.014.618,95
KUURNE 4,24% 387.095,38 69.748,00 456.843,38
LENDELEDE 1,38% 125.988,59 22.701,00 148.689,59
MENEN 9,95% 908.396,00 163.677,50 1.072.073,50
WAREGEM 10,83% 988.736,55 178.153,50 1.166.890,05
WEVELGEM 8,06% 735.846,41 132.587,00 868.433,41
ZWEVEGEM 6,84% 624.465,19 112.518,00 736.983,19
SPIERE-HELKIJN 0,64% 58.429,49 10.528,00 68.957,49
LEDEGEM 2,33% 212.719,87 38.328,50 251.048,37
WIELSBEKE 2,83% 258.367,91 46.553,50 304.921,41
     
  9.129.608,03 1.645.000,00 10.774.608,03

 

 

De gemeenteraden dienen zich akkoord te verklaren met hun respectievelijke dotatie.
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Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de dotatie voor de hulpverleningszone Fluvia voor dienstjaar 2018 als volgt vast te stellen:

 · dotatie voor exploitatie 2018 : 3.401.692 EUR
 · dotatie voor investeringen 2018 : 612.927 EUR.

Punt 2
De gemeenteraadsbesluiten betreffende de bijdrage van de gemeenten aan de financiering van de 
zone en de erin aangebrachte wijzigingen , binnen de twintig dagen volgend op hun goedkeuring, ter 
goedkeuring naar de gouverneur te versturen. 

Bijlagen
 AkkoordPZR.xlsx

Planning en Openbaar Domein
19:45 Stefaan Bral, raadslid betreedt de zitting
10 - 2017_GR_00256 - Afsprakennota 2016-77-Kortrijk: projectbegeleiding dossier Kanaal Bossuit-Kortrijk 2017-2019 - Projectbegeleiding opwaardering Kanaal Bossuit-Kortrijk door Leiedal in het kader van de exclusieve dienstverlening - Goedkeuren

10 2017_GR_00256 Afsprakennota 2016-77-Kortrijk: 
projectbegeleiding dossier Kanaal Bossuit-
Kortrijk 2017-2019 - Projectbegeleiding 
opwaardering Kanaal Bossuit-Kortrijk door 
Leiedal in het kader van de exclusieve 
dienstverlening - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De 
Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
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mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Yves 
Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2014_CBS_00098 - Intercommunale Leiedal - Exclusieve dienstverlening van de intercommunale 
Leiedal

Aanleiding en context
Voor het kanaal Bossuit-Kortrijk bestaat er reeds ettelijke jaren de ambitie om de waterweg, net zoals 
de Leie, aan te passen aan de vereisten van het Seine-Schelde programma. Voor het grondgebied 
Kortrijk moeten hiervoor de drie bestaande sluizen worden vervangen door één grotere sluis. 
Daarnaast is de bestaande breedte van het kanaal niet geschikt voor grotere schepen. De oplossing 
hiervoor is uitgewerkt in twee alternatieve tracés: de verbreding en uitdieping van het bestaande 
kanaal of het maken van een bypass.

Om een correcte inschatting en afweging te maken van alle deelaspecten van de opwaardering heeft 
de bevoegde instantie, Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z), zich ingeschreven in het decreet 
complexe projecten. Deze methodiek plaatst de verschillende alternatieven (verbreding of bypass) 
voor het project naast elkaar en formuleert een voorkeurscenario. In het najaar van 2016 werd 
Arcadis-Sweco aangesteld door W&Z om dit studietraject te begeleiden. In de loop van 2018 wenst 
W&Z te komen tot een voorkeursbesluit met tracé-keuze.

 

Argumentatie
Vanuit de ervaringen met de Leiewerken en gezien de impact op de stedenbouwkundige structuur is 
het duidelijk dat de Stad Kortrijk proactief in dit project moet participeren. Om dit te ondersteunen 
wordt er beroep gedaan op de specifieke expertise van Leiedal. Binnen het traject zal o.a. de 
workshopmethodiek ingezet worden. Waar wenselijk kunnen externe experten betrokken worden.

Door de inhoudelijke complexiteit en het onzekere proces is het bij het opstellen van de afsprakennota 
niet mogelijk een exacte taakomschrijving en raming op te stellen. De ondersteuning wordt daarom 
gedefinieerd als een raamovereenkomst. De raamovereenkomst wordt uitgevoerd in het kader van de 
wederzijdse exclusiviteiten, die bestaan tussen de Intercommunale Leiedal en de stad Kortrijk voor de 
opmaak van stedenbouwkundige plannen en studies. 
Juridische grond
De afsprakennota past in het kader van de wederzijdse exclusiviteiten die bestaat tussen Leiedal en 
de stad Kortrijk voor het opmaken van stedenbouwkundige plannen en studies (cf. GR-beslissing 
terzake).

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Visum verleend
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Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de afsprakennota Leiedal 2016-77-Projectbegeleiding opwaardering 
Kanaal Bossuit-Kortrijk in de periode 2017-2019, zoals opgenomen in bijlage. Hiertoe wordt een 
bedrag voorzien van 112.500,00 euro (indexeerbaar).

Bijlagen
 20161214 an-D-KOR-158-03-projectbegeleiding-opwaardering-Kanaal-B-K geactualiseerd.docx
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Evenementen en Verenigingen
11 - 2017_GR_00281 - Politiereglement. - Tijdelijke politiereglementen naar aanleiding van de rallywedstrijd '6 uren van Kortrijk' op zaterdag 25 en zondag 26 november 2017 (inrichten servicezones en ambulante activiteiten). - Vaststellen

11 2017_GR_00281 Politiereglement. - Tijdelijke 
politiereglementen naar aanleiding van de 
rallywedstrijd '6 uren van Kortrijk' op 
zaterdag 25 en zondag 26 november 2017 
(inrichten servicezones en ambulante 
activiteiten). - Vaststellen
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De 
Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Yves 
Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Op zaterdag 25 en zondag 26 november 2017 wordt de rallywedstrijd '6 uren van Kortrijk' gepland in 
Kortrijk.

Argumentatie
Naar aanleiding van de organisatie van de rallywedstrijd '6 uren van Kortrijk' op zaterdag 25 en 
zondag 26 november 2017 te Kortrijk zijn bijzondere reglementen vereist met het oog op de veiligheid 
van de weggebruikers en met het oog op een vlot verloop van het normale verkeer.

Conform artikel 119 van de nieuwe gemeentewet komt het aan de gemeenteraad toe om de 
gemeentelijke politieverordeningen vast te stellen, met uitzondering van de tijdelijke 
politieverordeningen op het wegverkeer.

Er dienen tijdelijke politieverordeningen vastgesteld te worden m.b.t. de inrichting van het 
servicezonespark en de ambulante activiteiten in het kader van de rallywedstrijd. Het komt aan de 
gemeenteraad toe om deze vast te stellen.
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Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
- de artikelen 119, 130bis  en 135 paragraaf 2 van de nieuwe gemeentewet

Besluit
Stemresultaten
De raad gaat over tot de stemming, waaraan 38 raadsleden deelnemen, en waarvan de uitslag luidt 
als volgt:

 

22 ja-stemmen : V. Van Quickenborne, W. Maddens, A. Vandendriessche, K. Byttebier, M.C. 
Vandenbulcke, S. Demeyer, W. Allijns, H. Verduyn, R. Scherpereel, A. Vandersteene, K. Detavernier, 
P. Lombaerts, L. Maddens B. Herrewyn, A. Weydts, P. De Coene, M. Lemaitre, S. You-Ala, P. Roosen; 
M. Seynaeve, I. Verschaete, C. Waelkens;

2 nee-stemmen : D. Wemel, M. Vandemaele

14 onthoudingen : S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, A. Cnudde, J. de Béthune, C. 
Depuydt, P. Soens, R. Deseyn, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop;

 

De Gemeenteraad keurt het volgende besluit goed.

Punt 1
Met het oog op het goed en veilig verloop van de rallywedstrijd '6 uren van Kortrijk' op 
zaterdag 25 en zondag 26 november 2017 het terzake opgestelde tijdelijk politiereglement als 
volgt vast te stellen:

1. Inrichten van het servicezones op zaterdag 25 en zondag 26 november 2017 - 52-
1003266.
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 130bis, artikel 135§2 en artikel 119.
Gelet op artikel 10 van de bijlage 1 van de omzendbrief OOP 25ter dd. 01 april 2006 betreffende de 
begeleiding van de Koninklijke Besluiten van 28 november 1997 ( Belgisch Staatsblad van 5 december 
1997 ) en van 28 maart 2003 ( Belgisch Staatsblad van 15 mei 2003 ) houdende de reglementering 
van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op 
de openbare weg plaatshebben.
Gelet op de aanvraag van 24/05/2017 tot het organiseren van een rallywedstrijd uitgaande van de 
vzw Autostal Groeninge, Hof van 't Henneken 49 te 8800 Roeselare.
Gelet op het advies brandveiligheid uitgaande van de brandweerzone Fluvia dd 10/10/2017 met 
kenmerk EVE/1700194.
Overwegende dat op zaterdag 25 november 2017 en op zondag 26 november 2017 de rally de 6 Uren 
van Kortrijk wordt gereden en dat de servicezones vanaf zaterdag 25 november 2017 ingericht 
worden in het centrum van Kortrijk.
Overwegende dat er preventieve maatregelen dienen worden genomen om milieuschade te 
voorkomen.

Artikel 1: Vanaf zaterdag 25 november 2017 vanaf 9 uur tot en met zondag 26 november 2017 
wordt het servicepark ingericht in navolgende straten:
- Op de Graanmarkt.
- Op de Waterpoort.
- In de Jan Palfijnstraat.
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- Op het middenplein van het Casinoplein (exclusief de zijstraten).
- Op de parking van het Conservatoriumplein.
- Op het middenplein van het Schouwburgplein (exclusief de rijbaan).
- In de Dolfijnkaai.
- In de Kasteelkaai.

Artikel 2: De serviceauto's moeten beperkt worden tot die voertuigen die effectief de herstellingen 
kunnen uitvoeren. Zij dienen volgende voorzieningen bij zich te hebben en te gebruiken:
- Een stuk ondoordringbare servicefolie van minimaal 4 x 3 meter.
- Een opvangbak voor vloeistoffen van circa 50x50 centimeter met aftapvoorziening.
- Een voorziening voor het opvangen van brandstof.
- Een container voor afvalvloeistoffen van en minstens 10 liter inhoud en afvalzak.

Artikel 3: Op de servicepunten moet de auto tijdens alle werkzaamheden aan de auto op de 
servicefolie staan. In alle gevallen waarin de kans bestaat op het morsen van vloeistof, moet de 
opvangbak of een andere voorziening gebruikt worden.

Artikel 4: Servicepunten moeten ten allen tijde schoon worden achtergelaten.

Artikel 5: Afvalstoffen en andere onderdelen, materialen en voorwerpen moeten in de serviceauto 
worden meegenomen.

Artikel 6: Indien toch verontreiniging van de ondergrond heeft plaatsgevonden, is de equipe 
verplicht dit aan de milieuverantwoordelijke dan wel rechtstreeks aan de wedstrijdleiding te melden, 
onder opgave van alle relevante gegevens.
Het voorgaande is eveneens van toepassing bij noodreparaties buiten de servicepunten.

Artikel 7: Het schoonspuiten van auto's is uitsluitend toegestaan op plaatsen die daarvoor door de 
organisatoren zijn aangewezen.

Artikel 8: De refueling zal gebeuren buiten het servicepark en op een plaats voorzien in het 
veiligheidsdossier.

Artikel 9: De servicezones dienen te voldoen aan de aanbevelingen zoals voorzien in het advies 
brandveiligheid van de brandweerzone Fluvia.

Artikel 10: Overtreding van dit reglement wordt bestraft met politiestraffen, onverminderd de 
toepassing van zwaardere straffen als andere wetten of reglementen daarin voorzien.

Artikel 11: Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de Griffie van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Kortrijk en aan de Griffie van de Politierechtbank te Kortrijk.

Punt 2

Met het oog op het goed en veilig verloop van de rallywedstrijd '6 uren van Kortrijk' op zaterdag 25 
en zondag 26 november 2017 het terzake opgestelde tijdelijk politiereglement als volgt vast te 
stellen: 

2. Inrichten ambulante activiteiten tijdens de rally '6 uren van Kortrijk' op zaterdag 25 en 
zondag 26 november 2017 - 53-1003266.
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 130bis, artikel 135§2 en artikel 119.
Gelet op de wet van 25 juni 1993 op de uitoefening van de ambulante handel.
Gelet op artikel 9 van de omzendbrief OOP 25ter dd. 01 april 2006 betreffende de begeleiding van de 
Koninklijke Besluiten van 28 november 1997 ( Belgisch Staatsblad van 5 december 1997 ) en van 28 
maart 2003 ( Belgisch Staatsblad van 15 mei 2003 ) houdende de reglementering van de organisatie 
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van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg 
plaatshebben.
Gelet op de aanvraag van 24/05/2017 tot het organiseren van een rallywedstrijd uitgaande van de vzw 
Autostal Groeninge, Hof van ’t Henneken 49 te 8800 Roeselare.
Gelet op het ingediende veiligheidsdossier opgesteld door de VZW Autostal Groeninge versie 1.0  dd 
14/09/2017.
Overwegende dat bij dergelijk manifestaties door de aanwezigheid van ambulante handelaars, de 
veiligheid van het voetgangersverkeer in het gedrang kan komen.
Overwegende dat om veiligheidsoverwegingen, het aantal verkooppunten van eetwaren en dranken 
dient beperkt te worden.

Artikel 1: Alle ambulante activiteiten ingericht naar aanleiding van de 6 Uren van Kortrijk zijn 
onderhevig aan een voorafgaande machtiging van de burgemeester.

Artikel 2: Per klassementsproef mogen maximum twee uitbatingen van eet- en/of drinkwaren ingericht 
worden.

Artikel 3: In deze uitbatingen mogen geen sterke dranken aangeboden worden.

Artikel 4: Deze uitbatingen moeten in orde zijn met de gangbare brandweervoorschriften.

Artikel 5: Voor wat betreft de klassementsproef 't Hoge kunnen er uitbatingen worden ingericht ter 
hoogte post 2 en post 8 respectievelijk aangeduid op bladzijde 52 en 58 van het veiligheidshandboek.

Artikel 6: Voor wat betreft de klassementsproef Moeskroen kunnen er uitbatingen worden ingericht ter 
hoogte post 1 aangeduid op bladzijde 25 van het veiligheidshandboek (grondgebied Moeskroen).

Artikel 7: Voor wat betreft de klassementsproef Bevergem kunnen er uitbatingen worden ingericht ter 
hoogte post 17 aangeduid op bladzijde 149 van het veiligheidshandboek.

Artikel 8: Voor wat betreft de klassementsproef Tombroek kunnen er uitbatingen worden ingericht ter 
hoogte van post 14 aangeduid op bladzijde 106 van het veiligheidshandboek.

Artikel 9: Voor wat betreft de klassementsproef Aalbeke kunnen er uitbatingen worden ingericht ter 
hoogte post 16 aangeduid op bladzijde 85 van het veiligheidshandboek.

Artikel 10: Iedere uitbating moet zich minstens 30 meter van het parkoers bevinden.

Artikel 11: Overtredingen worden bestraft met de gewone politiestraffen tenzij zwaardere straffen 
door andere wetten zijn voorzien.

Artikel 12: Afschrift van deze beslissing zal gezonden worden aan de heer gouverneur, de griffie van 
de rechtbank van eerste aanleg van het ambtsgebied, de griffie van de politierechtbank te Kortrijk.

Bijlagen

Rudolf Scherpereel
SPMO
12 - 2017_GR_00276 - Borgstelling lening Hangar K vzw - Verlenen waarborg voor de lening van Hangar K vzw

12 2017_GR_00276 Borgstelling lening Hangar K vzw - 
Verlenen waarborg voor de lening van 
Hangar K vzw
Goedgekeurd
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Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De 
Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Yves 
Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Door de stad werd met Hangar K vzw een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarbij Hangar K 
vzw onder bepaalde voorwaarden het gebruik krijgt over de Loods met als doel te functionneren als 
incubator/accelerator voor start-ups en spinn offs gespecialiseerd in door digitale technologie 
gedreven innovatie.  In de gebruiksovereenkomst, art. 5, wordt bepaald dat de vzw op eigen kosten 
instaat voor de inrichting van de in gebruik gegeven infrastructuur. Bij de beëindiging van deze 
overeenkomst door verloop van de vastgestelde periode of bij vroegtijdige beëindiging door toedoen 
van de vzw, wordt deze inrichting kosteloos eigendom van de stad.

De inrichtingskost wordt geraamd op 900.000 €.  Om deze investering te financieren zal door de vzw 
een banklening aangegaan worden.

Argumentatie
Door Hangar K vzw wordt hiervoor een investeringkrediet aangegaan bij KBC.  Dit krediet wordt 
aangegaan voor een bedrag van 900.000€ met een looptijd van 10 jaar en gelijke 
kaptitaalaflossingen.  De rentetarieven zijn bij een herzieningsperiode van 3 jaar : 0.42% en bij een 
herzieningsperiode van 5 jaar : 0.68%.

KBC kent de lening onder deze voorwaarden toe aan Hangar K vzw indien de stad deze lening solidair 
waarborgt.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Punt 1
akkoord te gaan met de solidaire borgstelling voor het investeringskrediet door Hangar K vzw aan te 
gaan bij KBC ter financiering van de inrichtingswerken in de Loods onder de volgende voorwaarden :

- bedrag : 900.000 €

- opnameperiode : 6 maand na vastlegging krediet

- aflossingswijze : gelijke kapitaalaflossingen

- intrestbetalingen : maandelijks

- looptijd 10 jaar

- renteherziening : 3 jaar : 0.42% of 5 jaar : 0.68%

- geen reserveringsprovisie of dossierkosten.

Bijlagen
 Kredietvoorstel Hangar K VZW.pdf
 Aflossingstabel Krediet 5 jaarlijkse renteherziening.pdf
 Aflossingstabel krediet 3 jaarlijkse renteherziening.pdf
 Gebruiksovereenkomst stad Kortrijk_Hangar K vzw.pdf
 Hangar K - oprichtingsaktefinaal.pdf
 Samenwerkingsovereenkomst stad Kortrijk _Hangar K vzw.pdf

Kelly Detavernier
Werk, Economie, Leren en Toerisme
13 - 2017_GR_00282 - Europese projecten  - EFRO project SPEK - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst met partners - Goedkeuren

13 2017_GR_00282 Europese projecten  - EFRO project SPEK - 
Addendum bij de 
samenwerkingsovereenkomst met 
partners - Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De 
Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Yves 
Vanneste, waarnemend stadssecretaris
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Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_CBS_00331 - Europese projecten- EFRo project : ondernemende samenwerking 
studentensteden  -  Efro Project - StudentenPlatform Entrepreneurschap Kortrijk: deelname - 
Goedkeuren

 2016_GR_00236 - Europese projecten  - EFRO project SPEK - projectovereenkomst en 
samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuren

 2017_GR_00037 - Europese projecten  - EFRO project SPEK - samenwerkingsovereenkomst met 
partners - Goedkeuren

 2016_CBS_02585 - Europese projecten  - EFRO project SPEK - projectovereenkomst en 
samenwerkingsovereenkomst - Goedkeuren

Aanleiding en context
In zitting van 1 februari 2016 verklaarde het college zich akkoord om het SPEK project in te dienen 
binnen het programma EFRO-Vlaanderen. Dit project werd goedgekeurd op 5 augustus 2016. Het 
project loopt van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2018. Van bij aanvang was het de 
bedoeling om het partnerschap verder uit te breiden met onder meer Ugent Campus Kortrijk en Kulak.

Argumentatie
 

Bij de opstart van het project werd een projectovereenkomst afgesloten tussen de 
managementautoriteit van het programma en de stad Kortrijk als projectleider en een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de co-promotoren (Katholieke Hogeschool 
Zuid-West-Vlaanderen - campus Kortrijk, Hogeschool West-Vlaanderen, Vlaamse autonome 
hogeschool en VOKA Kamer van Koophandel West-Vlaanderen). Beide overeenkomsten werden 
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. 

Daarnaast wordt er ook samengewerkt met een aantal lokale partners: Quindo, Bolwerk vzw, 
Muziekcentrum Track* en SK Seniorenkonvent Kortrijk. Om deze samenwerking te regelen, werd een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 

Eén van de acties binnen het project is het verder uitbreiden van het ecosysteem rond student-
ondernemerschap, waarbij Ugent Campus Kortrijk en Kulak vernoemd worden. Ook de 
managementautoriteit formuleerde bij goedkeuring dat de toetreding van deze 2 onderwijsinstellingen 
moet nagestreefd worden.

Ugent Campus Kortrijk stelde zich ondertussen officieel kandidaat om toe te treden en formuleerde 
acties die ze binnen het project zullen realiseren.Om de samenwerking tussen de stad Kortrijk en 
Ugent Campus Kortrijk in het kader van het SPEKproject te regelen werd een addendum bij de 
samenwerkingsovereenkomst met partners opgesteld. Deze nota regelt de goedkeuring van dit 
addendum.

Het totale budget van het project bedraagt €499.995,28. 

Het aandeel dat hierin voor de stad voorzien is bedraagt:
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 €74.983,9: personeelskost
 €11.250: overheadkost
 €15.000,00: werkingskosten activiteiten
 €60.000,00: onderaanneming partners
 €5.000,00: communicatie
 €5.000,00: reiskosten

TOTAAL: €171.233,9.

Financiering:

 De ingebrachte personeelskosten zijn voor bestaand personeel: onderwijscoördinator, 
administratieve ondersteuning vanuit SPMO, financiële opvolging, communnicatie, ....

 De €85.000,00 kosten voor activiteiten zijn extra, te verdelen over 3 budgetjaren. 
 Het subsidiëringspercentage van EFRO bedraagt 40%, het subsidiëringspercentage van 

Vlaanderen 30% en van de provincie 10%, totaal% 80% of €137.000,00 

Totaal op het einde van het project: + €52.000,00

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
De nodige middelen voor de uitbetaling van de toelage zijn opgenomen bij de begrotingsopmaak 
2018, budgetsleutel 0879 GBB-EUR9/0879-00/6493000.

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die onderneemt en deelt | We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het addendum bij de de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de partners goed te 
keuren, zoals opgenomen als bijlage.

Bijlagen
 SPEK Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst.pdf
 Spek Samenwerkingsovereenkomst tussen stad Kortrijk en partners.pdf



Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst tussen Stadsbestuur Kortrijk, 

Quindo, Bolwerk vzw en Muziekcentrum Track* 

 
Op 13/02/2017 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen stadsbestuur Kortrijk, 
Quindo, Bolwerk vzw en Muziekcentrum Track* die de ondersteuning regelt door het stadsbestuur 

Kortrijk, met het oog op de samenwerking rond welbepaalde doelstellingen, gekaderd in het Plan 

Nieuw Kortrijk van de stad.  

 

Naast deze samenwerkingsovereenkomst met de partners werd een projectovereenkomst afgesloten 

tussen de managementautoriteit EFRO en de stad Kortrijk als projectleider en een 

samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en de co-pomotoren VIVES, Howest en VOKA. 

 

Het addendum regelt de toetreding van Ugent Campus Kortrijk tot deze samenwerking. 

 

Toevoeging bij Artikel 1: Wie 

 

5. Universiteit Gent Campus Kortrijk 
Graaf Karel De Goedelaan 5, 8500 Kortrijk, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Prof. Carl Devos, 

hierna genoemd UGent Campus Kortrijk. 

 

Toevoeging bij Artikel 3: Criteria voor beoordeling van de realisatie van de doelstelling 

 

5. UGent Campus Kortrijk 

• Installeren van een open én toegankelijke ontmoetingsplaats waar eerstelijnsinfo kan 

opgevraagd worden voor alle studenten en medewerkers met ondernemersambities. 

• Een afdeling maken van Durf Ondernemen, waarbij de expertise van Durf Ondernemen, 

• ingezet wordt om studenten en medewerkers op weg te helpen in hun zoektocht naar 

• startmogelijkheden, coaching, samenwerking, netwerking, … 

• Organisatie van een startersmoment en inspiratiesessies 

• Verspreiden van SPEK communicatie binnen UGent Campus Kortrijk 

• Actieve deelname aan de werkgroep en de vergaderingen 

• Tijdig aanleveren van informatie en bewijsmateriaal voor de viermaandelijkse en 

• eindrapportage van het project volgens de richtlijnen in bijlage 2. 

 

Uiterste aanleverdata zijn: 

o 09/01/2018 

o 09/05/2018 

o 10/12/2018 

 

Toevoeging bij artikel 4: Omschrijving van de financiële ondersteuning door de lokale 

overheid 

 

2. Onder voorbehoud van de beschikbare kredieten in het stadsbudget zal het stadsbestuur 

in 2018 een nominatieve toelage voorzien van €5.000,00 voor UGent Campus Kortrijk om de 

samenwerking met de lokale overheid (verder) uit te bouwen. Indien er gegronde redenen 

zijn om de toelage aan te passen, zal een nieuwe overeenkomst afgesloten worden waarin 

het aangepaste bedrag opgenomen wordt. 
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Toevoeging bij artikel 5: Rapportering 

Quindo, Bolwerk, muziekcentrum Track* en UGent Campus Kortrijk … 

 

Toevoeging bij artikel 6: uitbetalingsmodaliteiten 

UGent Campus Kortrijk zal omwille van de latere toetreding als partner, enkel in 2018 een toelage 

van €5.000,00 ontvangen. Deze zal uitbetaald worden in het eerste kwartaal 2018. 

De toelage zal gestort worden op volgend rekeningnummer van de organisatie: 

ING BELGIË : BE 59-3900-9658-0026 

 

Toevoeging bij artikel 7: Contactpersonen ivm deze samenwerkingsovereenkomst 

Voor UGent Campus Kortrijk: Hilde Van Maele 

 

Opgemaakt te Kortrijk in 2 exemplaren op ……/……./……. 

 

Namens het stadsbestuur 

 

De stadsecretaris       De burgemeester 

Geert Hillaert        Vincent Van Quickenborne 

 

Namens de SPEKpartners 

 

Luc Van Holm        Ruben Benoit 

Quindo         Bolwerk vzw 

 

Liesbet Maddens (voorzitter)      Carl Devos 

en Nils Vanantwerpen (secretaris)     UGent Campus Kortrijk 

Muziekcentrum Track* 
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Raadscommissie 2
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
14 - 2017_GR_00274 - Imog. Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen - Verslag en toelichting

14 2017_GR_00274 Imog. Intergemeentelijke Maatschappij 
voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-
Vlaanderen - Verslag en toelichting
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De 
Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Yves 
Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Een bestuurder van Imog geeft aan de gemeenteraad de in artikel 53 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking voorziene verslag en toelichting.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in 
Zuid-West-Vlaanderen (Imog), opgericht op 27 september 1969.
De laatste statutenwijziging dateert van 20 mei 2014.
Imog is een opdrachthoudende vereniging, onderworpen aan het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.
Doel van de vereniging is o.a. de studie, de oprichting en de uitbating van bedrijven voor het 
verwijderen, verbranden met energierecuperatie, valoriseren, recycleren, sorteren en/of verwerken 
van afval, ingezameld of opgehaald in de deelnemende gemeenten.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt dat 
de op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders minstens tweemaal per 
jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad die hen heeft voorgedragen, verslag 
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uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door schepen Bert Herrewyn in de openbare vergadering 
van de raadscommissie.

Juridische grond
Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-
West Vlaanderen.

20:05 David Wemel, raadslid verlaat de zitting
15 - 2017_GR_00275 - Imog - Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen - Buitengewone algemene vergadering van 19 december 2017 - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat

15 2017_GR_00275 Imog - Intergemeentelijke Maatschappij 
voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-
Vlaanderen - Buitengewone algemene 
vergadering van 19 december 2017 - 
Goedkeuren agenda en bepalen mandaat
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De 
Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; de heer David Wemel, 
raadslid
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Verontschuldigd:
de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
De stad wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Imog 
op 19 december 2017.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in 
Zuid-West-Vlaanderen (Imog), opgericht op 27 september 1969. 
De laatste statutenwijziging dateert van 20 mei 2014. 
Imog is een opdrachthoudende vereniging, onderworpen aan het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001. 
Doel van de vereniging is o.a. de studie, de oprichting en de uitbating van bedrijven voor het 
verwijderen, verbranden met energierecuperatie, valoriseren, recycleren, sorteren en/of verwerken 
van afval, ingezameld of opgehaald in de deelnemende gemeenten.

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 
dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd 
aangeduid, vast te stellen.

De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2018
2. Begroting 2018
3. Mededeling : Uittreding provincie 31.12.2018  cfr decreet intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden
4. Varia

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 de heren Patrick Jolie en Sliman You-Ala 
als vertegenwoordigers en mevrouw Phyllis Roosen als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te 
duiden voor de algemene vergadering van de Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare 
Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (Imog) voor een periode die eindigt na de algemene 
vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Artikel 42 van de statuten van Imog bepaalt dat de gemeenteraad het aantal stemmen bepaalt 
waarover iedere afgevaardigde beschikt, zonder dat het totale aantal stemmen waarover de gemeente 
statutair beschikt (voor Kortrijk momenteel 73201), overschreden kan worden en dat de 
gemeenteraad voor iedere algemene vergadering opnieuw het aantal stemmen toewijst per 
vertegenwoordiger.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
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Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de algemene vergadering van Intergemeentelijke 
Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen van 19 december 2017.

Punt 2
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de op de agenda geplaatste punten van de 
algemene vergadering van Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-
Vlaanderen van 19 december 2017, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Punt 3
De heer Patrick Jolie 36.600 en de heer Sliman You-Ala 36.601 stemmen toe te wijzen.

Bijlagen
 begroting 2018.pdf
 Strategie en Actieplan 2018 definitief.pdf
 mail 19-10-2017 - uitnodiging.pdf
 Gecoordineerde tekst Imog-statuten 20.12.16.pdf
 GR17-11-2014-AV-vaste vertegenwoordigers.pdf

Wout Maddens
Planning en Openbaar Domein
16 - 2017_GR_00278 - Kortrijk Weide - aanvaarden rooilijn - Goedkeuren

16 2017_GR_00278 Kortrijk Weide - aanvaarden rooilijn - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De 
Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; de heer David Wemel, 
raadslid

Verontschuldigd:
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de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2016_GR_00028 - Campus Kortrijk Weide - aanvaarden rooilijn - Goedkeuren

Aanleiding en context
Vorig jaar zijn de werken op het openbaar domein op Kortrijk Weide van start gegaan. Bij het 
bouwaanvraagdossier voor de eerste fase werd een voorlopig rooilijnplan ter goedkeuring 
voorgelegd. 
Het bouwaanvraagdossier voor de tweede fase zit momenteel in de eindfase. De tweede fase omvat 
de aanleg van de zone rond het zwembad, de nieuwe voetgangersverbinding onder de sporen, de 
spoorwegtuin en de buurtparking. In functie daarvan wordt daarom een bijgesteld riooilijnplan ter 
goedkeuring voorgelegd. 

Zaak van de wegen:
In het kader van de stedenbouwkundige aanvraag voor de aanleg van het openbaar domein, moet het 
rooilijnplan en de inrichting van het openbaar domein goedgekeurd worden. 
Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen advies uit te brengen over de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. Ruimte Vlaanderen is in dit dossier de 
vergunningverlenende overheid. Het behoort tot de bevoegdheid van de Gemeenteraad een beslissing 
te nemen over de zaak van de wegen. 

Argumentatie
De inhoud van het plan voor de heraanleg van het openbaar domein op Kortrijk Weide vormt een 
verdere uitwerking van het voorontwerp zoals goedgekeurd in het College van Burgemeester en 
Schepenen van 13 juli 2015. Voor de eerste fase van de heraanleg werd de vergunningsaanvraag 
goedgekeurd op het CBS van 11 januari 2016. Op vandaag ligt de bouwaanvraag voor de tweede fase 
voor. 

De eerste fase van het openbaar domein op Kortrijk Weide (momenteel in uitvoering) omvat in grote 
lijnen volgende onderdelen:

Op het hoger gelegen deel, de stedelijke Belvédère:
- parking/evenementenplein, opgedeeld in een betonplein en een kasseiplein
- een bomenkader
- de belvédère rond de parking, die ingericht wordt als kwalitatieve openbare gebruiksruimte voor de 
bezoekers en gebruikers van de verschillende gebouwen
De stedelijke belvédère speelt een belangrijke rol wat betreft de ontsluiting van de verschillende 
programma's op Kortrijk Weide. Daarnaast moet deze ruimte ook een sterk verblijfskarakter krijgen. 

Op het lager gelegen deel, het ecologisch park:
- een ligweide met paviljoen 'de vuurplaats'
- een watertuin die dienst doet als waterbuffering voor de verharde oppervlakte in het gebied
- een brugplein onder de brug aan de Leie. 

Bij de bouwvergunning van de eerste fase werd een belangrijk deel van de rooilijn reeds vastgelegd. 

Realisatie in drie fasen:
Omdat er bij het finaliseren van de ontwerpplannen voor de eerste fase nog geen definitief ontwerp 
voor het zwembad was gekend, kon ook de ruimte rond het zwembad nog niet worden ontworpen. 
Hetzelfde gold voor de ruimte aan de achterzijde van de loods, die moest worden afgestemd op het 
ontwerp voor de loods, die toen nog niet was gekend. 
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Ondertussen zijn deze onduidelijkheden weggewerkt en kan een bouwaanvraag worden ingediend 
voor realisatie van de tweede fase. 
De tweede fase van het openbaar domein op Kortrijk Weide omvat in grote lijnen volgende 
onderdelen:

- de voorzijde van het zwembad, waarin ook een fietsenstalling wordt voorzien (200 plaatsen) voor 
zwembad en evenementenhal Départ. 
- de nieuw te realiseren voetgangersverbinding onder het spoor tussen zwembad en fuifzaal. Deze zal 
de verbinding maken tussen Kortrijk Weide en Campus West. 
- de parkzijde van het zwembad (tussen zwembad en watertuin), waarin onder meer een 
waterelement en zandberg als speelinfrastructuur wordt in geïntegreerd. 
- de spoorwegtuin achter de loods, waarbij het ontwerp rekening houdt met het aanwezig habitat van 
de muurhagedis
- een buurtparking op de locatie van het eerder gesloopte kopgebouw van de loods. 

 In een latere fase (derde fase) zal de zone in de hoek van de Leie en de spoorweg worden 
aangelegd. Hiervoor moet gewacht worden tot na realisatie van de werken van W&Z en Infrabel aan 
de Leie en de spoorwegbrug. Het eerdere voorontwerp voor deze zone – waarin de realisatie van een 
notenbos en vlonder aan de Leie werd voorzien- zal moeten worden bijgesteld worden naar aanleiding 
van de wijzigingen die deze werken met zich meebrengen. Een concrete timing voor de realisatie van 
deze derde fase is nog niet gekend. 

Rooilijnplan:
Bij de vergunningsaanvraag voor de eerste fase diende te worden gewerkt met een voorlopige 
rooilijn. In functie van de aan te leggen nutsleidingen op de site diende een rooilijnplan te worden 
opgemaakt. Aangezien de contour van het zwembad toen nog niet gekend was, diende voor die 
omgeving te worden gewerkt met een voorlopige rooilijn. Bij de huidige vergunningsaanvraag voor de 
tweede fase kan deze voorlopige rooilijn worden verfijnd in een definitieve rooilijn. 

De volledige site Kortrijk Weide wordt opgenomen in het openbaar domein, dit met uitzondering van 
de bestaande en toekomstige bebouwing en de daarbij horende erfpachtzones. Ook de spoorwegtuin 
wordt behouden als privaat stadsdomein. Ook een stuk van de zone tussen fuifzaal en zwembad 
wordt als privaat stadsdomein behouden, dit in functie van de realisatie van het warmtenet. 

Juridische grond
Reglementaire basis voor dit dossier is terug te vinden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
Artikel 4.2.25:
Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de Gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningsverlenenede bestuursorgaan oordeelt dat de 
vergunning kan worden verleend, neemt de Gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, 
alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de 
vergunningsaanvraag. 
Als de Gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen besiissing heeft genomen over de zaak 
van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de Deputatie of de vlaamse Regering, de 
Gemeenteraad samen. De Gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt 
de beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de 
provinciegouverneur. 

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
De Gemeenteraad is bevoegd op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
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Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de rooilijn van Kortrijk Weide, zoals voorgesteld op de plannen, te aanvaarden. De opgemaakte 
plannen maken integraal deel uit van dit besluit. 

Bijlagen
 rooilijnplan fase 2

Bouwen, Milieu en Wonen
17 - 2017_GR_00285 - VK 1226 - Verkaveling Luingnestraat – Steertstraat - beslissing inzake de zaak van de wegen 

17 2017_GR_00285 VK 1226 - Verkaveling Luingnestraat – 
Steertstraat - beslissing inzake de zaak 
van de wegen 
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De 
Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; de heer David Wemel, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2015_CBS_00504 - VK 1226 - Verkaveling Luingnestraat - Steertstraat met aanpassing van de 
rooilijn - Vergunning

Aanleiding en context
Beschrijving
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De landmeter-expert Martin Verbeure heeft, in opdracht van de familie Soenen, het verkavelings- en 
rooilijnplan opgemaakt voor de verkaveling Luingnestraat-Steertstraat (de te realiseren rooilijn wordt 
op het plan aangeduid als ‘huidige rooilijn’). Het terrein is gelegen op de hoek van de Luingnestraat 
met de Steertstraat aan de rand van het centrum van Aalbeke en heeft een oppervlakte van 39a78ca.

Het wordt verkaveld in 9 loten voor woningen in aaneengesloten bebouwing met een dichtheid van 
ca. 22 woningen/ha. De perceelsoppervlakte varieert tussen de 415m² en 664m². De rooilijn langs de 
Luingnestraat wordt beperkt aangepast zodat overal een voetpad met een breedte van 2m 
gerealiseerd kan worden. Achteraan de loten wordt een garageweg voorzien die bereikt kan worden 
via de Steertstraat. De garageweg biedt toegang tot 9 dubbele garages.

Historiek

Op 6 oktober 2014 werd een verkavelingsaanvraag ingediend door de familie Soenen. Op 23 februari 
2015 werd de verkaveling vergund door het college van burgemeester en schepenen onder 
voorbehoud van de goedkeuring van de zaak van de wegen door de gemeenteraad. Op 9 maart 2015 
is de zaak van de wegen voorgelegd aan de gemeenteraad die daarover geen beslissing heeft 
genomen.

De familie Soenen heeft de stad een brief gestuurd waarin zij aandringen op een beslissing door de 
gemeenteraad inzake de zaak van de wegen.

Ligging volgens de plannen van aanleg + bijhorende voorschriften:

Volgens het gewestplan Kortrijk ( KB 04.11.1977 en latere wijzigingen ), is de aanvraag gelegen in 
een woongebied. In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van artikel 5.1.0 van het 
KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen 
en de gewestplannen.

Woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en 
kleinbedrijf voor zover deze taken van het bedrijf om reden van goede ruimtelijke ordening niet in een 
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele 
inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische 
bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor 
zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

Het voorgestelde ontwerp is in overeenstemming en verenigbaar met de zoneringen en bepalingen 
van het gewestplan.

Openbaar onderzoek:

De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende 
de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en 
verkavelingsaanvragen.

Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 05.11.2014 tot 04.12.2014.

Er werd 1 bezwaarschrift ingediend.

Het enige aspect uit het bezwaarschrift dat betrekking heeft op de zaak van de wegen, gaat hierover:

de garageweg sluit aan op de Steertstraat en niet op de Luingnestraat. De Steertstraat is erg smal en 
er wordt een scherpe hoek gemaakt tussen de garageweg en de Steertstraat. Het is beter de 
garageweg te laten aantakken rechtstreeks op de Luingnestraat.
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Het bezwaarschrift werd ingediend binnen de gestelde termijn en is bijgevolg ontvankelijk. Het college 
van burgemeester en schepenen heeft in het kader van de verkavelingsaanvraag -en onverminderd de 
bevoegdheid van de gemeenteraad omtrent de zaak der wegen- omtrent dit bezwaar het volgende 
standpunt ingenomen:

"de Steertstraat is voldoende breed om als ontsluitingsweg voor 9 garages gebruikt te worden. Wel is 
het zo dat de aansluiting van de garageweg op de Steertstraat geoptimaliseerd moet worden zodat 
auto's elkaar niet hinderen bij het in- en uitrijden van de garageweg, en zodat ruimte ontstaat om te 
wachten terwijl een andere auto via de Steertstraat de garageweg nadert. Dit wordt als voorwaarde 
aan de vergunning gekoppeld. Dit bezwaar is gegrond."

De gemeenteraad stelt evenwel het volgende vast:

De Steertstraat is erg smal (3,2m breedte). Dit betekent dat:

 Auto’s elkaar niet kunnen kruisen. Ingeval van een tegenligger gaan de voertuigen elkaar 
moeten opwachten ofwel in de garageweg ofwel in de Luingnestraat (ter hoogte van het  
kruispunt met de Steertstraat). Ook risicovol achteruitrijden zou gebeuren, zowel naar de 
Luingestraat als naar de garageweg toe.

 Door de smalle Steertstraat en door de inplanting van de nieuwe woningen zou bijkomend het 
zicht vanuit de Luingnestraat (herkomst Bergstraat) op het verkeer in de Steertstraat fel 
beperkt worden waardoor men niet tijdig rekening zou kunnen houden met een tegenligger in 
de Steertstraat. 

 Bij het uitrijden van de Steertstraat (versterkt door het feit dat de Steertstraat erg smal is) is 
het zicht op links sterk beperkt door de hoekgevel en kapel.

De gemeenteraad concludeert dat de Steertstraat ongeschikt is als ontsluitingsweg voor deze 
verkaveling omdat ze te smal is en dit tot onveilige situaties zal leiden.

Adviezen:

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 18.11.2014 en referentie 2014-1367 is 
gunstig.

Het advies van team Planning & Openbaar Domein met datum 12.12.2014 en referentie 2014-0272 is 
gunstig met voorwaarden.

Argumentatie
Openbaar domein :

De rooilijn langsheen de Luingnestraat wordt beperkt aangepast zodat over de volledige breedte van 
de verkaveling een voetpadbreedte van 2m gerealiseerd kan worden.

Er wordt geen openbaar groen voorzien. Gelet op de beperkte omvang van de verkaveling is dit niet 
vereist.

Wegenis, mobiliteit en parkeren:

Bij elke woning wordt achteraan het perceel de mogelijkheid voorzien om een garage te plaatsen, 
waardoor de parkeerbehoefte op het eigen terrein opgevangen kan worden. De garages zijn 
bereikbaar door middel van een garageweg die uitgeeft op de Steertstraat. De Steertstraat is een 
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smalle (3,2m) landelijke weg. Bovendien takt de garageweg op de Steertstraat aan door middel van 
een scherpe hoek. Dit is niet ideaal. Dit heeft de volgende gevolgen:

 Auto’s kunnen elkaar niet kruisen. Ingeval van een tegenligger gaan de voertuigen elkaar 
moeten opwachten ofwel in de garageweg ofwel in de Luingnestraat (ter hoogte van het  
kruispunt met de Steertstraat). Ook risicovol achteruitrijden zou gebeuren, zowel naar de 
Luingestraat als naar de garageweg toe.

 Door de smalle Steertstraat en door de inplanting van de nieuwe woningen zou bijkomend het 
zicht vanuit de Luingnestraat (herkomst Bergstraat) op het verkeer in de Steertstraat fel 
beperkt worden waardoor men niet tijdig rekening zou kunnen houden met een tegenligger in 
de Steertstraat. 

 Bij het uitrijden van de Steertstraat is het zicht op links sterk beperkt door de hoekgevel en 
kapel.

De gemeenteraad concludeert dat de Steertstraat ongeschikt is als ontsluitingsweg voor deze 
verkaveling omdat ze te smal is en dit tot onveilige situaties zou leiden. Een eventuele verkaveling van 
het betreffende terrein zou aanpassing van de wegenis en van het openbaar domein vergen. Dit heeft 
een impact op de contouren van het terrein waarvoor de verkavelingsaanvraag werd ingediend.

Het is de bevoegdheid van het College van Burgemeester en Schepenen een beslissing te nemen over 
de verkavelingsaanvraag. Het behoort evenwel tot de bevoegdheid van de gemeenteraad een 
beslissing te nemen over het rooilijnplan.

De zaak van de wegen kan om veiligheidsredenen niet worden goedgekeurd.

Juridische grond
 Reglementaire basis voor dit dossier is terug te vinden in:

- Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, TITEL IV. VERGUNNINGENBELEID, Hfdst. VI. Geldingsduur en 
wijzigbaarheid, Afdeling 2 Verkavelingsvergunningen,

Artikel 4.2.15.  § 1. Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond 
verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor 
bewoning kunnen worden gebruikt.

Een verkavelingsvergunning kan worden aangevraagd en verleend voor het verkavelen voor de aanleg 
en het bebouwen van terreinen voor andere functies.

§ 2. Een verkavelingsvergunning omvat reglementaire voorschriften aangaande de wijze waarop de 
verkaveling ingericht wordt en de kavels bebouwd kunnen worden.

§ 3. De verkavelaar zorgt ervoor dat de in de verkaveling opgenomen loten kunnen aansluiten op alle 
voorzieningen van openbaar nut die vereist worden door het vergunningverlenende bestuursorgaan. 
In voorkomend geval bepaalt de verkavelingsvergunning op welke wijze in de nodige infrastructuur 
voor de nutsvoorzieningen wordt voorzien.

Art. 4.2.17. § 1. Een verkavelingsvergunning geldt als stedenbouwkundige vergunning voor wat 
betreft alle in de verkavelingsvergunning opgenomen handelingen die de verkaveling bouwrijp maken, 
zoals in het bijzonder :

1° de aanleg van nieuwe verkeerswegen, of de tracéwijziging, verbreding of opheffing daarvan;
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2° het wijzigen van het reliëf van de bodem;

3° het ontbossen, onverminderd artikel 90bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990;

4° het afbreken van constructies.

Het eerste lid geldt voor zover de aanvraag voor de verkavelingsvergunning ook voor wat betreft de 
handelingen die het voorwerp uitmaken van de stedenbouwkundige vergunningsplicht voldoet aan de 
vereisten inzake ontvankelijkheid en volledigheid.

De gelijkstelling met een stedenbouwkundige vergunning geldt niet voor inrichtingen die onderworpen 
zijn aan de milieuvergunningsplicht of de meldingsplicht, vermeld in het decreet van 28 juni 1985 
betreffende de milieuvergunning.

-Het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
 De zaak van de wegen, horende bij de verkaveling Luingnestraat – Steertstraat (VK 1226), niet goed 
te keuren.

 

Bijlagen
 rooilijnplan VK 1226.pdf

18 - 2017_GR_00277 - 2017/00387 - Zaak van de wegen voor de realisatie van de ontsluiting van het Guldensporencollege en van een noord-zuid fietspad door de campus - Goedkeuren

18 2017_GR_00277 2017/00387 - Zaak van de wegen voor de 
realisatie van de ontsluiting van het 
Guldensporencollege en van een noord-
zuid fietspad door de campus - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De 
Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
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Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; de heer David Wemel, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
De geplande werken bevinden zich op Overleie, meer bepaald op de terreinen van de schoolcampus 
Guldensporencollege. De site is volop in ontwikkeling, met verbouwingen en nieuwbouw van de 
gebouwen op de site en de heraanleg van de buitenruimtes.

De site bevindt zich ten noorden van de Leie (langsheen de Diksmuidekaai) en ten zuidenwesten van 
de binnenstadsring (R36, Burgemeester Vercruysselaan). De Leie is aan deze zijde afgewerkt met een 
recreatieve fiets- en wandelboulevard, die uitmondt in het Albertpark. Langs westelijke zijde sluiten de 
terreinen aan op de Proosdijstraat en de Kollegestraat.

 

Huidige situatie

De site heeft een eerder open karakter. Er bevinden zich gebouwen van diverse tijdsperioden gaande 
van enkele geklasseerde monumenten (kapel, proosdij,...) tot een internaat opgetrokken in de jaren 
1960. De site is volop in ontwikkeling. Het internaat werd intussen gesloopt. Langs de Diksmuidekaai 
wordt een nieuwe woontoren opgericht. Naast de gebouwen bestaat de site uit een niet 
onaanzienlijke (groene) open ruimte. Deze wordt gebruikt voor allerhande sportactiviteiten. Voor de 
campus is een masterplan opgemaakt, dat momenteel gefaseerd uitgevoerd wordt.

 

Zaak van de wegen

In het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen voor de aanleg van de ontsluiting van 
de site en de realisatie van een noord-zuidfietspad (fase 2), moeten de rooilijn en de inrichting van 
het openbaar domein goedgekeurd worden.

De vergunningsaanvraag werd ingediend door het Guldensporencollege. Het College van 
Burgemeester en Schepenen is de vergunningverlenende overheid. Het behoort tot de bevoegdheid 
van de Gemeenteraad om een beslissing te nemen over de zaak van de wegen na kennisname van 
eventuele bezwaren in de corresponderende stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.

 

Openbaar onderzoek:
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Er is decretaal geen specifiek openbaar onderzoek voorzien voor de zaak van de wegen. Voor deze 
aanvraag diende in het kader van de vergunningsaanvraag geen openbaar onderzoek georganiseerd 
te worden.

Argumentatie
De aanvraag betreft fase 2 van de omgevingswerken op de campus van het Guldensporencollege. De 
werken omvatten in grote lijnen de volgende deelaspecten:

-        realisatie van een noord-zuid fietspad in half gepolierd beton door de campus van het 
Guldensporencollege vanaf de Burgemeester Vercruysselaan tot aan de scheidingslijn van de fasering 
(meest zuidelijke deel)

-        aanleg van nieuwe verharding in functie van de realisatie van de ontsluiting van het 
Guldensporencollege

-        aanleg van een groene sportzone tussen de Diksmuidekaai en de site van het voormalige AZ 
Groeninge

-        het vellen van een aantal bomen en het aanplanten van nieuwe bomen

-        verwijderen en aanpassen van bestaande verhardingen

 

Fase 1 van de werken werd vergund op 11 september 2007. Deze fase omvatte de volgende 
deelaspecten:

-        aanleg van nieuwe verharding in functie van de realisatie van de ontsluiting van het 
Guldensporencollege

-        realisatie van een noord-zuid fietspad in half gepolierd beton door de campus van het 
Guldensporencollege vanaf de Burgemeester Vercruysselaan tot aan de scheidingslijn van de fasering 
(beperkt tot de gronden van het Guldensporencollege)

-        realisatie van een oost-west fietspad in half gepolierd beton dat het noord-zuid georiënteerde 
fietspad en het centrale plein verbindt met de Proosdijstraat

-        aanleg van een centraal plein in half gepolierd beton

-        realisatie van een fietsenstalling

-        de aanleg van 34 parkeerplaatsen in een asfaltverharding

-        aanleg van een groene sportzone tussen de Diksmuidekaai en de site van het voormalige

AZ Groeninge

-        aanleg van een bufferbekken

-        het vellen van een aantal bomen

-        verwijderen van bestaande verhardingen

-        aanpassen van bestaande verhardingen



94/153 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

 

Fase 1 omvatte enkel werken op de gronden binnen de eigendomsstructuur van de scholencampus. 
Deze gronden bleven initieel in privaat bezit van de scholengemeenschap. In deze tweede fase wordt 
een deel van de gronden die binnen de contouren van de eerste fase vallen en een deel van de 
gronden die binnen de contouren van de tweede fase vallen overgedragen aan het openbaar domein 
van de stad Kortrijk. Het gaat hierbij over het noord-zuidfietspad en het centrale plein.

 

Beoordeling project

De werken kaderen in de buitenaanleg van de site van het Guldensporencollege.

Nagenoeg alle werken bevinden zich volgens het RUP 2 Sint-Amand binnen zone 3 'zone voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut', deels met volgende overdruk:

- groene campus

- aslijn voor voetgangers- en fietsersverbinding (symbolisch)

- aslijn voor lokale doorsteek (symbolisch)

Een beperkt deel van de voetgangers- en fietsersverbinding bevindt zich binnen de zone voor 
woontoren.

De gevraagde werken zijn in overeenstemming met de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften van 
het RUP. De voetgangers- en fietsersverbinding werd in fase 1 opgevat als een niet-doorlopende 
ontsluiting. De gronden bleven in privaat bezit van de scholengemeenschap. In fase 2 wordt wel de 
verbinding gemaakt naar de Diksmuidekaai. Vanaf dan zal de verbinding functioneren als een publieke 
doorgang tussen de Burgemeester Vercruysselaan en de Diksmuidekaai.

 

Inrichtingsstudie

De visie op de globale ontwikkeling van de campus van het Guldensporencollege werd, in overleg met 
alle stakeholders, in 2014 vastgelegd in een inrichtingsstudie door Jordi Farrando. Deze 
inrichtingsstudie werd als dossierstuk opgelegd in de voorschriften bij het RUP Sint-Amand. De 
ontwikkeling van de campus is gebaseerd op de pijler 'open stedelijk landschap'. Groen krijgt hier 
extra ruimte. Nieuwe gebouwen passen zich in binnen de open en groene zones. Nieuwe zachte 
verbindingen ontstaan. Het project past binnen de contouren die vastgelegd werden in het 
inrichtingsplan.

 

Aanleg

De noord-zuidverbinding vormt een cruciale toegang tot de campus en zal in de toekomst ook een 
aanzienlijke capaciteit aan fietsers en voetgangers moeten opvangen. Daarom wordt over de volledige 
lengte van de verbinding eenzelfde breedte aangehouden, nl. 4m voor voetgangers en 3m voor 
fietsers. Langs de zijde van de Diksmuidekaai wordt de verbinding breder. Ter hoogte van de 
aansluiting op de Diksmuidekaai worden wegneembare paaltjes geplaatst. Het pad wordt afgewerkt 
met kwalitatieve materialen, nl. half uitgewassen beton.
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Het centraal plein vervult een cruciale rol in het functioneren van de campus. Het plein wordt 
aangelegd in betonpanelen van een grote schaal. Op het plein worden een aantal hoogstammige 
bomen voorzien.

 

Mobiliteit

De nieuwe openbare fietsers- en voetgangersdoorsteek zorgt voor een goede ontsluiting van de site 
en maakt doorgaand traag verkeer mogelijk vanaf de Burgemeester Vercruysselaan tot de 
Diksmuidekaai en de aansluitende Collegebrug.

 

Toegankelijkheid

De aanvraag heeft betrekking op publiek toegankelijke paden. De Vlaamse stedenbouwkundige 
verordening inzake toegankelijkheid is van toepassing. Concreet betekent dit dat de looppaden 
(breedte, helling, materiaalgebruik,...) aan de bepalingen van deze verordening moeten voldoen. 
Nazicht op de plannen leert dat dit inderdaad het geval is.

 

Adviezen

Het advies van team Beheer & Openbaar Domein met datum 11.08.2017 en referentie 2017-00776 is 
gunstig.

Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van Communicatie en Recht met datum 25.07.2017 en referentie N2017/041-
immo2010/034 is gunstig met voorwaarden.

Dit advies wordt gevolgd.

Het advies van Agentschap Wegen en Verkeer, Gewestwegendistrict 312 met datum 02.08.2017 en 
referentie 312/B/BAV/2017/3855 is gunstig.

Dit advies wordt gevolgd. 

Juridische grond
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Titel IV vergunningenbeleid, hoofdstuk II vergunningsplicht, 
afdeling 2 Bepalingen, aan alle vergunningen gemeen, Onderafdeling 5 Zaak van de wegen 
Artikel 4.2.25. Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad 
beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de 
vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen, 
alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de 
vergunningsaanvraag. Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft 
genomen over de zaak van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of 
de Vlaamse Regering, de gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak 
van de wegen en deelt die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de 
samenroeping door de provinciegouverneur.

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, Titel IV vergunningenbeleid, hoofdstuk II vergunningsplicht, 
afdeling 2
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Bepalingen, aan alle vergunningen gemeen, Onderafdeling 5 Zaak van de wegen

Artikel 4.2.25. Als de vergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de 
gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt 
dat de vergunning kan worden verleend, neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de 
wegen, alvorens het vergunningverlenende bestuursorgaan een beslissing neemt over de 
vergunningsaanvraag.

Als de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid had, maar geen beslissing heeft genomen over de zaak 
van de wegen, roept de provinciegouverneur op verzoek van de deputatie of de Vlaamse Regering, de 
gemeenteraad samen. De gemeenteraad neemt een beslissing over de zaak van de wegen en deelt 
die beslissing mee binnen een termijn van zestig dagen vanaf de samenroeping door de 
provinciegouverneur.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de zaak van de wegen die het voorwerp uitmaakt van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag 
voor de realisatie van de ontsluiting van het Guldensporencollege en van een noord-zuid fietspad door 
de campus, zoals voorgesteld op de bijhorende plannen, goed te keuren.

Punt 2
De opgemaakte plannen integraal deel te laten uitmaken van dit besluit.

Bijlagen
 overzichtsplan met aanduiding fasering.pdf
 Rooilijnplan.pdf
 bestaande toestand met aanduiding fotos fase 2.pdf
 grondplan ontwerp fase 2.pdf
 typedwarsprofiel DD fase 2.pdf
 bekistingsplan noodoverlaat fase 2.pdf

Bert Herrewyn
Planning en Openbaar Domein
19 - 2017_GR_00283 - Tulpenpark Rollegem - Overeenkomst tot gebruik van een perceel grond. - Goedkeuren

19 2017_GR_00283 Tulpenpark Rollegem - Overeenkomst tot 
gebruik van een perceel grond. - 
Goedkeuren
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
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heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De 
Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer Yves Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid; de heer David Wemel, 
raadslid

Verontschuldigd:
de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
In Tulpenpark te Rollegem liggen 3 percelen van 3 verschillende eigenaars, zijnde de stad Kortrijk, 
OCMW Kortrijk en Eigen haard is goud waard.
Deze 3 percelen worden al jaren verwaarloosd. Daarnaast is de tuin van Tulpenpark 57, in eigendom 
van Eigen haard is goud waard, te groot voor de bewoner van dit huis.
Om dit perceel goed te kunnen onderhouden werd voorgesteld aan MPI de Kindervriend om dit in 
gebruik te nemen als weide.
Alvorens deze grond ter beschikking te stellen dienden er nog werken uitgevoerd te worden op dit 
perceel, zijnde het verwijderen van een afsluiting, rooien van bomen, verwijderen van onkruiden en 
het inzaaien van een weidegrasmengsel, om zodoende een propere weide af te leveren aan MPI de 
Kindervriend.
Deze kosten werden verdeeld tussen OCMW en Eigen Haard is Goud Waard. 
MPI de Kindervriend zal zelf instaan voor het plaatsen van een afsluiting zodat de paarden en pony's, 
die zullen ingezet worden in deze weide, niet kunnen ontsnappen.

De weide is nu klaar voor gebruik.

Om het gebruik van een perceel grond te regelen is een gebruiksovereenkomst nodig. Deze 
overeenkomst wordt aangegaan tussen verschillende partijen, zijnde: Stad Kortrijk, OCMW Kortrijk, 
Eigen Haard is Goud Waard en MPI de Kindervriend.

Argumentatie
De stad, het OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappij geven, elk wat betreft hun eigendom, in 
gebruik aan de VZW, die aanvaardt, een perceel grond gelegen te Tulpenpark In Kortrijk-Rollegem, 
kadastraal gekend Kortrijk, 10de afdeling, sectie B, delen van nrs. zonder voor de Stad, 434/V/2 voor 
het OCWM en 434/Z voor de sociale huisvestingsmaatschappij.
Het komt voor wat de Stad betreft, aan de gemeenteraad toe om deze gebruiksovereenkomst goed te 
keuren.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
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Financiële informatie
Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Niet van toepassing

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
akkoord te gaan met de overeenkomst tot het in gebruik geven van een perceel grond gelegen 
Tulpenpark te Kortrijk-Rollegem aan MPI de Kindervriend, zoals opgenomen in bijlage.

Bijlagen
 Overeenkomst.pdf
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Axel Weydts
Planning en Openbaar Domein
20:24 David Wemel, raadslid betreedt de zitting
20 - 2017_GR_00284 - Parkeermaatregelen omgeving Veemarkt en Loofstraat - Voorstel nieuwe parkeermaatregelen Veemarkt, Wandelingstraat, Pluimstraat, Slachthuisstraat, Lode de Boningelaan en Loofstraat - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

20 2017_GR_00284 Parkeermaatregelen omgeving Veemarkt 
en Loofstraat - Voorstel nieuwe 
parkeermaatregelen Veemarkt, 
Wandelingstraat, Pluimstraat, 
Slachthuisstraat, Lode de Boningelaan en 
Loofstraat - Vaststellen aanvullend 
verkeersreglement
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De 
Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Yves 
Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Het betalend parkeren werd in de omgeving Veemarkt geïntroduceerd ten gevolge van het bouwen 
van de parking (2000).  Sindsdien zijn er zo goed als geen structurele aanpassingen gebeurd met 
uitzondering van P30 (2014).  
Een aantal wijzigingen zijn er gepland : huur parking K in Kortrijk, herinrichting Wandelingstraat en 
deel Lode de Boningelaan.
Naar aanleiding hiervan worden een aantal (flankerende) maatregelen voorgesteld.

Argumentatie
1. Veemarkt

Omvormen van de huidige KOR1-strook (kant plein) naar P30-plaatsen (deel Romeinselaan-
Slachthuisstraat) en bewonersplaatsen  (deel Slachthuisstraat-rotonde) 
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Motief :

 hoge bezetting huidige P30 (kant woningen); 
 geen bewonersplaatsen op Veemarkt.

2. Slachthuisstraat en Pluimstraat

Omvormen van de huidige KOR2-regulering (Pluimstraat 28pl en Slachthuisstraat 14 plaatsen) naar 
bewonersplaatsen en KOR1. 
Nieuwe situatie : 

Aantal plaatsen bewoners KOR1 P30
Pluimstraat    
Deel 1 6 5  
Deel 2 8 7 2
Slachthuisstraat 7 6 1

Motief : Deze zone is een woongebied.  Uit tellingen blijkt dat 65% van de plaatsen door bewoners 
worden ingenomen.  Langparkeerders worden verwezen naar parkings.

3. Wandelingstraat en omgeving

3.1 Omvormen van de huidige 17 KOR2-plaatsen naar 16 KOR1 en 2 P30.  De nieuwe 2 plaatsen 
aansluitend in de Passionistenlaan, signaleren als bewonersplaatsen.  
3.2 De Wandelingstraat (deel Veldstraat- Passionistenlaan) wordt administratief toegevoegd aan 
bewonerszone Passionistenlaan in plaats van bij zone Veldstraat.  Hierdoor verdwijnt de parkeerdruk 
van bewoners uit aanliggende straten.
3.3 De L. de Boningelaan, na schriftelijk overleg met de bewoners, signaleren als KOR2 (in aansluiting 
met de Hugo Verriestlaan). 

Motief: geplande wegeniswerken eind 2017 en vragen bewoners Lode de Boningelaan. 

Huidige situatie :

3.1-3.2 Slechts enkele woningen hebben een garage. Uit onderzoek blijkt dat bijna 60% van de 
parkeerders in deze zone bewoners zijn van zone Veldstraat waarvan 43% niet woont in de 
Wandelingstraat.

3.3 De Lode de Boningelaan heeft een parkeercapaciteit van 30 wagens aan de zijde van de woningen 
en 43 aan de zijde van het park. 70% van de woningen heeft een oprit. 

4. Loofstraat

Sinds mei 2017 is AZ Groeninge met al zijn activiteiten verhuisd uit de Loofstraat. Als gevolg hiervan is 
de parkeerdruk er gedaald en zijn doelgroepen minder specifiek vertegenwoordigd.

Diverse bewoners hebben reeds – terecht - gevraagd de modaliteiten er te wijzigen.

Modaliteiten situatie mei 2017 :

KOR1B- 94 parkeerplaatsen

5 parkeerplaatsen voor minder-validen
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5 parkeerplaasten Shop&Go (P30)

Parko stelt volgende wijzigingen voor :

 3 parkeerplaasten minder-validen ter hoogte van ingang ex-ziekenhuis veranderen naar 
parkeerplaasten KOR1B

 3 parkeerplaasten Shop&Go t.h.v. ingang ex-ziekenhuis veranderen naar parkeerplaatsen 
KOR1B

 De parkeerplaasten tussen St.-Sebastiaanslaan en Condédreef te wijzigen van KOR1B naar 
KOR2 (75 plaatsen).

 

 

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

 de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 
16 maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, 
inzonderheid op de artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 
december 1982, en op artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

 het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en 
de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 
1978, 25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 
juli 1990, 18 september 1991 en 14 mei 2002 (art.2);

 het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële 
besluiten van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 
1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 19 december 1991 en 14 mei 2002 
(art.6.5 en 9);

 het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 de bepalingen van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie

Beleidsdoelstelling(en)
Een stad die beweegt, durft en verandert | We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en 
bezoekers.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Punt 1
Invoeren van bewonersparkeren t..h.v. de Veemarkt kant middenplein ( beginnend 
tegenover huisnummer 32 en eindigend tegenover huisnummer 72)

§ 1              Invoeren van bewonersparkeren t.h.v. de Veemarkt kant middenplein, beginnend 
tegenover huisnummer 32 en eindigend tegenover huisnummer 72.

§ 2            Deze maatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door het aanbrengen van 
borden E9a + onderbord ‘bewoners’.

§ 3            De begin- en eindborden geplaatst zodoende dit duidelijk, conform de wegcode, aan te 
geven.

Beginborden :   ter hoogte van de Veemarkt kant middenplein tegenover huisnummer 32.

Eindborden:     ter hoogte van de Veemarkt kant middenplein tegenover huisnummer 72.

Punt 2
Invoeren ‘extra-kortparkeerzones’ P30 t.h.v. de Veemarkt kant middenplein, beginnend 
tegenover huisnummer 16 en eindigend tegenover huisnummer 28, de Havermarkt 
(eerste parkeerplaasten naast mindervaliden parkeerplaats), Nieuwstraat (eerste 
2 parkeerplaatsen zijde Wijngaardstraat)

§ 1              Invoeren ‘extra-kortparkeerzones’ P30 t.h.v. de Veemarkt kant middenplein, beginnend 
tegenover huisnummer 16 en eindigend tegenover huisnummer 28, de Havermarkt (eerste 
parkeerplaatsen naast mindervaliden parkeerplaats), Patersmotestraat (bestaande laad- en loszone) , 
Nieuwstraat (eerste 2 parkeerplaatsen zijde Wijngaardstraat)

§ 2           De reglementering “gratis extra kort-parkeren” is geldig van maandag tot en met zaterdag 
en dit van 09u tot 19u.

§ 3           De maximale parkeerduur wordt vastgelegd op 30 minuten

§ 4           Deze maatregel wordt ter kennis gebracht van de weggebruikers door het aanbrengen van 
borden E9a met verschillende onderborden: onderbord type VIIc met vermelding 30 minuten met 
onderborden type Va en Vb en daaronder bord(pijl) Xa en een zelfde eindbord met onderbord (pijl) XB 
(conform de reeds bestaande signalisatie).

De begin- en eindborden geplaatst zodoende dit duidelijk, conform de wegcode, aan te geven.

Beginborden :  

 ter hoogte van de Veemarkt kant middenplein tegenover huisnummer 16
 ter hoogte van de Havermarkt naast bestaande mindervaliden parkeerplaats
 ter hoogte van de Nieuwstraat ter hoogte van huisnummer 11.

Eindborden:     

 ter hoogte van de Veemarkt kant middenplein tegenover huisnummer 28
 ter hoogte van de Havermarkt ter hoogte van huisnummer 1
 ter hoogte van de Nieuwstraat ter hoogte van huisnummer 15.

Punt 3
Dit besluit wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de Vlaamse Minister van Mobiliteit en een afschrift
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wordt verstuurd aan de griffie van de politierechtbank te Kortrijk, aan de griffie van de rechtbank van

eerste aanleg te Kortrijk, aan de vrederechter van het 1e en 2e kanton te Kortrijk en tenslotte ook

aan de hoofdcommissaris van de politie te Kortrijk.

Bijlagen
 Punt 5. - Bijlage 1.  Gebruik P30 Veemarkt.pdf
 Punt 5. - Bijlage 2.  Omgeving Veemarkt- Cijfers toezicht.pdf
 Punt 5. - Bijlage 3. Omgeving Veemarkt. - bewonersbrief Lode de Boningelaan. 

Goedkeuren.pdf
 Punt 5. - Bijlage 4-Omgeving Veemarkt - aanvullend reglement. Vaststellen.docx
 Punt 5. - Omgeving Veemarkt - Parkeermaatregelen.docx
 Punt 9. - Bijlage - Vaststellen aanvullend reglement..docx
 Punt 9. - Loofstraat - Wijziging parkeermodaliteiten..docx

21 - 2017_GR_00279 - Circulatiewijziging - Eenrichtingsverkeer in de Preshoekstraat (tussen Vagevuurstraat en Broeders Van Dalestraat). Definitieve invoering. - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

21 2017_GR_00279 Circulatiewijziging - Eenrichtingsverkeer 
in de Preshoekstraat (tussen 
Vagevuurstraat en Broeders Van 
Dalestraat). Definitieve invoering. - 
Vaststellen aanvullend verkeersreglement
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De 
Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Yves 
Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten



108/153 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

 2016_CBS_02373 - Verkeerswijziging - Eenrichtingsverkeer op proef in de Preshoekstraat (tussen 
Vagevuurstraat en Broeders Van Dalestraat) - Goedkeuren

Aanleiding en context
Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 22/08/2016 om in een deel van de 
Preshoekstraat (tussen Vagevuurstraat en Broeders van Dalestraat) eenrichtingsverkeer op proef in te 
voeren waarbij alle verkeer nog toegelaten werd richting Aalbeke. Het was de bedoeling om deze 
maatregel na ongeveer 6 maanden te evalueren.

 

Argumentatie
De evaluatiemeting vond plaats van 16/03/2017 tot 23/03/2017.

Er werd opnieuw tezelfdertijd gemeten (centraal) in de drie betrokken straatdelen: Preshoekstraat, 
Broeders Van Dalestraat en Vanbelleghemdreef.

Vermoedelijk omwille van het eenrichtingsverkeer is de snelheid in de Preshoekstraat (licht) 
toegenomen, maar er is zeker geen snelheidsprobleem. Daar waar bij de meting voor de invoering 
van het eenrichtingsverkeer (januari 2016) bijna iedereen trager reed dan 40km/u, reed er bij de 
nieuwe meting zo’n 10% sneller dan 40 km/u. 0,8% reed sneller dan 50 km/u.

In de Broeders Van Dalestraat en de Vanbelleghemdreef reed respectievelijk 0,5% (tegenover 1,9% 
bij vorige meting) en 3,1% (tegenover 1,7% bij vorige meting) sneller dan 50 km/u.

Per dag werden er 704 auto’s geteld in de Preshoekstraat (vorige meting 606); 670 in de Broeders 
Van Dalestraat (vorige meting 386) en 3000 in de Vanbelleghemdreef (vorige meting 2726). Ondanks 
het eenrichtingsverkeer is er toch een lichte toename van het verkeer in de Preshoekstraat. In de 
Broeders Van Dalestraat en Vanbelleghemdreef hadden we een toename van zo’n 300 voertuigen per 
dag verwacht en dat wordt inderdaad bevestigd door de cijfers.

Deze intensiteiten beantwoorden aan de verwachtingen en zijn aanvaardbaar.

Verder ontvingen we ook geen enkele klacht over deze maatregel. Wij stellen dan ook voor om het 
eenrichtingsverkeer definitief in te voeren en het aanvullend reglement te laten vaststellen door de 
gemeenteraad.

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

-de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 
maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de 
artikelen 2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 1982, en op 
artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;

- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 1978, 
25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990, 
18 september 1991 en 14 mei 2002 (art. 2);
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- het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële besluiten 
van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 
1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 19 december 1991 en 14 mei 2002 (art. 6.5 en 9);

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen 
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Geen kosten.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het aanvullend reglement in verband met invoering eenrichtingsverkeer in de Preshoekstraat (tussen 
Vagevuurstraat en Broeders Van Dalestraat) als volgt vast te stellen: 

Enig artikel:  

§1. In de Preshoekstraat, tussen de Vagevuurstraaten de Broeders Van Dalestraat, wordt 
eenrichtingsverkeer ingevoerd waarbij alle verkeer enkel nog mag rijden in de richting van Aalbeke. In 
de omgekeerde richting mogen enkel nog fietsers en bromfietsen klasse A rijden. 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
een bord F19+M5 in de Preshoekstraat ter hoogte van de Vagevuurstraat en het bord C1+M3 in de 
Preshoekstraat ter hoogte van de Broeders Van Dalestraat. In de Preshoekstraat komt er ter hoogte 
van de Broeders Van Dalestraat ook een bord D1e + M3 voor verkeer met herkomst Aalbeke.

Punt 2
Dit besluit ter kennisgeving voor te leggen aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Bijlagen
 Voorstel eenrichtingsverkeer in de Preshoekstraat.pdf

22 - 2017_GR_00280 - Wijziging snelheidsbeperking - Zone 30 schoolomgeving deel Burgemeester Vercruysselaan (R36) - gewestweg - Vaststellen aanvullend verkeersreglement

22 2017_GR_00280 Wijziging snelheidsbeperking - Zone 30 
schoolomgeving deel Burgemeester 
Vercruysselaan (R36) - gewestweg - 
Vaststellen aanvullend verkeersreglement
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
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de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De 
Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Yves 
Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Het Guldensporencollege dringt er terecht op aan om in de nieuwe schoolomgeving Burgemeester 
Vercruysselaan zone 30 in te voeren.

Argumentatie
Het nieuwe schoolgebouw Guldensporencollege, kant Burgemeester Vercruysselaan, is sinds kort 
volledig in gebruik genomen. De drukte in de BurgmeesterVercruysselaan is ter hoogte van het 
schoolgebouw dan ook fel toegenomen: overstekende fietsers en voetgangers, busgebruikers, 
afzetten en ophalen van de scholieren, …

AWV voorziet een herinrichting van deze schoolomgeving ten vroegste in februari 2018. Tezelfdertijd 
zou er in een deel van de Burgemeester Vercruysselaan een variabele zone 30 (enkel zone 30 op de 
schoolpunturen) met elektronische borden worden ingevoerd. Om de weggebruikers echter nu al te 
wijzen op het feit dat er daar een drukke schoolomgeving is, stellen we voor om, in afwachting van de 
heraanleg, zone 30 (met vaste signalisatie) in te voeren. 

Wettelijk moet elke schoolomgeving zone 30 zijn. AWV gaat akkoord met deze werkwijze.

De school en de omwonenden worden hiervan in kennis gesteld.

Juridische grond
De volgende regelgeving is hierop van toepassing:

-de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 
maart 1968 en zoals hij van toepassing is krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de 
artikelen 3§2 en 10, op artikel 12, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 december 1982, en op 
artikel 29, gewijzigd bij de wet van 9 juni 1978;
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- het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de 
plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 
wegverkeer, inzonderheid op artikel III, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 1978, 
25 november 1980, 8 april 1983, 1 juni 1984, 25 maart 1987, 17 september 1988, 20 juli 1990, 
18 september 1991 en 14 mei 2002 (art. 2);

- het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële besluiten 
van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 november 1980, 11 april 1983, 
1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990, 19 december 1991 en 14 mei 2002 (art. 6.5 en 9);

- het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen 
op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

- de bepalingen van het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Financiële informatie
Financiële informatie
Geen kosten. Plaatsing nieuwe borden door AWV.

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Het aanvullend reglement in verband met zone 30 schoolomgeving deel Burgemeester Vercruysselaan 
(R36) (gewestweg) als volgt vast te stellen: 

Artikel 1

§1. In een deel van de Burgemeester Vercruysselaan wordt een vaste zone 30 schoolomgeving 
ingevoerd in afwachting van de heraanleg waarna een variabele zone 30 wordt ingevoerd. 

§2. Deze maatregel zal ter kennis van de weggebruikers worden gebracht door het aanbrengen van 
borden A23+ F4a ter hoogte van nr. 25 en nr. 20 en het bord F4b tegenover nr. 25 en nr. 20.

Punt 2
Dit besluit ter goedkeuring voor te leggen aan het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.

Bijlagen
 bijlage 1 - plannetje zone 30-schoolomgeving Burg Vercruysseln.pdf
 bijlage 2 - legende betekenis verkeersborden.pdf
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Raadscommissie 3
Vincent Van Quickenborne
Communicatie en Recht
23 - 2017_GR_00270 - Intercommunale Leiedal - Verslag en toelichting

23 2017_GR_00270 Intercommunale Leiedal - Verslag en 
toelichting
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De 
Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Yves 
Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Een bestuurder van Leiedal geeft aan de gemeenteraad de in artikel 53 van het decreet houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 voorziene verslag en toelichting.

Argumentatie
De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale Leiedal, opgericht op 9 juni 1960. 
De laatste statutenwijziging dateert van 24 mei 2016. 
Leiedal is een dienstverlenende vereniging, beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
Doel van de vereniging is o.a. de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun 
taken door het verlenen van ondersteunende diensten.

Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 bepaalt dat 
de op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders minstens tweemaal per 
jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad die hen heeft voorgedragen, verslag 
uitbrengen over de uitoefening van hun mandaat en toelichting verstrekken bij het beleid van de 
dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.

Het verslag en de toelichting wordt gegeven door raadslid Koen Byttebier in de openbare vergadering 
van de raadscommissie.
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Juridische grond
Artikel 53 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
akte te nemen van het verslag van de bestuurder over de uitoefening van zijn mandaat en de 
toelichting bij het beleid van de Intercommunale Leiedal.

24 - 2017_GR_00271 - Intercommunale Leiedal - buitengewone algemene vergadering van 12 december 2017 - Goedkeuren agenda en bepalen mandaat

24 2017_GR_00271 Intercommunale Leiedal - buitengewone 
algemene vergadering van 12 december 
2017 - Goedkeuren agenda en bepalen 
mandaat
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De 
Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Yves 
Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Per brief van 2 oktober 2017 wordt de stad uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone 
algemene vergadering van Leiedal op 12 december 2017.

Argumentatie
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De stad Kortrijk is aangesloten bij de Intercommunale Leiedal, opgericht op 9 juni 1960. 
De laatste statutenwijziging dateert van 24 mei 2016. 
Leiedal is een dienstverlenende vereniging, beheerst door het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking. 
Doel van de vereniging is o.a. de deelnemende gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun 
taken door het verlenen van ondersteunende diensten.

Volgens artikel 44 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001 
dient de gemeenteraad goedkeuring te verlenen aan de agendapunten van deze algemene 
vergadering en het mandaat van de vertegenwoordiger, die voor deze algemene vergadering werd 
aangeduid, vast te stellen.

---

De agenda van deze vergadering, goedgekeurd door de raad van bestuur van Leiedal op 
22/09/2017, ziet er als volgt uit:

1. Statutenwijziging
Aanpassing aan de artikel 4, 14 en de bijlages 2 en 3, conform de briefwisseling met de vennoten op 
12/09/2017.

2. Jaaractieplan en begroting 2018
Goedkeuring van het jaaractieplan en de begroting van 2018.

3. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2018 
In uitvoering van Artikel 14 van de statuten van Leiedal stelt de Algemene Vergadering de bijdrage 
van de gemeenten vast voor het begrotingsjaar 2018.

4. Benoeming deskundige 
In uitvoering van Artikel 18 van de statuten van Leiedal benoemt de Algemene Vergadering 
de deskundigen op voordracht door de gemeente waar de zetel van Leiedal gevestigd is. De 
procedure wordt opgestart naar aanleiding van het ontslag, op zijn verzoek, van de heer Luc Deseyn 
als deskundige in de raad van bestuur van Leiedal vanaf 1/01/2018.

5. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten
In uitvoering van Artikel 4 §2 van de statuten van Leiedal neemt de Algemene Vergadering akte van 
bijkomende intekeningen op de wederzijdse exclusieve dienstverlening.

6. Varia

---

Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar agendapunt 1: Statutenwijziging.

“Het huidig ontwerp van statutenwijziging behelst twee artikels en een bijlage. Het ontwerp van 
statutenwijziging werd goedgekeurd door de raad van bestuur van 8 september 2017.

De doelstelling van de statutenwijziging is om statutair mogelijk te maken dat Leiedal ingevolge de 
nieuwe regeling van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (w.btw) kan 
optreden als kostendelende vereniging/zelfstandige groepering.

Met ingang van 1 juli 2016 is het nieuw artikel 44 §2bis w.btw in werking getreden. Tot op heden is er 
geen uitvoeringsbesluit hieromtrent gepubliceerd. In de Aanschrijving nr. 31 van 12 december 2016 
zijn wel inmiddels administratieve toelichtingen opgenomen.
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In gevolge deze nieuwe regeling kan Leiedal optreden als kostendelende vereniging/zelfstandige 
groepering t.a.v. al haar deelnemende gemeenten/aandeelhouders, ongeacht enige 
exclusiviteitsovereenkomst. Het is wenselijk dit statutair te verankeren.

Terzelfdertijd wordt voorgesteld de thans opgenomen exclusieve dienstverlening niet langer statutair 
te behouden. De huidige domeinen van de wederzijdse exclusiviteiten zullen worden toegevoegd aan 
een op te stellen inwendig reglement dat de werking van Leiedal als zelfstandige groepering regelt.

Het is aangewezen om nog in de loop van 2017 statutair te verankeren dat Leiedal vanaf 1 januari 
2017 kan optreden als zelfstandige groepering. Artikel 48 van de huidige statuten laat desgevallend 
toe dat een statutenwijziging, indien goedgekeurd door de toezichthoudende overheid, maximaal een 
terugwerkende kracht kan hebben tot aan de eerste januari van het boekjaar waarin de algemene 
vergadering de wijzigingen aanbrengt.

Om dit principe statutair te verankeren is een aanpassing nodig van volgende artikels en bijlagen:
1. Artikel 4 (werkvormen)
2. Artikel 14 §2 (financiering)
3. Bijlage 2 (lijst met wederzijdse exclusiviteiten)
4. Hernummering van de overige bijlagen”

Verdere uitleg hieromtrent is te vinden in bijlage 10: Toelichtingsnota bij ontwerp statutenwijziging

In bijlage 11 worden, voor wat betreft de te wijzigen artikels, de oude en (voorgestelde) nieuwe tekst 
naast elkaar gezet met de wijzigingen in het vet.

Het voorstel tot statutenwijziging werd conform artikel 48 van de statuten per brief van 12 september 
2017 aan de stad meegedeeld (bijlage 00).

---

Met betrekking tot agendapunt 4: Benoeming deskundige

In artikel 18 van de statuten van Leiedal is voorzien dat de bestuurders, benoemd op voordracht van 
de gemeenten, zich kunnen laten bijstaan door deskundigen die, na gezamenlijk overleg, worden 
voorgedragen door de gemeente waar de zetel van de intercommunale Leiedal gevestigd is en werden 
benoemd door de gemeentelijke vertegenwoordigers op de algemene vergadering.

Namens de raad van bestuur van Leiedal wordt aan de gemeenteraad van Kortrijk gevraagd om de 
heer Emmanuel Labarque voor te dragen als deskundige in de raad van bestuur van Leiedal, ter 
vervanging van de heer Deseyn.

Zie hiervoor ook bijlage 0-Aangetekende brief Kortrijk en bijlage 8 Toelichtingsnota voordracht 
deskundige in raad van bestuur Leiedal.

---

Voor wat betreft agendapunt 5: “Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten” is er momenteel 
geen interesse en is het dus niet nodig een beslissing te nemen hieromtrent.

---

De gemeenteraad besliste in zitting van 17 november 2014 mevrouw K. Detavernier en mevrouw M-C 
Vandenbulcke, elk voor 50% van het totaal aantal stemmen waarover de stad Kortrijk beschikt, als 
vertegenwoordigers en de heer A. Vandendriessche als plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te 
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duiden voor de algemene vergadering van de Intercommunale Leiedal voor een periode die eindigt na 
de algemene vergadering die volgt op de hernieuwing van de gemeenteraad in 2019.

Juridische grond
Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Advies
Financiën algemeen
Gunstig advies

Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Goedkeuring te verlenen aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de 
Intercommunale Leiedal op 12 december 2017.

Punt 2
Goedkeuring te verlenen aan de voorgestelde statutenwijziging.

Punt 3
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de voorgestelde statutenwijziging (agendapunt 1) 
goed te keuren.

Punt 4
De heer Emmanuel Lamarque voor te dragen als deskundige in de raad van bestuur van Leiedal en dit 
vanaf 1/01/2018 (agendapunt 4).

Punt 5
De aangeduide vertegenwoordigers op te dragen de -overige- op de agenda geplaatste punten van 
de buitengewone algemene vergadering van de Intercommunale Leiedal op 12 december 2017, 
waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren.

Bijlagen
 00-20170912 - Melding ontwerp statutenwijziging in kader formele procedure.pdf
 0-Aangetekende brief Kortrijk.pdf
 Bijlage 1 - Agenda Buitengewone Algemene Vergadering 12-12-2017 +.pdf
 Bijlage 2 - Jaaractieplan en Begroting 2018 - Ontwerp +.pdf
 Bijlage 3 - Jaarlijkse bijdrage per inwoner Kortrijk +.pdf
 Bijlage 6 - Overzicht toegekende wederzijdse exclusiviteiten stad Kortrijk +.pdf
 Bijlage 7 - Wederzijdse Exclusieve dienstverlening - Aanstiplijst +.pdf
 Bijlage 8 - Toelichtingsnota voordracht deskundige in raad van bestuur Leiedal.pdf
 Bijlage 10 - Toelichtingsnota bij ontwerp statutenwijziging +.pdf
 Bijlage 11 - Ontwerp statutenwijziging +.pdf
 statuten.pdf
 GR17-11-2014 - vaste vertegenwoordigers.pdf



117/153 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

25 - 2017_GR_00272 - Gaselwest - Verslag en toelichting

25 2017_GR_00272 Gaselwest - Verslag en toelichting
Verdaagd

26 - 2017_GR_00273 - Gaselwest. Buitengewone Algemene vergadering van 18 december 2017. - Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat vertegenwoordiger.

26 2017_GR_00273 Gaselwest. Buitengewone Algemene 
vergadering van 18 december 2017. - 
Goedkeuren agenda. Bepalen mandaat 
vertegenwoordiger.
Verdaagd

An Vandersteene
Musea en Erfgoed
27 - 2017_GR_00258 - Straatnaamgeving - Goudsmedenpark en Goudsmedenpad - Principiële goedkeuring

27 2017_GR_00258 Straatnaamgeving - Goudsmedenpark en 
Goudsmedenpad - Principiële goedkeuring
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De 
Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Yves 
Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor een nieuw aan te leggen verkaveing op het terrein van het voormalige bedrijf 
Bowy(goudsmederij) in Marke, aansluitend op de Kloosterstraat, moeten namen gekozen worden voor 
een straat en een verbindingspad (trage weg). De straatnaamcommissie besprak dit in vergadering 
van 4 juli 2017 en stelt de namen Goudsmedenpark en Goudsmedenpad voor. 

Argumentatie
De commissie had eerder “Bowypark” en Bowypad” voorgesteld. Deze naamgeving bleek evenwel 
gevoelig. Het faillissement van het bedrijf (1991) heeft sporen nagelaten.
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De commissie is nochtans van oordeel dat het  bedrijf, gelet op de omvang (in 1970 zelfs 183 
werknemers), zijn belang heeft gehad. Een verwijzing naar de daar uitgeoefende bedrijvigheid,  
verwant aan de goudsmederij moet volgens de commissie wel kunnen.

Juridische grond
Volgens de wettelijk voorgeschreven procedure moet de gemeenteraad eerst een princiepsbeslissing 
nemen, waarna een openbare bekendmaking moet volgen. De cultuurraad dient een advies uit te 
spreken. Na het openbaar onderzoek kan de gemeenteraad definitief de naam vastleggen.

We verwijzen hierbij naar:

- het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, 
zoals gewijzigd door het decreet van 01 juli 1987

- het gemeentedecreet.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
Principieel, de nieuwe straat en het pad aansluitend op de Kloosterstraat in Marke, gesitueerd op de 
site voormalige goudsmederij Bowy, de namen te geven: Goudsmedenstraat en Goudsmedenpad.

Bijlagen
 verslag straatnaamcommissie.pdf
 Voorstel commissie : Goudsmedenpark + 1.doc

Communicatie en Recht
28 - 2017_GR_00263 - Bijlage 2 samenwerkingsovereenkomst VIAA + service agreement - Update bijlage 2 samenwerkingsovereenkomst VIAA en service agreement

28 2017_GR_00263 Bijlage 2 samenwerkingsovereenkomst 
VIAA + service agreement - Update bijlage 
2 samenwerkingsovereenkomst VIAA en 
service agreement
Goedgekeurd

Samenstelling
Aanwezig:
de heer Piet Lombaerts, voorzitter; de heer Vincent Van Quickenborne, burgemeester; de heer Rudolf 
Scherpereel, schepen; de heer Wout Maddens, schepen; mevrouw Kelly Detavernier, schepen; de 
heer Bert Herrewyn, schepen; de heer Arne Vandendriessche, schepen; mevrouw An Vandersteene, 
schepen; de heer Axel Weydts, schepen; de heer Philippe De Coene, schepen; de heer Marc Lemaitre, 
raadslid; de heer Stefaan Bral, raadslid; de heer Lieven Lybeer, raadslid; de heer Filiep Santy, 
raadslid; de heer Patrick Jolie, raadslid; mevrouw Marie Vandenbulcke, raadslid; de heer Stefaan De 
Clerck, raadslid; de heer Alain Cnudde, raadslid; de heer Jean de Béthune, raadslid; mevrouw 
Christine Depuydt, raadslid; de heer Pieter Soens, raadslid; de heer Roel Deseyn, raadslid; de heer 
Koen Byttebier, raadslid; de heer Maarten Seynaeve, raadslid; de heer Sliman You-Ala, raadslid; 
mevrouw Isa Verschaete, raadslid; de heer Francis Rodenbach, raadslid; mevrouw Carol Leleu, 
raadslid; mevrouw Hannelore Vanhoenacker, raadslid; mevrouw Catherine Waelkens, raadslid; 
mevrouw Astrid Destoop, raadslid; de heer Wouter Allijns, raadslid; mevrouw Hilde Verduyn, raadslid; 
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mevrouw Phyllis Roosen, raadslid; mevrouw Liesbet Maddens, raadslid; de heer Mattias Vandemaele, 
raadslid; mevrouw Stefanie Demeyer, raadslid; de heer David Wemel, raadslid; de heer Yves 
Vanneste, waarnemend stadssecretaris

Afwezig:
mevrouw Franceska Verhenne, raadslid; de heer Mohamed Ahouna, raadslid

Verontschuldigd:
de heer Steve Vanneste, raadslid; de heer Geert Hillaert, stadssecretaris

Beschrijving
Gekoppelde besluiten

 2015_GR_00151 - Vlaams instituut voor Archivering (VIAA)  - Samenwerkingsovereenkomst VIAA - 
Goedkeuren

Aanleiding en context
Bijlage 2 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Kortrijk en het Vlaams Instituut voor 
Archivering (VIAA)  heeft een update gekregen die nagenoeg geen inhoudelijke wijzigingen  bevat 
t.a.v. de eerste versie. Het gaat enerzijds om verduidelijkingen (bijvoorbeeld de toegang tot het MAM-
systeem is anders dan toegang tot het Archief voor Onderwijs gezien de bestaande juridische context) 
en om een actualisatie van de terminologie (bijvoorbeeld Testbeeld werd overal vervangen door Het 
Archief). Anderzijds werden een aantal type scholen toegevoegd (in overleg met/op vraag van het 
Departement O&V) en wordt de toegang geregeld voor educatieve uitgeverijen die - voor alle 
duidelijkheid - louter een tijdelijk controle-account krijgen van zodra hun educatieve auteurs collecties 
hebben aangemaakt (wat reeds nu voorzien was in de bijlage van de samenwerkingsovereenkomst). 
Naast de update van bijlage 2 van de samenwerkingsovereenkomst is de service agreement 
geactualiseerd. 

Argumentatie
Het stadsarchief is sinds 2015 contentpartner van VIAA. Het E-depot van VIAA zorgt ervoor dat het 
audiovisuele materiaal van de stad Kortrijk voor altijd, op een correcte manier, bewaard blijft. VIAA 
staat namelijk in voor meer dan enkel opslaan van digitale bestanden. Zij controleren deze ook op 
authenticiteit en leesbaarheid. Een echt E-depot, waar men digitale bestanden bewaart en 
preserveert.  Bijlage 2 maakt integraal deel uit van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad 
Kortrijk en VIAA. De update van bijlage 2 bevat nagenoeg geen inhoudelijke wijzigingen t.a.v. de 
eerste versie. Het gaat om verduidelijkingen en om een actualisatie van de terminologie. De service 
agreement is geactualiseerd.

Regelgeving: bevoegdheid
De GR is bevoegd op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet.
Besluit
Stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Punt 1
de update van bijlage 2 van de samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw IMINDS, handelend in naam en 
voor rekening van VIAA  en de Stad Kortrijk goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.

Punt 2
de geactualiseerde service agreement tussen de vzw IMINDS, handelend in naam en voor rekening 
van VIAA  en de Stad Kortrijk goed te keuren, zoals opgenomen in bijlage.
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Bijlagen
 bijlage 2-updatejuli2016-def.pdf
 Stadsarchief Kortrijk - Service Agreement VIAA.pdf.pdf
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Service Agreement VIAA

Stadsarchief Kortrijk

Onderstaande instructies 
helpen je bij het afsluiten van 
het VIAA service Agreement:

1. Vul het document in.

2. Druk op 'Bewaar' en download het 
document via 
 
(icoon rechts boven).

3. Druk het document af, en onderteken 
het op de aangewezen plek 
onderaan.

4. Laad vervolgens onderaan (sectie 8 
'Getekende Service Agreement') het 
getekende document op en druk op 
Service Agreement finaliseren.

5. VIAA vzw zal de ingevulde Service 
Agreement valideren en een 
wederzijds ondertekende versie 
binnen contract.viaa.be uploaden.

1 - Contactgegevens
1.1 - Content Partner
Algemene Contactgegevens Organisatie
Naam instelling Stadsarchief Kortrijk
Adres Kortrijksestraat 388 A, 8500 Kortrijk
BTW-nummer BE 0207.494.678
Telefoonnummer 056 27 88 00
Website www.kortrijk.be/stadsarchief
CP-id OR-9c6s063
Type organisatie Archief
Contactpersoon Service Agreement
Voornaam Peter
Familienaam Van Ammel
Emailadres peter.vanammel@kortrijk.be
Telefoonnummer 056 27 88 06
Logo Content Partner
Logo-customisatie op proxy Ja
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gewenst?
Upload logo stadsarchiefkortrijk.png

Sub-CP's
Naam van de sub-CP(s)
Opmerkingen

1.2 - VIAA
VIAA Contactpersoon Service Agreement
Voornaam Noortje
Familienaam Verbeke
Emailadres noortje.verbeke@viaa.be
Telefoonnummer +32 486 67 36 07

2 - Collectiebeschrijving
Toelichting

De collectie is het onderdeel van de SA waarin 
duidelijk wordt gedefinieerd welke objecten of 
verzamelingen van objecten deel uitmaken 
van deze overeenkomst.
De term “collectie hoeft geen directe link te 
hebben naar een inhoudelijke collectie bij u. 
Een collectie kan bijvoorbeeld verwijzen naar 
bepaalde types dragers bij u (vb. Betacam SP, 
Umatic, audiotapes, ...).

2.1 - Digitalisering
Toelichting De hierna beschreven collectie materiaal zal 

gedigitaliseerd worden door VIAA. De 
hoeveelheden in deze lijst zijn schattingen, en 
kunnen nog afwijken van de reële 
hoeveelheden die gedigitaliseerd worden. 

Voor film wordt op dit moment enkel de 
aangetaste film gedigitaliseerd. De graad van 
aantasting wordt bepaald door een analyse in 
samenwerking met Cinematek. Enkel film die 
gekwalificeerd wordt als zijnde aangetast  en 
die door de Content Partner geselecteerd 
wordt, zal worden gedigitaliseerd. Aangezien u 
als Content Partner nog de keuze heeft in 
welke resolutie de film gedigitaliseerd zal 
worden, en dit een invloed heeft op de 
bestandsgrootte, is de inschatting in grootte 
van de collectie hier louter indicatief berekend 
voor een resolutie op HD en op uw volledige 
filmcollectie (zonder selectie).
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Dragers
Dragers nr. 1
Type drager Film
Kwantificatie
Aantal aangeleverde 
objecten

144

Gemiddelde duurtijd per 
drager (uur)

0.5

Totaal aantal uur 72
GB/h 504

Type Film
Digitalisatiegolf Film
Archiefformaat van het dataobject
Archiefformaat - Codec uncompressed
Archiefformaat - Container DPX
Archiefformaat - Specs v. 2.0
Proxyformaat van het dataobject
Proxyformaat - Codec h264
Proxyformaat - Container mp4
Proxyformaat - Specs 1.5 mbit/sec

Dragers nr. 2
Type drager 1/4" audiotape
Kwantificatie
Aantal aangeleverde 
objecten

43

Gemiddelde duurtijd per 
drager (uur)

0.6

Totaal aantal uur 25.8
GB/h 0.67

Type Audio
Digitalisatiegolf Golf 2
Archiefformaat van het dataobject
Archiefformaat - Codec linear PCM
Archiefformaat - Container WAV
Archiefformaat - Specs 16bit/48kHz
Proxyformaat van het dataobject
Proxyformaat - Codec aac
Proxyformaat - Container mp4
Proxyformaat - Specs 160 kbit/sec

Dragers nr. 3
137/153 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



Type drager Audiocassette

Kwantificatie
Aantal aangeleverde 
objecten

3

Gemiddelde duurtijd per 
drager (uur)

1.33

Totaal aantal uur 3.99
GB/h 0.67

Type Audio
Digitalisatiegolf Golf 1
Archiefformaat van het dataobject
Archiefformaat - Codec linear PCM
Archiefformaat - Container WAV
Archiefformaat - Specs 16bit/48kHz
Proxyformaat van het dataobject
Proxyformaat - Codec aac
Proxyformaat - Container mp4
Proxyformaat - Specs 160 kbit/sec

Dragers nr. 4
Type drager Betacam SP
Kwantificatie
Aantal aangeleverde 
objecten

5

Gemiddelde duurtijd per 
drager (uur)

0.7

Totaal aantal uur 3.5
GB/h 50

Type Video
Digitalisatiegolf Golf 1
Archiefformaat van het dataobject
Archiefformaat - Codec jpeg2000
Archiefformaat - Container MXF
Archiefformaat - Specs 120 Mbps
Proxyformaat van het dataobject
Proxyformaat - Codec h264
Proxyformaat - Container mp4
Proxyformaat - Specs 1.5 mbit/sec

Dragers nr. 5
Type drager Digital Betacam138/153 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
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Kwantificatie
Aantal aangeleverde 
objecten

33

Gemiddelde duurtijd per 
drager (uur)

0.66

Totaal aantal uur 21.78
GB/h 50

Type Video
Digitalisatiegolf Golf 3
Archiefformaat van het dataobject
Archiefformaat - Codec jpeg2000
Archiefformaat - Container MXF
Archiefformaat - Specs 120 Mbps
Proxyformaat van het dataobject
Proxyformaat - Codec h264
Proxyformaat - Container mp4
Proxyformaat - Specs 1.5 mbit/sec

Dragers nr. 6
Type drager VCR
Kwantificatie
Aantal aangeleverde 
objecten

1

Gemiddelde duurtijd per 
drager (uur)

0.66

Totaal aantal uur 0.66
GB/h 50

Type Video
Digitalisatiegolf Golf 2
Archiefformaat van het dataobject
Archiefformaat - Codec jpeg2000
Archiefformaat - Container MXF
Archiefformaat - Specs 120 Mbps
Proxyformaat van het dataobject
Proxyformaat - Codec h264
Proxyformaat - Container mp4
Proxyformaat - Specs 1.5 mbit/sec

Dragers nr. 7
Type drager VHS
Kwantificatie
Aantal aangeleverde 75139/153 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk

communicatie@kortrijk.be



objecten
Gemiddelde duurtijd per 
drager (uur)

2

Totaal aantal uur 150
GB/h 50

Type Video
Digitalisatiegolf Golf 4
Archiefformaat van het dataobject
Archiefformaat - Codec jpeg2000
Archiefformaat - Container MXF
Archiefformaat - Specs 120 Mbps
Proxyformaat van het dataobject
Proxyformaat - Codec h264
Proxyformaat - Container mp4
Proxyformaat - Specs 1.5 mbit/sec

Dragers nr. 8
Type drager Draadspoel
Kwantificatie
Aantal aangeleverde 
objecten

2

Gemiddelde duurtijd per 
drager (uur)

0.5

Totaal aantal uur 1
GB/h 2.0100000000000002

Type Audio (24/96)
Digitalisatiegolf Golf 2
Archiefformaat van het dataobject
Archiefformaat - Codec linear PCM
Archiefformaat - Container WAV
Archiefformaat - Specs 24bit/96kHz
Proxyformaat van het dataobject
Proxyformaat - Codec aac
Proxyformaat - Container mp4
Proxyformaat - Specs 160 kbit/sec

Totale grootte van de 
collectie (TB)

45.11

Opmerkingen

2.2 - Digitale collectie
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Toelichting VIAA zal gefaseerd ook digital born of reeds 
gedigitaliseerd materiaal opnemen in het VIAA 
archief. Het gaat in eerste instantie over 
audiovisueel materiaal en foto's in bulk. U kan 
hier beschrijven hoeveel van zulke bestanden 
uw wilt laten opnemen in het VIAA archief,  
over welke bestandsformaten het gaat, en 
over hoeveel TB dit ongeveer gaat. Als u reeds 
de bevraging ("VIAA-Inventarisering Digitale 
Collecties") invulde, zal VIAA onderstaand veld 
vooraf invullen met de gegevens uit de 
bevraging.  De hoeveelheid TB is een 
schatting, en kan nog afwijken van de reële 
hoeveelheid die gearchiveerd zal worden.

Omschrijving collectie Digitale audio, video en fotobestanden 
(informatie afkomstig uit Bevraging digitale 
collecties 2016)

Geschatte grootte (in TB) 15

2.3 - Totaal geschatte grootte in het VIAA archief
Geschatte grootte (in TB) 60.11

3 - Metadata
Toelichting Voor de collecties beschreven in Deel 1 en 

Deel 2 van deze Service Agreement zal de CP, 
indien beschikbaar, de metadata aanleveren 
aan VIAA. Hiervoor zal de CP een bestand 
aanleveren aan VIAA met daarin de bij de CP 
beschikbare metadata in gestructureerde 
vorm. 

De partijen zullen de nodige afspraken maken 
over de details en termijn van aanlevering.

Geef hieronder aan op welke 
manier de metadata 
aangeleverd zal worden door 
de CP

Een xml volgens het VIAA metadata schema

Opmerkingen Betreffende deel 1 (digitalisering) zullen we 
zelf manueel metadata toevoegen in het 
archiefsysteem.
Betreffende deel 2 veronderstel ik dat dit via 
een xml viaa metadata schema zal verlopen, 
daar we met hetzelfde systeem van Zeticon 
werken.

4 - Hergebruik van materiaal voor ontsluiting
Toelichting De samenwerkingsovereenkomst verleent 

VIAA niet-exclusieve gebruiksrechten op het 
Materiaal. De CP zal in de aan VIAA 
aangeleverde metadata aangeven welk 
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materiaal, volgens de uitzonderingen 
vastgelegd in de 
samenwerkingsovereenkomst, niet mag 
gebruikt worden voor deze ontsluiting. 
Indien dit niet in de metadata is opgenomen, 
zal de CP dit aanduiden in het archiefsysteem 
van VIAA. 

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt ook 
dat de titel, korte beschrijving en/of 
trefwoorden en duurtijd door VIAA publiek 
beschikbaar mogen worden gemaakt.

Naast titel, korte beschrijving 
en duurtijd staat de CP VIAA 
ook toe om de preservatie, 
beschrijvende en technische 
metadata publiek 
beschikbaar te maken

De CP staat aan VIAA toe dat alle aangeleverde 
metadata velden publiek beschikbaar worden 
gemaakt

5 - Bijkomende opmerkingen
Opmerkingen

6 - Export
De CP wenst een 
grootschalige  en eenmalige 
export te ontvangen van de 
archiefmasters na 
digitalisering en opname in 
het archief?

neen

7 - Aanleverschema
Toelichting Enkel van toepassing voor digitalisering van 

audiovisuele dragers of film: zoals bepaald in 
Artikel 2.3 van de 
Samenwerkingsovereenkomst wordt tussen 
de partijen een aanleverschema afgesproken 
per drager. Dit schema is bindend, maar kan 
door één van de partijen nog gewijzigd 
worden tot één maand voor de geplande 
ophaaldatum (vastgelegd in maand en week). 
Als blijkt dat de dragers op het afgesproken 
moment van ophaling toch niet beschikbaar 
zijn en als de service provider als gevolg 
daarvan een claim indient tegen VIAA,  kan 
deze claim door VIAA worden doorgerekend 
aan de CP.

Aanleverschema 
digitalisering

Aanleverschema_digitaliseringVIAA_CE_v20170602.pdf
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genomen van het 
aanleverschema en gaat 
hiermee akkoord

8 - Getekende Service Agreement
Getekende Service 
Agreement
Voorbehouden voor de Content Partner
Geschreven naam
Datum
Handtekening
Voorbehouden voor VIAA
Geschreven naam
Datum
Handtekening
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Aanvullende punten
20:59 Hilde Verduyn, raadslid verlaat de zitting
21:00 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting
21:00 Marie Vandenbulcke, raadslid verlaat de zitting
21:01 Carol Leleu, raadslid verlaat de zitting
21:01 Pieter Soens, raadslid verlaat de zitting

IR 1 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Jachtgebieden in 
Kortrijk

IR 1 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Jachtgebieden in Kortrijk

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
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.

http://www.geopunt.be/
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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.

 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?

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele en het bijhorend antwoord van 
schepen Bert Herrewyn, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad 
Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR1) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-
decision.

21:03 Hilde Verduyn, raadslid betreedt de zitting
21:04 Jean de Béthune, raadslid betreedt de zitting
21:04 Marie Vandenbulcke, raadslid betreedt de zitting

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

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
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.
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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 
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. 

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele en het bijhorend antwoord van 
schepen Bert Herrewyn, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad 
Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR2) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-
decision.

21:07 Carol Leleu, raadslid betreedt de zitting
21:08 Pieter Soens, raadslid betreedt de zitting

IR 3 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Masterplan 
begraafplaatsen

IR 3 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Masterplan begraafplaatsen

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
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 
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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. 

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele en het bijhorend antwoord van 
schepen Bert Herrewyn, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad 
Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR3) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-
decision.

21:11 Jean de Béthune, raadslid verlaat de zitting

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

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

Behandeld
Indiener(s):
Christine Depuydt
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.
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Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Christine Depuydt en het bijhorend antwoord van schepen 
Bert Herrewyn, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk 
(audioverslagen gemeenteraad onder IR4) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-decision.

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

Behandeld
Indiener(s):
Christine Depuydt
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.  

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Christine Depuydt en het bijhorend antwoord van 
burgemeester Vincent Van Quickenborne, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website 
van de stad Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR5) en opgenomen als bijlage bij het 
dossier in e-decision.

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

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

Behandeld
Indiener(s):
Stefaan De Clerck
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.

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 
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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.

Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck en het bijhorend antwoord van 
burgemeester Vincent Van Quickenborne, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website 
van de stad Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR6) en opgenomen als bijlage bij het 
dossier in e-decision.

21:22 Marie Vandenbulcke, raadslid verlaat de zitting
21:23 Wouter Allijns, raadslid verlaat de zitting
21:24 Vincent Van Quickenborne, burgemeester verlaat de zitting

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

Behandeld
Indiener(s):
Patrick Jolie
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
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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.
Antwoord
De raad hoort de interpellatie van raadslid Patrick Jolie en het bijhorend antwoord van schepen Axel 
Weydts en schepen Wout Maddens, zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de 
stad Kortrijk (audioverslagen gemeenteraad onder IR7) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-
decision.

21:26 Marie Vandenbulcke, raadslid betreedt de zitting
21:27 Wouter Allijns, raadslid betreedt de zitting

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

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
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.

Antwoord
De raad hoort het voorstel van raadslid David Wemel en 
- het bijhorend antwoord van schepen Bert Herrewyn wat het eerste voorstel betreft, en waarbij 
akkoord wordt gegaan met het licht aangepast voorstel dat luidt als volgt: voor nieuwe 
energieprojecten (o.a. zon en wind) op ons grondgebied te voorzien of adviseren in een rechtstreekse 
participatie van burgers en lokale overheid via coöperaties. Dit om de lokale natuurlijke rijkdom voor 
iedereen toegankelijk te maken en draagvlak bij de bevolking te creëren.
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- het bijhorend antwoord van schepen Arne Vandendriessche wat het tweede voorstel betreft, en 
waarmee akkoord gegaan wordt,

zoals terug te vinden op de geluidsopname van de website van de stad Kortrijk (audioverslagen 
gemeenteraad onder pt. IR8) en opgenomen als bijlage bij het dossier in e-decision.

Mondelinge vragen

IR 9 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Afvalberg 
aan het tankstation te Marke.

IR 9 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Afvalberg aan het tankstation te Marke.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele merkt op dat de afvalberg aan het tankstation te Marke langs de 
autosnelweg de Libelle nadert. Hij vraagt om contact op te nemen met de wegbeheerder.

Schepen Bert Herrewyn antwoordt dat dit inderdaad toekomt aan het Vlaamse Gewest, maar dat de 
Stad soms ook tussenkomst. Hij zal het Vlaamse Gewest blijven aansporen om dit beter op te kuisen.

IR 10 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Lichten 
Parking Broel.

IR 10 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Lichten Parking Broel.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele merkt op dat de lichten aan Parking Broel gedoofd zijn en dat dit een 
gevaarlijke situatie vormt.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij dit zal bekijken.

IR 11 Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: 
Beschikbaarheid plaatsen rolstoelgebruikers in de Schouwburg.

IR 11 - Mondelinge vraag van raadslid Mattias Vandemaele: Beschikbaarheid plaatsen rolstoelgebruikers in de Schouwburg.

Behandeld
Indiener(s):
Mattias Vandemaele
Toelichting:
Raadslid Mattias Vandemaele merkt op dat bij voorstellingen door derden in de Schouwburg de 
geschikte plaatsen voor mensen met een rolstoel niet altijd beschikbaar zijn.

Schepen An Vandersteene antwoordt dat ze zal vragen om daar aandacht aan te besteden.

IR 12 Mondelinge vraag van raadslid Marc Lemaitre: Geluidsoverlast 
van de spoorwegen



152/153 Grote Markt 54 – 8500 Kortrijk
communicatie@kortrijk.be

IR 12 - Mondelinge vraag van raadslid Marc Lemaitre: Geluidsoverlast van de spoorwegen

Behandeld
Indiener(s):
Marc Lemaitre
Toelichting:
Raadslid Marc Lemaitre stelt dat Infrabel de geluidsoverlast van de spoorwegen zal aanpakken met 
rubberen matjes. Hij merkt op dat er ook in Kortrijk problemen van geluidsoverlast zijn, in het 
bijzonder in de Passionistenlaan – Th. Sevenslaan. Hij vraagt om bij Infrabel aan te dringen om ook 
deze problemen aan te pakken.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij de vraag zal stellen aan Infrabel.

IR 13 Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Tijdstip 
vergaderingen stedelijke VZW's, AGB's, ...

IR 13 - Mondelinge vraag van raadslid Pieter Soens: Tijdstip vergaderingen stedelijke VZW's, AGB's, ...

Behandeld
Indiener(s):
Pieter Soens
Toelichting:
Raadslid Pieter Soens stelt dat de vergaderingen van stedelijke vzw’s, AGB’s, … vaak op hetzelfde 
tijdstip vallen, waardoor het niet mogelijk is om overal aanwezig te zijn. Hij vraagt om een oplossing 
hiervoor.

IR 14 Mondelinge vraag van raadslid Stefaan De Clerck: Strategisch 
plan Smart Cities.

IR 14 - Mondelinge vraag van raadslid Stefaan De Clerck: Strategisch plan Smart Cities.

Behandeld
Indiener(s):
Stefaan De Clerck
Toelichting:
Raadslid Stefaan De Clerck vraagt om het strategisch plan Smart Cities.

Schepen Philippe De Coene overhandigt dit plan aan het raadslid.

IR 15 Mondelinge vraag van raadslid Stefaan De Clerck: Positie 
wettelijke graden.

IR 15 - Mondelinge vraag van raadslid Stefaan De Clerck: Positie wettelijke graden.

Behandeld
Indiener(s):
Stefaan De Clerck
Toelichting:
Raadslid Stefaan De Clerck vraagt naar de positie van de wettelijke graden.

Voorzitter Piet Lombaerts antwoordt dat dit zal toegelicht worden tijdens het eerst volgende bureau 
van de fractieleiders.

IR 16 Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Bord aankondiging 
boete in Doorniksesteenweg.
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IR 16 - Mondelinge vraag van raadslid David Wemel: Bord aankondiging boete in Doorniksesteenweg.

Behandeld
Indiener(s):
David Wemel
Toelichting:
Raadslid David Wemel vraagt om het bord met de aankondiging van een hoge boete bij overtreding, 
na de tunnel in de Doorniksewijk lichtjes te verplaatsen om discussie te vermijden.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij dit zal nazien.

IR 17 Mondelinge vraag van raadslid Koen Byttebier: Schuilhuisje 
Oude Leiearm.

IR 17 - Mondelinge vraag van raadslid Koen Byttebier: Schuilhuisje Oude Leiearm.

Behandeld
Indiener(s):
Koen Byttebier
Toelichting:
Raadslid Koen Byttebier merkt op dat het schuilhuisje aan de oude Leiearm niet verlicht is. Hij vraagt 
of het niet mogelijk is om daar (led)verlichting te voorzien.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij dit zal bekijken.

IR 18 Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Chaos 
Condédreef aan afslag naar Loofstraat.

IR 18 - Mondelinge vraag van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Chaos Condédreef aan afslag naar Loofstraat.

Behandeld
Indiener(s):
Hannelore Vanhoenacker
Toelichting:
Raadslid Hannelore Vanhoenacker merkt op dat er vaak chaos is in de Condédreef aan de afslag naar 
de Loofstraat. Ze vraagt of daar een ontruimingspijl kan voorzien worden.

Schepen Axel Weydts antwoordt dat hij dit nog eens zal navragen bij de wegbeheerder.

13 november 2017 22:10 De voorzitter opent de besloten zitting
13 november 2017 22:15 De voorzitter sluit de zitting


