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Vraag nr. 13 van Mattias Vandemaele van 19 februari 2017 
 
Stand van zaken KGM 

Na de aankondiging vorig jaar dat de marktfunctie uit de grote hall van de KGM zou verdwijnen 
kondigde de schepen een oplossing aan voor de getroffen handelaars. Daarom deze vragen: 

1. Wat is de stand van zaken m.b.t. het hervestigen van het marktgebeuren? Is er een consensus met 

de handelaars? En welke stappen werden ondernomen om dit dossier tot een goed einde te brengen? 

2. Wat is de stand van zaken m.b.t. de toekomst van de 'boxen' die eigendom zijn van de handelaars 

die de markt gebruiken? Verhuizen zij mee? Worden hun boxen dan overgekocht? Wat is de eventuele 
timing? 

3. Wanneer begint de boeteclausule te lopen voor het niet kunnen vrij maken van de gebouwen in 

Marke waar de diensten die naar KGM zouden komen nu gehuisvest zijn? Wanneer betalen we de 

eerste 'boete'? 

4. Wordt er ondertussen een alternatief gezocht voor het niet kunnen betrekken van de KGM door de 
stadsdiensten die in Marke gehuisvest zijn? Zo ja, welke pistes? En welke stappen werden reeds 

gezet? 

Antwoord 
 
1.Met betrekking tot de ambulante handelaars/telers die het marktgebeuren inrichten op KGM zijn er 

pas gevolgen bij aanvang van de 2e fase van de werken op site KGM of derde kwartaal 2018.  

Tot zolang kan de markt daar verder georganiseerd worden.  
De handelaars zullen binnen de contractueel vastgelegde termijn verwittigd worden van de aanvang 

van de werken waardoor hun activiteit moet stoppen. Met betrekking tot het hervestigen van het 
marktgebeuren moet rekening gehouden worden met m², logistieke en ruimtelijke inrichting en 

technische randvoorwaarden van de site. In Kortrijk werden geen sites die openbaar ingericht worden 

gevonden die beantwoorden aan de vereisten. Privé wordt een piste verkend net buiten Kortrijk.     
 

2. Met betrekking tot de eigenaars van de boxen. Deze eigenaars hebben een advocaat ingeschakeld 
om hun belangen te behartigen. De stad heeft daarop zelf een advocaat aangesteld om de stad in 

deze gesprekken te begeleiden. Afspraak daar is dat alle communicatie en overleg via advocaten 

verloopt. De eigenaars van de boxen blijven eigenaar van de boxen en kunnen hun box tijdens en na 
de werken nog altijd gebruiken.   

 
3. De akte van de verkoop van de tuighuizen in Marke voorzag 3 jaar kosteloze huur door de stad na 

het verlijden van de akte, zijnde 2016,2017 en 2018. 
Voor 2019 bedraagt de huurprijs 200.000 euro. 

  



 
4. De werken voor de bouw van het erfgoeddepot op site KGM zijn gestart.  We maken nu volop werk 

van de plannen voor inrichting van de overige ruimte tot depot voor de diensten van directie 

ruimte.  De plannen worden nog dit jaar opgemaakt waarna de vergunningen voor realisatie van de 
bouw worden aangevraagd.  De werken zullen starten na het verkrijgen van de nodige 

vergunningen.  Verwachte start van de werken derde kwartaal 2018. 
 

 

Vraag nr. 14 van Steve Vanneste van 8 maart 2017 
 

Uithangborden handelszaken 

 
Graag had ik geweten hoe de reglementering in elkaar zit met betrekking tot 

uithangborden/reclamepanelen boven handelszaken. 
 

Daarnaast ook volgende concrete vragen: 

-Hoe worden inbreuken vastgesteld? 
-Hoe wordt er gecontroleerd? 

-Door wie gebeuren de controles? 
-Hoe en door wie wordt er beslist welke handelszaken gecontroleerd moeten worden? 

-Hoe verloopt het contact met de handelaars? Is er een vastgestelde methodiek? 
 

Antwoord 
 

1. Het plaatsen van uithangborden is onderhevig aan volgende wetgevingen : 
 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening :  
o Verlichte publiciteit is steeds vergunningsplichtig 
o plaatsen van onverlichte borden kleiner dan 4m² is niet-vergunningsplichtig 

 
De algemene stedenbouwkundige verordening : 

De algemene stedenbouwkundige verordening van de stad Kortrijk maakt onverlichte 
borden tussen 0,25m² en 4 m² meldingsplichtig. 

 
Hoofdstuk 6- Publiciteit 
Publiciteit is een vast onderdeel van het stadsbeeld. Op verschillende plaatsen en op 
verschillende manieren wordt informatie overgebracht over diensten, producten en 
activiteiten. Publiciteit komt onder veel vormen en gedaantes voor. Het kan gaan om 
de klassieke reclameborden waar de reclameboodschap regelmatig vervangen wordt, 
om zaakgebonden uithangborden die voor een lange tijd een boodschap overbrengen 
over de activiteiten in het pand zelf maar ook over infoborden en aankondigingen van 
de overheid of van socio-culturele en educatieve aard. Elk van deze vormen brengt 
zijn boodschap op een eigen manier over. Aangezien publiciteit er juist op gericht is 
duidelijk in beeld te komen heeft die een grote impact op het straatbeeld. 

 
Artikel 57: Toepassingsgebied 
§1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op onderstaande vormen 
van publiciteit: 

· a-borden geïntegreerd in het straatmeubilair 
· b-publiciteit, die niet waarneembaar is vanaf het openbaar domein 
· c-publiciteit in het kader van stedelijke evenementen 
· d- tijdelijke reclameborden zoals bepaald in de algemene politieverordening van 

de stad Kortrijk 
§2. twee soorten publiciteitsdragers of -draagsystemen worden onderscheiden: 

· uithangborden (zaakgebonden) 
· reclameborden (niet-zaakgebonden) 

  



 
§3. Bovenstaande soorten omvatten ook telkens de modern-technologische varianten 
die al dan niet vaste, wijzigende of bewegende teksten en andere symbolen dragen 
en die al dan niet tegen een vergoeding ter beschikking gesteld worden van 
geïnteresseerden, die een boodschap willen verspreiden. Deze varianten zijn niet 
toegelaten. 
Op gemotiveerd verzoek van de aanvrager, kan de vergunningverlenende overheid 
deze varianten alsnog toestaan indien kan worden aangetoond dat de drager goed 
scoort op de beoordelingscriteria zoals vermeld in artikel 58 van deze verordening. 
Modern technologische varianten: lichtkranten, LED-walls, beeldtapijten,… 
 
Artikel 58: Beoordelingscriteria 
§1. Alle aanvragen tot het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning voor het 
plaatsen, herplaatsen, vervangen, … van publiciteitsdragers worden beoordeeld en 
afgewogen op basis van: 

· de wettelijke en de ruimtelijke context 
· de aard, het gebruik, de bestemming van de omgevende bestaande gebouwen of 

open ruimte 

· de grootte van het gebouw en het perceel 
· de afstanden tot rooilijn en perceelsgrenzen, gebruikte materialen, kleuren, 

verlichting 

· de verkeerssignalisatie en het verkeerstechnisch aspect 
· de (verkeers)veiligheid 
· de esthetische en ruimtelijke aanvaardbaarheid. 
De verordening beoogt een harmonische integratie van de publiciteit in het stedelijk 
landschap en het vermijden van alle vormen van hinder. Publiciteit mag een hinder 
vormen voor de woonfunctie in gebouwen. Publiciteitsinrichtingen mogen dus niet 
voor openingen in de gevel geplaatst worden, mogen het openen van ramen en 
deuren niet hinderen, en mogen geen lichthinder of geluidshinder veroorzaken. 
Publiciteit mag geen overlast veroorzaken op de openbare weg en dient steeds een 
goede zichtbaarheid voor de gebruikers van de openbare ruimte te garanderen. 
§2. Bijzondere zorg en aandacht gaan naar: 

· beschermde monumenten en landschappen 

· gebouwen of sites opgenomen in de Inventaris bouwkundig erfgoed 
· gebieden aangeduid in het gewestplan als woongebied met culturele, historische 

en/of esthetische waarde 
· gebouwen binnen waardevolle stads- en dorpsgezichten 
· gebouwen binnen het gezichtsveld van monumenten. 
Bij beschermd erfgoed en in waardevolle stads- en dorpsgezichten is het van belang 
dat de omgeving niet overstemd raakt door de reclame, vandaar dat hier bijzondere 
aandacht naar gaat. 
 
Artikel 59: Reclameborden 
§1. Per wachtgevel mag slechts 1 reclamebord worden voorzien. 
Reclameborden mogen enkel op wachtgevels aangebracht worden. 
§2. Reclameborden met meerdere opeenvolgende reclameboodschappen kunnen 
alleen vergund worden als het aanvraagdossier expliciet melding maakt van deze 
eigenschap. 
§3. De reclameborden moeten zich steeds in perfecte staat van afwerking en 
onderhoud bevinden. 
Alle zichtbaar blijvende delen van het bord moeten uitgevoerd worden in duurzaam 
afgewerkte materialen. 
Onderaan het reclamebord moet de naam van de vergunninghouder en de referentie 
van de vergunning aangebracht worden in letters met een hoogte van 5 cm. 
Duurzaam afgewerkte materialen: geschilderd geschaafd hout, UV-bestendige 
kunststof, geanodiseerd of gemoffeld aluminium, geëmailleerd of roestvrij staal, ...). 
§4. Reclameborden mogen ten opzichte van de wachtgevel hoogstens 5 cm 
uitspringen. Het reclamebord inclusief omlijsting is nooit groter dan 20 m². 

  



 
§5. Er mogen geen reclameborden geplaatst worden in de binnenstad en de 
dorpskernen, in de landelijke gebieden, op en binnen het gezichtsveld van 
beschermde monumenten en landschappen, binnen bouwvrije stroken langs 
autosnelwegen en op wachtgevels, die afgewerkt zijn als volwaardige zijgevels. 
§6. De vergunningverlenende overheid bepaalt in de vergunning de geldigheidsduur 
van de vergunning. 
 
Artikel 60: Uithangborden 
§1. Uithangborden moeten zich integreren in het gebouw en in de onmiddellijke 
omgeving. 
Uithangborden zijn architectuur ondersteunend en zijn niet gebouw overheersend. 
Uithangborden mogen geen knipperlichten of buisverlichting, die geheel of gedeeltelijk 
de contouren van een gebouw volgen, gebruiken, mogen een raam- of deuropening of 
een waardevol ornament niet geheel of gedeeltelijk bedekken, mogen niet uitsteken 
boven dakranden en mogen niet dikker zijn dan 20 cm. 
§2. Logo’s en merknamen, niet eigen aan de zaak, worden beperkt tot 10% van de 
oppervlakte van het uithangbord. 
Het betreffen hier logo’s en merknamen ten behoeve van producten (= reclame) en 
niet over het effectieve uithangbord met o.a. de naam van de zaak. 
§3. Banners en haakse uithangborden op dezelfde gevel zijn niet toegelaten. Banners 
kunnen enkel gecombineerd worden met uithangborden in het vlak van de gevel. 
§4. De uithangborden in het vlak van de gevel (met uitzondering van de 
uithangborden op de Grote Markt) moeten geplaatst worden boven de ramen van de 
gelijkvloerse verdieping en onder de ramen van de eerste verdieping. De 
uithangborden moeten minstens op 0,60m van de laterale perceelsgrenzen geplaatst 
worden en kunnen slechts een maximale hoogte hebben van 0,70m. Per gevel mag 
slechts 1 uithangbord in het vlak van de gevel geplaatst worden. 
§5. De uithangborden haaks op de gevel, de vlaggenmasten en de banners moeten 
geplaatst worden op minimaal 2,50 m boven het voetpad of de vloerpas. Zij mogen de 
dakrand niet overstijgen. Zij moeten geplaatst worden op minimaal 1,00 m van elke 
perceelsgrens. Indien dit onmogelijk is omwille van een bestaande raamopening of 
erker, kan de vergunningverlenende overheid op gemotiveerd verzoek van de 
aanvrager hiervoor een afwijking toestaan mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord 
van de eigenaar van het aanpalende perceel. 
De uitsprong ten opzichte van het voorgevelvlak bedraagt hoogstens 0,80 m en zal 
minstens 1,00 m (horizontaal gemeten) van de trottoirrand verwijderd blijven. 
Per gevel mag slechts 1 uithangbord haaks op de gevel geplaatst worden. 
§6. De totems moeten geplaatst worden in de voortuinstrook (achteruitbouwzone), op 
minstens 1,00 m achter de rooilijn en op 2,00 m van elke perceelsgrens. 
Een horizontaal geplaatste totem heeft een breedte van hoogstens 2,00 m en een 
totale hoogte van hoogstens 1,40 m. 
Een verticaal geplaatste totem heeft een breedte van hoogstens 1,50 m en een totale 
hoogte van hoogstens 4,50 m. 
Per voortuinstrook (achteruitbouwzone) mag slechts 1 totem geplaatst worden. 
§7. In tegenstelling tot de plaatsingsvoorwaarden onder §4, §5 en §6 van dit artikel 
gelden in het historische stadscentrum en op beschermde monumenten volgende 
bepalingen: 
· Er moet gebruik gemaakt worden van losse indirect verlichte letters of banners 
· Haakse uithangborden of totems zijn niet toegelaten. 
· Op de Grote Markt wordt rekening gehouden met de vaste terrasconstructies. De 

uithangborden kunnen geplaatst worden boven de ramen van de eerste 
verdieping en 

onder de ramen van de tweede verdieping. 
De publiciteit mag zelf dus geen licht produceren. Enkel indirecte verlichting, bv. via 
spots, wordt toegestaan. 
§8. Onverminderd de algemene beoordelingscriteria zijn uithangborden bij 
winkelcentra, industrieterreinen en KMO–zones toegelaten, voor zover de benaming 
van de winkels of bedrijven, 
die er deel van uitmaken, ondergeschikt zijn aan de algemene benaming van het 
betreffende winkelcentrum, industrieterrein of KMO-zone. 



§9. De vergunningverlenende overheid bepaalt in de vergunning de geldigheidsduur 
van de stedenbouwkundige vergunning. 
§10. Op gemotiveerd verzoek van de aanvrager, kan de vergunningverlenende 
overheid afwijkingen toestaan op de bepalingen zoals vermeld in §1-§9 van dit artikel, 
indien kan worden 
aangetoond dat het uithangbord goed scoort op de beoordelingscriteria zoals vermeld 
in artikel 58 van deze verordening. 

2. Op basis van een vaststelling door stadsdienst , een externe klacht of gebeurtenis wordt 
gereageerd. 

In eerste instantie moet vermeden worden dat er verder onherroepelijke schade aangericht 
wordt. 

Vanuit de analyse van de situatie wordt gestreefd naar een oplossing.  

 
Uithangborden maken momenteel deel uit van de herwerking van de algemene 

stedenbouwkundige verordening.  
We streven naar uithangborden die architecturaal ondersteunend zijn aan het gebouw en 

inpasbaar in het straatbeeld eerder dan het opleggen van exacte maximale afmetingen. 
Aan de hand van een brochure met goede voorbeelden zal een infocampagne opgezet worden 

om via de handelsorganisaties handelaars te overtuigen van kwaliteitsvolle aanduidingen.  

 
Vanuit het team Bouwen Milieu en Wonen wordt eerst een aanmaning gestuurd.  
Er wordt zoveel als mogelijk gestreefd naar een oplossing komende vanuit de 
handelaar/uitbater/kantoorhouder/… zelf. Het repressief opmaken van een bouwovertreding is 

de laatste stap.  

 
Een kopie van het opgemaakte P.V. wordt steeds doorgestuurd naar het Parket van Kortrijk. 

 De Procureur des Konings beslist autonoom om al dan niet over te gaan tot  

 strafrechtelijke vervolging. 
 

 
 


