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OPENBARE ZITTING
Aanvullende punten
IR 1 Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Verontrustend 
nieuws voor de begroting
IR 1 - Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Verontrustend nieuws voor de begroting

Indiener(s):
Vanhoenacker Hannelore

Toelichting:
In Het Laatste Nieuws van 08 november lazen we dat de asbestvervuiling op de site van het nieuw 
politiekantoor opgeruimd werd tegen een meerprijs van 1,6 miljoen euro.

In datzelfde artikel lazen we dat de verkoper niet mee hoeft te betalen voor de bestaande vervuiling.

Maar waar komt het geld dan wel vandaan? Vooral de zin ‘De politiezone Vlas financiert die extra kost 
met een bijkomende lening.’ roept vragen bij ons op.  Wat verder in het artikel volgt dan de zin dat 
die lening ‘gefinancierd wordt dankzij een overschot op de personeels- en werkingskost en door een 
stijging van de federale en gemeentelijke toelage.’

Over deze meeruitgave maken we ons opnieuw zorgen. Het nieuwe gebouw kost ondertussen 36,6 
mio euro.

1. Wat betekent de verhoging van de gemeentelijke toelage?
2. Hoe komt het dat er overschotten zijn op personeelskost? En hoeveel bedraagt die?

Dank voor uw antwoord.

IR 2 Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Over reuzen en 
centen
IR 2 - Interpellatie van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Over reuzen en centen

Indiener(s):
Vanhoenacker Hannelore

Toelichting:
Sinds het einde van de 14de eeuw zijn er in Vlaanderen grote poppen of reuzen, die uitdrukking 
gaven en geven aan de identiteit van een gemeenschap.

Reuzen zijn grote constructies die letterlijk en figuurlijk door mensen gedragen worden.

Immaterieel, roerend erfgoed dus.

Tot een tijd geleden werden ze regelmatig van onder het stof gehaald om stoeten en processies te 
begeleiden. En sinds kort kent dit gegeven een revival. Grote robotachtige poppen, ijzeren 
constructies of leuke grote poppen nemen op feestelijke momenten of herdenkingen opnieuw de 
straat in.

Reuzenverenigingen zijn opnieuw in. Het blijkt zelfs in Kortrijk, met de Bissegemse Reuzengilde. 
Vorige zomer vierden we daar de geboorte van het menselijk monument de Reus Bertrand van 
Bissegem.

Nu blijkt er budget ter beschikking om tegen volgend jaar reuzen te maken voor de stad.
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Als we dus ons erfgoed eren dan gaan we voor stadsreuzen die symbool staan voor de stad die ze 
verpersoonlijken.

Vandaar mijn vraag;

1. Hoe hoog is het voorziene budget?
2. Wie zal de reus maken?
3. Wie wordt de reus? Waarvoor zal zij of hij symbool staan?

Dank voor uw antwoord.

IR 3 Interpellatie van raadslid David Wemel: Enkele vragen over de 6 uren 
van Kortrijk
IR 3 - Interpellatie van raadslid David Wemel: Enkele vragen over de 6 uren van Kortrijk

Indiener(s):
Wemel David

Toelichting:
Wisten we niet beter, dan hadden we in het weekend van 25 en 26 november gedacht dat de lijn van 
1777 doorgeschakeld was naar de mandatarissen en bestuursleden van Groen Kortrijk. Met de 
regelmaat van de klok kregen we immers meldingen binnen van inwoners die verveeld zaten met wat 
gebeurde tijdens de fameuze 6 Uren van Kortrijk. 6 Uren die in werkelijkheid een volledig weekend 
beslag leggen op de Stad.

Graag kregen we van de Stad een antwoord op onderstaande vragen:

1. Zijn er naast de vaststellingen door de politie betreffende overdreven snelheid en foutparkeren op 
fiets- en voetpaden, ook vaststellingen gedaan door de bevoegde Parko medewerkers? Zijn er met 
andere woorden GAS vaststellingen gedaan inzake foutparkeren tijdens het rallyweekend? Indien ja, 
hoeveel zijn er dat dan?

2. Hoeveel klachten zijn er gedurende het weekend of de dagen erna binnengekomen bij de Stad? Via 
1777 of in de mailbox van het college of de diensten? Wat is de aard van die klachten en wat werd er 
mee gedaan?

3. Wat werd er gedaan met de gegevens verzameld door de organisatoren (on board GPS tracking)? 
Hoeveel inbreuken werden vastgesteld? Hoeveel tijdstraffen werden effectief uitgedeeld? Hoeveel 
deelnemers uit wedstrijd genomen?

4. Hoe evalueren de handelaars in het centrum het rallyweekend? Overweegt de stad om bij de 
handelaars een bevraging te organiseren over deze organisatie? Een soort Kortrijk spreekt over de 
rally?

IR 4 Interpellatie van raadslid David Wemel: Geluidsarm vuurwerk
IR 4 - Interpellatie van raadslid David Wemel: Geluidsarm vuurwerk

Indiener(s):
Wemel David

Toelichting:
Recent lanceerde dierenrechtenorganisatie Gaia een oproep naar steden en gemeenten om bij 
feestelijkheden geluidsarm vuurwerk te gebruiken. Ze deden dit op een lanceringsmoment in het 
Brusselse jubelpark waar geluidsarm vuurwerk te bewonderen viel. Geluidsarm vuurwerk zou het 
dierenwelzijn aanzienlijk verbeteren.
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Overweegt het stadsbestuur van Kortrijk om bij feestelijkheden in de toekomst over te gaan tot het 
gebruik van dit geluidsarme vuurwerk?

IR 5 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Groen wil af van het 
ongeadresseerde reclamedrukwerk in Kortrijk.
IR 5 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Groen wil af van het ongeadresseerde reclamedrukwerk in Kortrijk.

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Op dit moment bestaan in Kortrijk enkel JA/NEE en NEE/NEE-stickers. De eerste kleef je op je brievenbus als je 
enkel regionale pers en huis-aan-huisbladen wenst te ontvangen, de tweede kleef je als je helemaal geen 
reclame in je bus wil. Als je géén reclame wenst, moet je dat op vandaag dus expliciet aangeven.

In Amsterdam worden vanaf 1 januari 2018 nieuwe regels van kracht. Vanaf dan mag het ongeadresseerde 
reclamedrukwerk enkel nog in de brievenbus worden gestoken als er een expliciete JA/JA sticker aanwezig is. 
Zonder sticker mag er dan geen reclamedrukwerk meer worden gepost.

Door de invoering van deze maatregel kan de papierberg gevoelig verminderen. Dat is goed voor het milieu en 
goed voor de afvalophalers. Berekeningen leren ons dat we op die manier jaarlijks 350 bomen kunnen sparen 
van een nutteloze bestemming als reclamefolder. 

Dit voorstel wordt ondersteund door een advies van de Vlaamse ombudsman, op datum van 27 oktober 2017. 

Groen stelt daarom voor om de nodige voorbereidingen te treffen (stickers aanmaken en verdelen, 
communicatie naar burgers en verdelers van reclamedrukwerk,…) om in de loop van 2018 dit voorstel om te 
zetten in de praktijk.

IR 6 Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Invoering van een 
subsidie voor publiek toegankelijke laadpalen voor elektrische auto's op de 
terreinen van zelfstandigen en ondernemingen. 
IR 6 - Interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele: Invoering van een subsidie voor publiek toegankelijke laadpalen voor elektrische auto's op de terreinen van zelfstandigen en ondernemingen. 

Indiener(s):
Vandemaele Mattias

Toelichting:
Groen gelooft sterk in de mobiliteit van de toekomst waar elektrische wagens zonder twijfel een deel van 
zullen uitmaken. Een cruciale succesfactor is de beschikbaarheid van oplaadpunten in een zo fijnmazig mogelijk 
netwerk.

Naast de zuiver private oplaadpunten bij mensen thuis, beschikken we vandaag al over een bescheiden aantal 
publieke laadpalen. Met dit voorstel wil Groen het aanbod van oplaadpunten vergroten.

Groen stelt voor om een subsidie in het leven te roepen waarbij zelfstandigen en ondernemingen op het 
grondgebied van Kortrijk die een publiek toegankelijk oplaadpunt voorzien een tussenkomst krijgen in de 
kosten voor de plaatsing van een publiek toegankelijk oplaadpunt. 

Voor de technische uitwerking en de modaliteiten kunnen we ons oor te luisteren leggen bij andere steden en 
gemeenten die reeds over een dergelijk subsidiereglement beschikken.

IR 7 Interpellatie van raadslid Wouter Allijns: Voorstel m.b.t. het lokaal 
verblijfregister
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IR 7 - Interpellatie van raadslid Wouter Allijns: Voorstel m.b.t. het lokaal verblijfregister

Indiener(s):
Allijns Wouter

Toelichting:
TOELICHTING

Op 15 februari 2016 trad het Koninklijk Besluit van 26 december 2015 in werking, dat een 
nieuw informatiegegeven invoert om de gedeelde huisvesting van minderjarigen te registreren 
in het bevolkingsregister. 

Het is vooral de bedoeling om ook minderjarige kinderen, die niet gedomicilieerd zijn in een 
bepaalde gemeente/stad, maar er wel verblijven, van bepaalde (al dan niet financiële) 
voordelen te laten genieten, die aan het verblijf zijn gekoppeld (bijvoorbeeld inzake 
speelpleinwerking, sport, ..). 

Concreet gaat het over kinderen, die bijvoorbeeld één week bij de mama wonen en één week 
bij de papa, doch slechts bij één van beiden officieel mogen ingeschreven zijn. 

Elk gemeentebestuur werd door het rijksregister van de FOD Binnenlandse Zaken in kennis 
gesteld van de definitieve onderrichtingen met betrekking tot het gedeeld verblijf van 
minderjarigen. 

Op basis van een gerechtelijke beslissing of een gezamenlijk akkoord, kunnen de 
bevolkingsdiensten voortaan de gedeelde huisvesting van kinderen registreren. 

Deze registratie brengt momenteel geen wijziging in de mogelijkheid tot het bekomen van (al 
dan niet financiële) voordelen, die aan het verblijf zijn gekoppeld. 

Hiertoe moet elk gemeentebestuur een beslissing nemen. 

VOORSTEL

De fractie van Open VLD stelt voor 

-        dat het bestuur het bestaan van dit lokaal verblijfsregister kenbaar maakt aan haar 
inwoners, via alle mogelijke kanalen;

-        dat het bestuur een oplijsting maakt van alle (al dan niet financiële) voordelen, die 
kinderen, die hun domicilie hebben in Kortrijk, genieten, met inbegrip van de doelgroepen die 
ressorteren onder het OCMW; 

-        dat het bestuur een beslissing aan de gemeenteraad voorlegt opdat kinderen, die 
ingeschreven zijn in het lokaal verblijfsregister, dezelfde (al dan niet financiële) voordelen 
bekomen.

 

IR 8 Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Het Plein
IR 8 - Interpellatie van raadslid Stefaan De Clerck: Het Plein

Indiener(s):
De Clerck Stefaan
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Toelichting:
Het beschermde huisje op het plein wordt een horecazaak.
Het is goed nieuws te vernemen dat het beschermde huisje wordt geactiveerd en dat daardoor het 
leven in en rond het Plein meer leven wordt ingeblazen.
Het uitgangspunt is goed en verdient alle steun.

Bij dit initiatief horen enkele vragen die al of niet de begeleiding van de procedure tot toekenning 
kunnen beïnvloeden.
Ondertussen zal al overleg zijn doorgegaan met de buurt. Wat is de mening van De Trog?
1. Hoeveel Horecazaken zijn er de laatste tijd bijgekomen in het centrum en is er geen saturatie?
2. Hoe wordt de sociale aanwezigheid georganiseerd? Hoeveel straathoekwerkers zijn er in Kortrijk en 
in dat stadsgedeelte? Is dit initiatief in overleg met de sociale dienst en het OCMW?
3. Worden voorwaarden inzake openingsuren en uitbatingsstijl voorzien?(bvb. overdag, open voor alle 
leeftijden, sluitingsuren, spreekuren voor de straathoekwerkers ...)
4. Het is een geklasseerd Decoenegebouw. De overheid draagt toch beter zelf zorg voor de 
restauratie?

Graag meer info over de uitgangspunten voor deze mediamededeling.

IR 9 Voorstel tot beslissing van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Winter 
in Kortrijk - Doorniksewijk
IR 9 - Voorstel tot beslissing van raadslid Hannelore Vanhoenacker: Winter in Kortrijk - Doorniksewijk

Indiener(s):
Vanhoenacker Hannelore

Toelichting:
In de komende periode van Winter in Kortrijk zal er heel wat volk naar onze stad komen, om te 
genieten van de warme sfeer, om te shoppen, om gezellig te tafelen, om eentje te drinken of te 
glijden.

We willen hen graag kennis laten maken met al onze troeven, zo ook de Foodboulevard, die de 
Doorniksewijk stilaan wordt. Het zou ons dus moeten lukken om heel wat mensen dit deel van de stad 
te leren kennen.

We willen het de bezoeker van Winter in Kortrijk ook makkelijk maken en hen weg houden van 
ingewikkelde omleidingen.

Daarom een voorstel van CD&V om gedurende  Winter in Kortrijk en het eerste soldenweekend te 
zorgen voor gratis parking op de site van AZ Groeninge, campus Loofstraat. Zo hoeven een pak 
wagens niet binnen te rijden in het hartje van de stad, zo wordt de Doorniksewijk druk belopen en 
leren heel wat Kortrijkzanen en toeristen dit deel van de stad kennen.

Dank voor uw antwoord.


