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Voorwoord

Beste lezer,

Het Plan Nieuw Kortrijk 2013-2018 gaat zijn laatste jaar in. 

De Kortrijkzanen konden begin 2013 via een grootscheepse bevraging aangeven 
wat het stadsbestuur prioritair moest aanpakken. Op basis van de antwoorden van 
meer dan 4.000 Kortrijkse gezinnen en burgers hebben we toen het Plan Nieuw 
Kortrijk geschreven. 

Alle acties uit dit plan werden gegroepeerd onder 10 engagementen. Zo goed als 
alle acties zijn intussen opgestart of komen op volle kracht. 

In deze ‘Uitvoering 2018’ bundelt de stadscoalitie deze acties in een eenvoudig, 
overzichtelijk en toegankelijk document. U vindt er telkens een korte en bondige 
duiding van de accenten die in het laatste jaar van de beleidsperiode worden gelegd. 

Veel leesgenot.

College van Burgemeester en Schepenen
De Stadscoalitie
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Bewoners inspraak geven en betrekken bij het beleid. Dat is de rode draad door Plan Nieuw Kortrijk en van de 
stadscoalitie.

Participatie en inspraak zijn de prioritaire focus, elk jaar opnieuw.

Kortrijk Spreekt ondersteunt en zet participatie in bij tal van acties, projecten en trajecten in de Kortrijkse 
binnenstad en deelgemeenten.

We blijven met Kortrijk Spreekt op Toer deur-aan-deur gaan totdat we elk adres in Kortrijk hebben bezocht. Dat 
zullen er 38.000 zijn.

De resultaten van Kortrijk Spreekt voor Handel en Horeca zijn verwerkt, gecommuniceerd en geanalyseerd. 
Waar nodig formuleren we nu concrete acties voor alle diensten en suggesties voor satellieten en derde partijen 
zoals het handelsdistrict.

Er komt een nieuwe editie van Jong Kortrijk Spreekt voor en met kinderen uit de buurt van de Lange Munte.

Er wordt blijvend stevig ingezet op het informeren bij de grote werken. Daarnaast krijgen de Kortrijkzanen –zoals 
steeds– een stem bij grote en kleine projecten en helpen ze mee de nieuwe afgewerkte sites te vieren en in 
gebruik te nemen.

Kortrijk Spreekt én doet mee wil interessante initiatieven en co-creatie ondersteunen. Mensen met leuke 
suggesties of creatieve ideeën dienen hun voorstel in via kortrijkdoetmee.be

We verlagen de leeftijdsgrens voor de spreekrechtronde voorafgaand aan de gemeenteraad zodat ook kinderen 
vragen kunnen stellen aan het stadsbestuur. Zo krijgt voortaan iedereen de kans om via een spreekrechtronde 
een vraag te stellen aan het stadsbestuur net voor de maandelijkse gemeenteraden.

Die gemeenteraad gaat trouwens nog één keer on-the-move met een gloednieuwe stem- en geluidsinstallatie. 
In 2017 maakten we een bestek op voor een nieuwe stem- en geluidsinstallatie die dringend aan vervanging 
toe is. In 2018 lanceren we de aanbesteding en doen we de aankoop om een nieuw, modern en verplaatsbaar 
systeem te installeren.

1 Een stad die luistert
en dialogeert

SPREEKTKORTRIJK
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Met de opstart van evenementenhal Depart, Urban Sports Park en Hip Hop Academy De Stroate is het 
aanbod voor jongeren gevoelig versterkt. In 2018 focussen we op de uitbouw en bredere bekendmaking van 
dit aanbod. Er komt een nieuwe, straffe editie van Urban Waves. We ondernemen actie rond veilig feesten en 
testen nieuwe manieren uit om feestvierders veilig naar huis te voeren. Het Skatepark Luxaplast Marke wordt 
volledig vernieuwd. Jongeren zullen gemakkelijker hun weg vinden in het volledige vrijetijdsaanbod dankzij 
een overzichtelijk digitaal portaal. 

Vzw Ajko wil de deelname aan het bestaande aanbod voor kwetsbare jongeren (Kleine K, Boothuis, Pretmobiel, 
buurtsport, ...) nog vergroten. Daarnaast stappen de jeugdwerkers ook zelf naar de jongeren toe.  
In samenwerking met CAW maken we werk van een laagdrempelige plek waar jongeren terecht kunnen met 
al hun vragen en problemen. 

In 2018 kijken we alvast uit naar de heringebruikname van de Loods Vandecasteele door Chiro Korneelke 
Aalbeke en de renovatie van het heem van Chiro Don Bosco. We starten de renovatie op van de voormalige 
Ciné Palace als nieuwe thuisbasis voor De Stroate en andere jeugdinitatieven. Op De Warande verschijnen 
vanaf het voorjaar nieuwe polyvalente lokalen. 

In 2018 openen we het ecologisch stadspark op Kortrijk Weide en starten we met de inrichting van 
Stadsgroen Ghellinck. De volgende fase van Stadsgroen Marionetten, tussen de Libel en Hof te Couckx, 
wordt gerealiseerd. In Heulepark nemen de inrichtingswerken aan het park zelf een aanvang.  
Het Preshoekbos krijgt een grotere belevingswaarde door de inrichting van een looppiste, visvijver en 
speelzone. Voor de zomer presenteren we het ontwerp voor de site Heerlijke Heulebeek, de groeninrichting 
start bij het eerstvolgende plantseizoen. 

Meten is weten, dat geldt zeker voor het programma Kortrijk Klimaatstad. 
Tijdens de klimaatweek 2018 stellen we een instrument voor om de 
daling van de CO2-uitstoot op te volgen. We kopen met de stad zelf een 
meettoestel aan waarmee we permanent de luchtkwaliteit kunnen meten. 
De eerste maatregelen uit het energieplan voor de stadsgebouwen 
worden opgestart en we  bekijken hoe onze inwoners hieraan kunnen 
participeren. We passen de klimaattoets toe op onze stedenbouwkundige 
verordening. De grootste rondepunten in Kortrijk komen letterlijk tot bloei 
en worden een voedingsbodem voor bijen en vlinders.

2 Een stad die verjongt 
en vergroent
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Met de vzw Kortrijk Studentenstad lanceren we een nieuwe studentengids. Ook de expats en internationale 
studenten, gastprofessoren en -lectoren worden nog meer op maat ontvangen en wegwijs gemaakt via een 
digitaal platform waardoor ze zich onmiddellijk thuis voelen in onze stad.

De brugfiguren zijn en blijven de ruggengraat van ons Flankerend Onderwijsbeleid. We versterken de 
mobiele werking waardoor iedere school een aanspreekpunt krijgt. 
In het hoger en universiteitsonderwijs ondersteunen en stimuleren we (nieuwe) opleidingen en kennis- 
en expertisecentra die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de streek met onder andere een nieuwe 
jobhappening en samenwerking omtrent het nieuwe platform Hangar K. Binnen SPEK (stimuleren van 
ondernemerschap bij studenten) realiseren we vervolgtrajecten.

Ook het Beroependorp en de Bedrijvenrally, beide succesvolle initiatieven om leerlingen uit het 5e en 6e 
leerjaar met diverse beroepen en bedrijven kennis te laten maken, gaan verder. Beide initiatieven kaderen 
binnen de strijd tegen ongekwalificeerde uitstroom waarbij de diensten werk, welzijn en onderwijs samen 
met partners diverse acties opzetten.

Nu het vernieuwde Muziekcentrum Track geopend is, gaat alle aandacht naar de uitbouw van de 
inhoudelijke werking op de site. Via groeiend overleg voelt het Conservatorium zich steeds beter thuis 
tussen de andere partners van het centrum. Dankzij de samenwerking met de concertorganisatoren 
op de site wordt het conservatoriumpubliek meegenomen in een kleurrijke en complementaire 
podiumprogrammatie. In overleg met de andere educatieve partners van het muziekcentrum wordt 
gewerkt aan de modernisering van het lesaanbod. Via de mogelijkheden die het nieuwe decreet DKO biedt, 
worden nieuwe pakketten aangeboden voor 6/7-jarigen, senioren, OKAN-jongeren (onthaalonderwijs voor 
anderstalige nieuwkomers). Opleidingen musical, elektronische muziek en zelfs een dj-opleiding worden 
overwogen. Door middel van jongtalenttrajecten wordt de doorstroming naar het hoger kunstonderwijs 
mogelijk gemaakt.
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We maken van de dienst en de dienstverlening van het team economie een sterk merk: Onderneem in Kortrijk. 
Alle inspanningen naar ruimtevragen, premies en acties specifiek om ondernemers te ondersteunen of te 
stimuleren worden voortaan onder dit merk in de kijker gezet.

In 2018 volgt een grondige evaluatie van Kortrijk Zaait, inclusief Kortrijk Zaait XL, de vernieuwde formule ervan 
die ook buiten de handelskernen werd ingevoerd.

De talrijke acties en aanbevelingen uit het kernversterkende Strategisch Commercieel Plan worden verder 
uitgevoerd en moeten in 2018 op kruissnelheid komen. Vooral het vernieuwde premiestelsel met de nieuwe 
kernafbakening in Kortrijk centrum en de deelgemeenten moeten resultaat opleveren. Ook de initiatieven die we 
samen met andere West-Vlaamse centrumsteden uitdenken onder de noemer KraK-West – zoals ‘Ik koop lokaal’ – 
zetten we verder. We rollen een nieuw en modern systeem voor passantentelling uit.

In 2018 worden de inspanningen om ondernemers te betrekken bij de aankleding van de toekomstige 
horecaterrassen nabij de verlaagde Leieboorden finaal zichtbaar. We realiseren uniformiteit in een op maat 
ontwikkeld terrasmeubilair met variaties op een uniek thema, inclusief parasols en verlichting.

Het reglement rond ambulante handel en kermissen wordt aangepast aan de noden van het evoluerende 
landschap.

Het project ’t Werkt werd in 2017 gelanceerd en stimuleert tewerkstelling bij Nieuwe Belgen. Gezien het succes 
ervan zetten we een vervolgtraject op van ’t Werkt waarbij we de kwantiteit en kwaliteit opkrikken. Er komt een 
extra begeleider en we gaan aan de slag met een verbeterde taalformule op maat van werknemer en bedrijf. 
Hiervoor werken we samen met de CVO’s en betrekken we extra beroepssectoren.

Travak en Duaal Leren maken de brug naar werk. We passen de bestaande samenwerkingsovereenkomsten aan 
conform de Vlaamse hervormingen van het onderwijs via de decreten Duaal Leren en NAFT (naadloze flexibele 
trajecten).

Vanuit landbouw nemen we deel aan de actie ‘Schoon Boeren’ waarbij we enerzijds het brede publiek informeren 
over de inspanningen van de land- en tuinbouwsector op vlak van duurzaamheid en anderzijds de land- en 
tuinbouwers sensibiliseren voor een meer duurzame bedrijfsvoering.

3 Een stad die 
onderneemt en deelt
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In 2017 hielden we Hangar K boven de doopvont, een unieke co-creatiehub waar innovatieve starters en jonge 
ondernemers de nodige ondersteuning vinden om hun onderneming te ontwikkelen en te laten groeien, binnen 
een open ecosysteem met daarin gevestigde ondernemingen, onderwijsinstellingen en dienstverleners. In 2018 
openen we niet alleen de fysieke poot in de voormalige NMBS-loods op Kortrijk Weide, ook inhoudelijk komt de 
vzw op stroomsnelheid en verwelkomen we de eerste startups.

Het armoedebestrijdingsplan vormt terug de basis voor het armoedebeleid van Stad en OCMW. In 2018 zetten 
we het project Mission verder. Vijf casemanagers meten bij 250 kwetsbare gezinnen het effect van het beleid. De 
nachtopvang voor dak- en thuislozen wordt uitgebreid van 15 naar 20 bedden om tegemoet te komen aan de 
groeiende nood. Daarnaast biedt de nieuwe crisisopvang in de Brugsestraat plaats aan een tiental personen die 
tijdelijk een onderkomen nodig hebben. SIEN, het magazine voor mensen met minder, gaat digitaal: met een 
online rechtenzoeker willen we ervoor zorgen dat iedereen zijn rechten kent en benut.

In april opent de nieuwe site Gheysen haar deuren met een volksrestaurant, kinderopvang en kantoren voor 
het zorgbedrijf Zorg Kortrijk. Het volksrestaurant is er voor iedereen, kwetsbare mensen kunnen rekenen op een 
sociaal tarief. In de keuken en de zaal worden mensen opgeleid tot horecapersoneel. Op de site voorzien we 
ook een antennepunt voor de zorgdiensten, waar bezoekers met bepaalde noden of vragen kunnen ontvangen 
worden. Er komt ook een nieuw wijkcentrum met een uitgebreide werking in de wijk Drie Hofsteden. 

Samen met de regio en W13 werken we aan een regionaal welzijnsbeleid. In 2018 wordt er onder meer 
gewerkt aan de opstart van een eerstelijnsgezondheidszone, een sterkere samenwerking met en tussen lokale 
zorgaanbieders. Door een stevig subsidiedossier in de dienen bij de Vlaamse overheid hopen we op jaarlijkse 
basis 1 miljoen euro naar de streek te halen om de wachtlijsten in de jeugdzorg aan te pakken. Vanaf 1 januari 
2018 wordt in Vlaanderen het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) omgevormd tot Wijk-werken als 
instrument om langdurig werklozen te activeren. W13 werkt deze nieuwe maatregel uit op regionale schaal.
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Het cameranetwerk wordt in 2018 verder uitgebreid. We zetten in op gewone 
veiligheidscamera’s om criminaliteitsgevoelige straten en pleinen onder 
permanent toezicht te plaatsen. Zo komen er nieuwe camera’s op het Casinoplein, 
Kortrijk Weide en aan de verlaagde Leieboorden. 

We zetten ook in op de voordelen en preventieve toepassingen van ANPR-
technologie. Het net van ANPR-camera’s op de invalswegen naar onze stad wordt 
verder gesloten. 

De wijkwerking wordt verder uitgebouwd: er komt een nieuwe structuur en door de digitalisering van een 
aantal tijdrovende procedures, moet er meer tijd vrijkomen om in de wijk aanwezig te zijn.

We zetten ook opnieuw in op handhaving van de snelheidslimieten. Er komt een nieuwe campagne en 
bijkomend materiaal voor de politie.

We tellen ondertussen een 20-tal SAVE-netwerken in Kortrijk. Meer dan 1.000 gezinnen zijn aangesloten. 
Tegen eind 2018 willen we minstens 25 netwerken en 1.200 aangesloten gezinnen. Ook het SAVE-netwerk met 
de hondenbaasjes breiden we verder uit. 

De gemeenschapswachten worden verder ingezet in de gebiedsgerichte werking, waar ze een rol kunnen 
opnemen als vertrouwenspersoon. 

In 2018 organiseert politiezone VLAS de verhuis en de praktische organisatie van 3 politiekantoren naar een 
nieuw, sober en functioneel commissariaat aan de Drie Hofsteden. Dit commissariaat zal de politiezone een 
grote efficiëntiewinst opleveren. 

We starten een aantal nieuwe campagnes rond pesten op school en veilig omgaan met het internet. 
Samen met Child Focus organiseren we ‘Jungle Web’ en ‘De juiste klik’. En met O’kontreir organiseren we de 
toneelvoorstelling ‘Sex Thing’. Veilig omgaan met het internet is trouwens van alle leeftijden. 
Daarom volgt er later op het jaar ook een campagne voor ouderen. 

We evalueren onze aanpak in verband met drugspreventie. Hoe kunnen vroeg-detectie en -interventie voor 
drugsproblemen bij jongeren in het onderwijs nog beter worden aangepakt? 

We zetten verder in op onze Kortrijkse aanpak rond radicalisering: gecoördineerde informatievergaring over de 
politie-, OCMW- en wijkdiensten heen.

4 Een stad die veilig en proper is
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We organiseren controle-acties met de gemeenschapswachten rond inname openbaar domein, zoals 
samplingacties zonder vergunning en containers zonder aanvraag. 

We treden ook harder op tegen sluikstorters via mobiele camera’s van de politiezone én van IMOG. Onze 
gemeenschapswachten en groendiensten worden verder opgeleid om uitgebreide vaststellingen te maken. 
We zetten GAS-boetes in om die inbreuken streng te bestraffen.

In nauwe samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk wordt het wijkgroen in 
de Heulse wijk Disgracht grondig heraangelegd. We starten met de uitvoering van een nieuwe plan om onze 
begraafplaatsen groener en onderhoudsvriendelijker te maken. 

We organiseren en ondersteunen verkeersveiligheidscampagnes en 
verkeersveilige schoolomgevingen. Voor het zomerverlof van 2018 zullen we 
de heraangelegde schoolomgevingen van de Pottelberg en Burgemeester 
Felix de Bethunelaan kunnen openen. In het voorjaar van 2018 staat ook de 
verkeersveilige heraanleg van de schoolomgevingen in de Kalvariestraat, 
Wielewaallaan en Vogelzanglaan op de planning. Net als de heraanleg van de 
soms gevaarlijke kruispunten op de Hugo Verriestlaan en Groeningelaan. We 
herhalen de succesvolle zichtbaarheidsactie voor fietsers onder de noemer 
“Kortrijk ziet je graag!”. 

Snelheidscontroles blijven een prioriteit in onze zone. Zeker in de buurt van 
scholen en woonwijken, en met bijzondere aandacht voor de zone 30.
In 2017 werd het hele stadscentrum systematisch gecontroleerd. De straten waar een te hoog aantal 
overtreders werd vastgesteld blijven in 2018 aan frequente controles onderworpen.  

De stad zet sterk in op het verminderen van de hinder op de openbare weg n.a.v. bouwwerven in de stad.  
De opvolging van het charter werftransport is hierbij cruciaal.
Voor de start van de grotere werken in de stationsomgeving maken we opnieuw een veiligheidsplan op met de 
procedures in geval er oude oorlogsmunitie wordt teruggevonden tijdens het graven. We informeren de buurt 
hier tijdig over. 

De brandweerhervorming draagt bij aan een veilige regio. 
De stad is een structurele en constructieve partner in Fluvia.
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2017 was het jaar van de stadsdebatten. Meer dan 1.000 Kortrijkzanen maakten keuzes over hoe het Kortrijk 
van de toekomst er moet uitzien. Dit zal in 2018 resulteren in een breed gedragen Ruimtepact dat voortaan de 
leidraad wordt bij alle beslissingen over ruimte die de stad maakt. 

Tijdens dit proces werden een aantal stadsmagneten aangeduid waar de sterktes van Kortrijk samenkomen 
en waar we kunnen bouwen aan het Kortrijk van morgen. Er worden een aantal bestemmingsplannen verder 
uitgewerkt die hier deel van uitmaken. Dat zijn de bestemmingsplannen voor de Loofstraat, de Campus West, 
Brugsesteenweg (Mewaf), Stadsgroen Ghellinck en omgeving en herbestemming N50c. Daarnaast zijn er de 
complexe projecten het kanaal Bossuit-Kortrijk en K-R8.

In 2018 worden nog een aantal bestemmingsplannen opgestart. Het gaat over de Bissegemsestraat-
Meensesteenweg, Walle, Lange Munte – Beeklaan, Lange Munte – Bad Godesberglaan, Weggevoerdenlaan en ’t 
Hoge. De RUP’s Blauwe Hoeve, Venning Manchester en Grote Wallebeek gaan in openbaar onderzoek. 

Het AGB SOK zal verder het stadsontwikkelingsproject Zwevegemsestraat uitvoeren. De uitvoering van de 
bouw- en renovatiefase van het projectgebied Ciné Palace en de start van de werken door private partners in 
het projectgebied Mercurius. Voor het vrijgekomen gebouw Sint-Vincentius in de Groeningestraat wordt in de 
filosofie van het slow urbanism een kwalitatieve tijdelijke invulling gezocht. Voor verschillende eigendommen 
wordt een verkoopprocedure opgestart. Het gaat onder meer over gebouwen in de Spoorweglaan, 
Magdalenastraat en Pluimstraat. 

Nadat we in 2017 geslaagd zijn in de fusie van de sociale huisvestingsmaatschappijen in Wonen Regio Kortrijk, 
kan vanaf nu met verenigde krachten verder gewerkt worden aan de Kortrijkse sociale woningen. Het jaar 
wordt gestart met de eerste fase van een grondige renovatie van de verouderde sociale woonwijk Nieuw 
Kortrijk. Die eerste fase omvat 105 huizen in de Dennenlaan, Dokter Snellaertstraat, Acacialaan, Beukenlaan, 
Olmenlaan en Berkenlaan. Er worden 22 woningen gerenoveerd. De andere huizen worden gesloopt om plaats 
te maken voor 77 meergezinswoningen en 6 grondgebonden woningen.

Ook de omgevingen van de Cederlaan en de Kapel Ter Bedehof worden aangepakt. Er wordt gestart met de 
bouw van sociale woningen in de Zuidstraat in Heule en in de Kloosterstraat in Marke. Tegen het najaar van 
2018 zullen alle nieuwe en gerenoveerde flats op de Drie Hofstedensite af zijn en bewoond kunnen worden. 
Daarna volgt de heraanleg van de buitenruimte. 

5 Een stad die 
betaalbaar is
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Kortrijk
renoveert
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Kortrijk zet het label kindvriendelijke stad nog meer in de verf. Samen met de Vlaamse Vereniging voor Steden en 
Gemeenten organiseren we een congres “Kindvriendelijke woonomgeving” in Kortrijk. We komen naar buiten met 
de resultaten van het onderzoek “Kindvriendelijke Binnenstad”. 

Nu we de doelstelling van speelruimte binnen een omtrek van 500 meter in de stad hebben bereikt, leggen we 
onszelf een nieuwe doelstelling op met een straal van 400 meter. Er komt heel wat nieuwe speelruimte in het 
groen met de realisatie van speelzones in het Tinekesbos, Preshoekbos, Heulepark en mogelijks ook nog langs de 
Heerlijke Heulebeek. 

Met de opstart van de voorschoolse kinderopvang op site Gheysen, groeit het aanbod van Zorg Kortrijk van 26 
naar 45 plaatsen in het centrum. We experimenteren met het aanbieden van occasionele opvangplaatsen voor wie 
plots opvang nodig heeft omwille van sollicitaties, opleiding, ...

6 Een stad die houdt van 
kinderen en alle opa’s en oma’s
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We werken aan de mobiliteit van onze senioren en zetten daarbij fietstaxi’s en taxibonnen in. We onderzoeken of 
we zelf vervoer kunnen organiseren tussen de deelgemeenten Rollegem en Aalbeke. 
Wegens succes wordt de Thé Dansant herhaald in 2018. We zorgen voor onze kwetsbare senioren door de bouw 
van een nieuwe woonzorgcampus in Bellegem en de voorbereiding van een nieuw woonzorgcentrum aan de 
Condédreef. Er komt een volwaardig programma “Dementievriendelijke Stad” met onder meer de opname van 
een  dementievriendelijke wandeling in het vaste aanbod van toerisme. 

15



Uivoering 2018

In uitvoering van het actieplan Kortrijk Fietst maken we werk van betere fietsroutes. Een fietsdoorsteek 
doorheen de terreinen van het Guldensporencollege aan de Diksmuidekaai versterkt de Noord-Zuid verbinding 
voor fietsers. Alle resterende fasen voor de heraanleg van vrijliggende fietspaden langs de N43 worden in één 
keer aanbesteed. Met steun vanuit het fietsfonds van de provincie start de aanleg van vrijliggende fietspaden in 
de Overzetweg.

Momenteel worden de nodige voorbereidingen getroffen om in 2018 op minstens drie locaties een 
buurtfietsstalling te realiseren. We kijken in overleg met het Fietsberaad Vlaanderen om een structureel vervolg 
te breien aan het proefproject met slimme deelfietsen zonder vast station. Samen met TreinTramBus zetten 
we een actie op om studenten hoger onderwijs meer op de fiets te krijgen. Om Kortrijkzanen te overtuigen de 
overstap te maken van auto naar fiets, voeren we een fietspremie in voor wie zijn nummerplaat inlevert.

7 Een stad die beweegt, 
durft en verandert
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Er komen nieuwe voetpaden in de Hemelrijkstraat, Roterijstraat en Hugo Verriestlaan. Trage wegen voor 
wandelaars en fietsers worden heraangelegd. In 2018 pakken we het Bosvinkenpad in Rollegem aan en starten 
we met de heraanleg van de trage weg doorheen Langwater. 

Met de afwerking van Heuleplaats, de verlaagde Leieboorden en het evenementenplein op Kortrijk Weide 
krijgt het openbaar domein in Kortrijk een stevige upgrade. In het kader van het project Stationsomgeving 
worden werken uitgevoerd voor de constructie van een fiets- en bustunnel in de Zandstraat.

We blijven aandringen bij de Vlaamse overheid om te zorgen voor een betere openbare vervoersverbinding 
tussen het centrum en Hoog-Kortrijk.

Nadat we de voorbije jaren al de nieuwe ondergrondse parkings Budabrug en Houtmarkt openden, zullen we 
nu de parking Appel in gebruik kunnen nemen.

17



Uivoering 2018

In september 2017 startte de Deelfabriek op, in het voorjaar komt er al meteen een initiatief bij: een 
deelfietssysteem voor kinderfietsen. De consumentendienst organiseert in samenwerking met partners een 
beurs “Slim in de stad” rond verstandig consumeren. Samen met Testaankoop worden enkele groepsaankopen 
opgezet op maat van de Kortrijkzanen.

Kortrijk dient een aanvraag in om toe te treden tot de European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR). 
Met het project Anderstaligen aan zet leren we op innovatieve manier Nederlands aan. Er start een nieuwe 
werkgroep non-discriminatie en gelijke kansen met als doel om racisme en discriminatie van nabij op te volgen 
en te bestrijden.

Kortrijk ondertekende het Charter “Naar een toegankelijke gemeente” van het Vlaams Agentschap Inter en 
brengt dit in de praktijk. Onder meer door structurele aandacht te hebben voor toegankelijkheid bij alle werven 
van stad en OCMW, ook kleine en middelgrote werken.

Met een buurtbus brengen we activiteiten van de wijk- en dienstencentra naar de burger. Op die manier 
capteren we ook hulpvragen en spelen we hierop in. We onderzoeken of er eveneens een buddywerking kan 
worden opgestart voor mensen met budgetproblemen.

8 Een stad die
verenigt en verbindt
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De vzw Feest in Kortrijk zet in 2018 nog meer in op participatie van lokale actoren. Zomer in Kortrijk met de 
zomermarktjes en –concerten en Sinksen18 (met focus op de verlaagde Leieboorden) wordt een topeditie. 
Inwoners worden opnieuw aangespoord om mee het feestbeeld te bepalen. Winter in Kortrijk brengt met een 
uitgebreid programma sfeer en animatie in de stad. 

Be-Part gaat van start in Kortrijk en is voortaan een organisatie met twee werkplaatsen, in Kortrijk en Waregem. 
De werking van Be-Part wordt op deze manier inhoudelijk versterkt en verzekerd, met een uitbreiding van de 
publiekswerking en in een goede samenwerking met de regio.

PLAY is een nieuw en uniek stadsfestival voor hedendaagse kunst dat plaatsvindt op diverse binnen- en 
buitenlocaties in Kortrijk. De kunstwerken van Play nestelen zich in de publieke ruimte en ontleden onze relatie 
met spel. Dit stadsfestival nodigt de bezoeker uit om de stad, zichzelf en de maatschappij te herontdekken op een 
speelse en interactieve manier waarbij beeldende kunst van een hoog niveau laagdrempelig en interactief wordt 
gebracht. Ook de sportdienst participeert en maakt van deze gelegenheid gebruik om sport en bewegen vanuit 
een andere invalshoek te benaderen. Dit kadert perfect in Europese Sportstad 2018.

Op het Buda-eiland geeft Buda vzw verder uitvoering aan het inhoudelijke luik, humus voor de kruisbestuiving 
tussen kunsten, economie, onderwijs en zorg. Broel 6 wordt afgewerkt als de voorziene toegangspoort voor 
inwoners, creatievelingen en bezoekers tot het Buda-eiland, de thuisbasis voor diverse (creatieve) spelers op Buda.

We leveren het nieuwe concept van het stadsmuseum op en we stellen de scenograaf-ontwerper aan. Texture 
dient de verlenging in voor regionale erkenning door de Vlaamse Regering.

De Kortrijkse bibliotheek brengt de tweede editie van het nieuwe woordkunstenfestival ‘Memento’, onder 
curatorschap van de Kortrijkse letterzetter. In 2018 openen de vernieuwde buurtbibliotheek ‘Drie Hofsteden’, 
geïntegreerd in het wijkcentrum. De bibliotheek lanceert twee educatieve projecten rond ‘digital storytelling’ met 
een Kortrijkse basisschool en met een groep vluchtelingen. Het taalpunt voor mensen die Nederlands leren, wordt 
verder uitgebouwd.
In 2018 wordt het Atypisch Atelier Publiek opgeleverd, met name de werkplaats, de publieksplek en de 
uitvalsbasis van Bolwerk. Dit verankert Bolwerk in Kortrijk en realiseert een nieuwe kunstenwerkplaats, een 
laboratorium voor jong talent en een belevingsplek op Kortrijks grondgebied.

9 Een stad met 
veel goesting en ambiance
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In 2018 brengen we de vier kernrollen van Cultuurcentrum Kortrijk duidelijk naar voren: verbinder, katalysator, 
gastheer en actor. Minder programmeren, een meer projectmatige aanpak, participatie, co-creatie, werken op 
locatie en bijzondere doelgroepen krijgen hierbij de nodige aandacht.

Het vernieuwde muziekcentrum Track gaat van start en wordt versterkt dankzij het programma ‘Kortrijk 
Muziekstad’. Hierbij realiseren we een professioneel onthaal en doorverwijsfunctie voor muzikanten, 
organisatoren, enz. We optimaliseren het muziekeducatief aanbod en breiden het muziekgerelateerd onderwijs uit 
en positioneren Kortrijk als dé West-Vlaamse muziekstad.

In 2018 brengen we de 16e editie van het kinderkunstenfestival Spinrag. 

In 2018 opent eveneens het regionaal erfgoeddepot. We verhuizen de collecties van de stedelijke musea, het 
stadsarchief en de voormalige Provinciale Erfgoedbibliotheek Westflandrica. We integreren daarbij de werking van 
Westflandrica in het regionaal erfgoeddepot.

Fase 8 en 9 van de renovatie van het Begijnhof (woningen 3 tot en met 9) worden afgewerkt tegen eind 2018.

Na de introductie van een app als alternatieve drager voor de klassieke kaart, zetten we de promotie van UiTPAS 
als voordelenpas verder. We definiëren de gewenste aanpak inzake direct marketing van het vrije tijdsaanbod op 
maat en we evalueren het proefproject UITgezocht.

We vullen onze generieke vrijetijdscommunicatie aan met gepaste doelgroepencommunicatie onder meer 
met het vrijetijdskompas en Wazzup, een digitaal portaal voor het Kortrijkse vrijetijdsaanbod voor kinderen en 
jongeren.

We versterken het beleid rond (jong) talent door het bestaande aanbod te inventariseren en doorstroom te 
versterken. We realiseren een ‘kinderkunstennetwerk’ per discipline en vermarkten Kortrijk als ‘voedingsbodem 
voor talent’.

We richten Tapas on Tour in met vrijetijdsproevertjes in de schoolomgeving van kinderen en jongeren.
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De steun aan verenigingen neemt verschillende vormen aan en situeert zich zowel op het vlak van logistieke, 
promotionele en financiële steun en we geven voldoende aandacht aan cultuurmakers. Ook de gevraagde steun 
en omkadering van het vele vrijwilligerswerk is een actiepunt voor 2018.

We ontsluiten verder het Groeningeheem als ontmoetingscentrum voor de Kortrijkse binnenstad.

Het nieuwe zwemcomplex op Kortrijk Weide wordt verder afgewerkt. In de tussentijd verfijnen we ook een 
aantal inhoudelijke keuzes met de privépartner zoals onder meer het inrichten van zwemlessen en –cursussen via 
Sportplus en de afstemming met onze watersportclubs. 

We geven in 2018 uitvoering aan diverse kleine en grote investeringen zoals onder andere de nieuwe 
buitenkleedkamers op de Lange Munte. KFC Marke krijgt als eerste voetbalclub in Kortrijk een kunstgrasveld.

De sportdienst ontwikkelt een pilootproject gericht op leerlingen van de 3e graad lager onderwijs en de 1e graad  
secundair dat aansluit op de schooluren. 

Kortrijk is in 2018 Europese Sportstad. Talrijke initiatieven worden doorheen het jaar uitgerold die deze erkenning 
waardig uitdragen zodat we een return kunnen valoriseren voor de stad, voor onze sportclubs en voor onze 
actieve en passieve sportliefhebbers. Via Sportplus wordt een projectoproep gelanceerd naar onze sportclubs om 
in dit kader initiatieven te ontwikkelen met financiële ondersteuning.

We stroomlijnen de promotie van Kortrijk als toeristische bestemming onder het motto ‘Kortrijk, creatieve stad 
aan de Leie’ nu we als stad lid zijn geworden van het UNESCO Creative Cities Network. In samenwerking met 
Westtoer ontwikkelen we een nieuwe toeristisch magazine. We lanceren een nieuwe, frisse en hedendaagse 
reisgids. 

Ons gamma toeristische producten wordt vernieuwd en uitgebreid: onder meer de oorlogswandeling, diverse 
producten naar aanleiding van PLAY en de Biënnale Interieur en we lanceren een Hugo Clauswandeling. De 
toeristische brochures worden vernieuwd. We brengen een nieuwe groepsbrochure en een brochure voor 
individuele bezoekers, koppels en gezinnen.

We ontsluiten de Sint-Maartenstoren zodat Kortrijk er een toeristische troef bij krijgt met een subliem uitzicht op 
de stad.

In 2018 moet onze vernieuwde aanpak rond de meeting industrie (MICE) in samenwerking met diverse partners, 
op kruissnelheid komen.
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We bouwen gestaag verder aan meer digitale dienstverlening. Daarbij breiden we het 
thuisloket verder uit en maken het toegankelijker door alternatieve manieren toe te voegen 
om in te loggen met de eID. Verder lanceren we een volwaardige webshop vrije tijd voor het 
reserveren van activiteiten van de sportdienst, Jeugdcentrum Tranzit en de wijkcentra van 
het OCMW. Begin 2018 lanceren we een nieuwe website van Stad en OCMW Kortrijk.

Het aanbod vanuit het project @llemaal digitaal werken we nog meer uit op maat van de 
deelnemers en doelgroepen. De inhoud van de opleidingen wordt aangepast aan nieuwe 
digitale dienstverlening en nieuwe digitale toepassingen zoals het gebruik van slimme 
deelfietsen. 

Fase 2 van het kerkenplan moet klaar zijn voor de zomer 2018 en wordt opgestart via een 
startvergadering. 
Er werd een intern rollend energiefonds opgericht om duurzame investeringen in stadsgebouwen voor een 
lange periode te vrijwaren. De doelstelling is om als stad energieneutraal te zijn binnen 15 jaar.

We blijven inzetten op slim energiegebruik. Meten is weten en weten is bijsturen. Meer en meer worden we 
onze eigen energieproducent. Het doel is het energiebeheer en de eigen energieproductie te digitaliseren en 
als real-time big data aan te bieden. Op die manier kunnen we onnodig energieverbruik snel ontdekken en 
gericht bijsturen voor alle stadsgebouwen. Deze digitalisatie alleen al kan leiden tot een daling van 10% van 
het huidige energieverbruik.

De stadsfinanciën zijn gezond. We continueren het transparant financieel beleid met een maximale 
realisatiegraad, een financieel evenwicht met positieve autofinancieringsmarge én het beheersen van de 
schuld op lange termijn.

Met goesting in Kortrijk blijven we inzetten op het optimaal ontwikkelen en benutten van elke medewerker 
zijn of haar talenten. We gaan verder met de Trofee der Gebundelde krachten en zetten elke maand een ander 
team in de kijker.

10 Een stadsbestuur dat 
transparant en sober is

@llemaal
digitaal
THUIS
LOKET
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GOESTING
IN KORTRIJK
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