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Voorwoord
‘De 100 prioriteiten van de Kortrijkzanen om van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen te maken’. Dit is de titel 
van het verkiezingsprogramma van Team Burgemeester voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 
2018. We kozen uitdrukkelijk voor deze naam omdat dit het resultaat van heel veel inspraak en overleg. 

Tussen 15 mei en 15 juli 2018 namen exact 3004 Kortrijkzanen deel aan onze bevraging om Kortrijk te laten 
uitgroeien tot beste stad van Vlaanderen. We beloofden hen rekening te houden met hun antwoorden en dat 
doen we ook. Daarnaast consulteerden we bijna 100 middenveldorganisaties en gingen we te rade bij meer 
dan 30 experten.

Het resultaat van dit alles zijn 100 prioriteiten die we de volgende bestuursperiode 2019-2024 willen realiseren.

Zal dat ook lukken, horen we u al vragen.

We hebben onze plannen financieel doorgerekend. Het is de eerste keer dat een partij dit in Kortrijk doet. 
Die berekening vindt u op het einde van ons programma. Het belangrijkste is dat we het investeringsritme van de 
voorbije 6 jaar nog wat opdrijven en dat we de belastingen niet zullen verhogen.

Daarnaast blijkt ook dat we 87% van het Plan Nieuw Kortrijk (het bestuursplan 2013-2018) hebben 
uitgevoerd. Dat betekent dat we de overgrote meerderheid van de beloftes hebben waargemaakt.

We willen dat opnieuw doen. Uiteraard moeten we rekening houden met de wensen van de andere partijen 
waarmee we eventueel zullen besturen. Hoe de coalitie eruit zal zien, hangt af van u. 

Eén ding is zeker: als u wil dat Kortrijk verder gaat op de ingeslagen weg, steun en stem dan Team Burgemeester.

Tot op zondag 14 oktober 2018.
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1. Een stad die blijft 
vernieuwen 
De 10 nieuwe grote 
werven voor 2019-2024

1. We mogen het van veel Kortrijkzanen horen. De verlaagde Leieboorden zijn op en top geslaagd. De 
komende jaren willen we die verlaagde Leieboorden doortrekken tot aan Kortrijk Weide. De lelijke 
parkeerplekken aan de Dolfijnkaai, Vismarkt en Handelskaai maken plaats voor brede trottoirs en een 
groene boulevard. De Leiewerken in het centrum worden eind 2020 beëindigd met de bouw van een 
achtste en laatste brug: de nieuwe Reepbrug. Deze voetgangersbrug verbindt Buda met Overleie. Er komt 
een nieuw fietspad tussen de nieuwe Reepbrug en de bestaande Budabrug. Op de tip van het Buda-eiland 
komt er een mooie landschapstuin aan het water met een uitkijkplatform, zitbanken, speelelementen en 
glooiingen. De volkstuintjes verhuizen naar een andere plek op het eiland. Tegen 2030 komt er een nieuwe 
culturele landmark in de plaats van het bestaande ziekenhuis (zie hoofdstuk 7). In diezelfde buurt bouwen 
we woongelegenheden en een nieuw Budaplein. Langs de Leie komen er de volgende jaren nog tal van 
nieuwe woonontwikkelingen. Met aandacht voor kwaliteit en betaalbaarheid.

2. De stationsomgeving is al volop in verandering. De nieuwe fiets- en bustunnel, de autotunnel en de 
ondergrondse parking met 900 plaatsen moeten klaar zijn tegen 2022. Zo kunnen we de omliggende 
pleinen autovrij maken. Van het Casinoplein maken we een Theaterplein voor literatuur, poezie en rustige 
muziek.  Het Conservatoriumplein wordt na 2024 aangepakt en wordt een muziekpark met aandacht 
voor kunst- en speelelementen. Beide pleinen zijn de start van de Kortrijkse Ramblas, een nieuwe groene 
stadsboulevard die loopt tot de Grote Markt. We treffen hiervoor de nodige voorbereidingen om ze het 
werk na 2024 uit te voeren. Het nieuwe stationsgebouw en een nieuw Stationsplein -de laatste fase van de 
werken- is eveneens voor na 2024.  
Het Schouwburgplein is te vaak een doods plein. Dat moet anders. De fontein verdwijnt om er een groot 
horeca- en belevingsplein van te maken dat aansluit op de Burgemeester Reynaertstraat. We onderzoeken 
of we de ingang van de ondergrondse parking kunnen verplaatsen naar de kant van de Doorniksestraat.  
De kluifrotonde aan De Appel is een miskleun en verdwijnt vanaf 2022. Er komt een ondergrondse 
autotunnel. Bovengronds bouwen we een groene en autoluwe boulevard die de nieuwe stationsomgeving 
met Kortrijk Weide verbindt.

3. Het historisch centrum wordt heraangelegd volgens het plan van Michel Desvigne, de ontwerper van de 
verlaagde Leieboorden. We maken van de straatjes rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het Begijnhof een 
idyllische plek. Zo krijg je een speciale sfeer, zoals in het Patershol in Gent of Le Vieux Lille. Op die manier 
slaan we de brug tussen het winkelwandelgebied en de verlaagde Leieboorden. 

4. In 1962 was Kortrijk de eerste stad van Vlaanderen die een winkelstraat -de Korte Steenstraat- autovrij 
maakte. Meer dan 50 jaar later is het tijd om het winkelwandelgebied heruit te vinden. Daarom maken we 
de winkelwandelstraten groener en aangenamer om te vertoeven. We stellen voor om een groene 
overspanning te creëren door klimplanten te laten groeien via een netwerk van stalen kabels die we spannen 
tussen de gevels. Zo kunnen we met een beperkt budget toch een heel mooi effect te creëren. We halen onze 
inspiratie bij het handelskwartier Fünf Höfe in München. We versterken dit groen door het winkelwandelgebied 
te voorzien van mooie geveltuintjes langs de winkels, veel meer bloemen en aangename zitbanken. We zetten 
in op kwaliteit: een goede muziekinstallatie, led-verlichting, geen pita-zaken, geen beachvlaggen. 
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5. Op de Veemarkt bouwen we een overdekte markthal waar handelaars lokale producten kunnen aanprijzen 
met plaats voor een foodmarket en andere activiteiten. De Veemarkt wordt via een groene as met het Plein 
verbonden. De Groeningelaan en het park rond het Groeningemonument worden heraangelegd. 

6. De Groeningeabdij waar nu het museum 1302 is gehuisvest, wordt een stadsliving en het Atelier van de 
Identiteit. Een stadsliving waar je de geschiedenis van onze stad in de vorm van een aantal objecten kan 
ontdekken. Een Atelier van de Identiteit waar je het begrip identiteit in al zijn facetten zal kunnen ontdekken 
aan de hand van wisselende tentoonstellingen. Het Begijnhofpark wordt vergroot, krijgt een waterpartij ter 
hoogte van de historische Nedervijver en er komt een groene verbinding met de Groeningestraat. 

7. Samen met de kerkelijke autoriteiten voeren we het Kerkenplan uit. In een eerste fase krijgen de kerken 
van Bissegem en Aalbeke een gemengde functie. Dat betekent dat er op bepaalde uren misvieringen blijven, 
maar dat de infrastructuur op andere momenten ook kan dienen voor andere invullingen. Zo komt er in 
de kerk van Aalbeke bijvoorbeeld ruimte voor de muziekschool, de bibliotheek en een vergaderzaal. Ook in 
Bissegem krijgt de kerk een gemengde bestemming. De Onze-Lieve-Vrouw-kerk wordt een kerkmuseum 
met volle aandacht voor 1302.

8. Voor de opwaardering het Kanaal Bossuit-Kortrijk kiezen we voor een nieuw stuk kanaal in 
combinatie met de heraanleg van de R8 van het op-en afrittencomplex in Stasegem op de R8 tot aan de 
Gentsesteenweg. Daar wordt de brug over het water ter hoogte van Den Hert omgevormd tot een tunnel. 
Het bestaande kanaalstuk tussen de kanoclub en het open zwembad wordt een open zwemvijver, een 
waterpark en een plek met watersportfaciliteiten. Voor de uitvoering van deze plannen zijn we afhankelijk 
van de Vlaamse Waterweg en de Vlaamse regering. Een timing is daarom onzeker. Het complex project 
K-R8 wordt uitgevoerd als we daarvoor een startbeslissing krijgen van de Vlaamse regering. Dit betekent dat 
bestaande op- en afritten langs de E17 worden vernieuwd en de R8 wordt afgewerkt. We trekken de R8 aan 
de Colmar niet bovengronds door.

9. Het nieuwe voetbalstadion komt op Evolis. Het masterplan is klaar. Het is nu zaak om met de KVK en de 
eigenaar tot een goede overeenkomst te komen op basis van een Publiek Private Samenwerking. Met het 
vrijgekomen Guldensporenstadion vergroten we sportcampus Wembley.

10. De stadsvernieuwing wordt doorgetrokken tot in de deelgemeenten. Nadat Heuleplaats en Aalbekeplaats 
heraangelegd werden, volgen nu Bissegem met de uitvoering van het masterplan (een groene doorsteek 
van de plaats naar het OC, kernversterking, nieuwe groen- en natuurgebieden, een fietssnelweg op de 
bedding van de N328 van Gullegem-Bissegem naar het centrum van de stad), Marke met de ontwikkeling 
van het binnengebied, Bellegem met de heraanleg van de Bellegemsestraat en Rollegem met het 
verfraaien van Rollegemplaats. In Heule concentreren we ons op het zichtbaar en toegankelijk maken van 
de Heulebeekvallei, de heraanleg van Heulepark en de verdere uitbouw van Muster met een heus dak van 
Heule naar het model van de Jardin de la Fonterie in Nantes. Het OC en de kerk van Aalbeke krijgen een 
make-over. In Kooigem bannen we het zwaar verkeer. Onze volledige plannen voor de deelgemeenten kun 
je lezen in hoofdstuk 10+1.
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2.  De gezondste  
en groenste stad van 
Vlaanderen

11. Onze absolute prioriteit gaat naar gezondere lucht in onze stad. Het fijnstofgehalte is in Kortrijk veel te 
hoog, ook in het centrum. Dit willen we veranderen door het instellen van een fietszone in het centrum, 
van zoveel mogelijk schoolstraten en door de bouw van een distributiecentrum aan de stadsrand om de 
winkels en horeca met kleine en propere bestelwagens te bevoorraden. We meten de luchtverontreiniging 
permanent in heel Kortrijk met een Kortrijkse versie van de Curieuzeneuzen, het project van De Standaard. 

12. We maken werk van een Bossen- en Parkenplan voor meer groen in onze stad. Het Preshoekbos en de 
Marionetten zijn onze groene longen. Die breiden we verder uit en verbinden we met elkaar. Ook op andere 
plekken komt er meer groen. Denk aan de Heulebeekvallei, de uitbreiding van het Tinekesbos in Heule, 
Stadsgroen Ghellinck in Bissegem en een nieuw ecologisch stadspark naast de Kulak. Onze parken moeten 
de nieuwe speeltuinen en terrassen worden van de Kortrijkzaan. Elk park krijgt daarom een eigen speelplein, 
pick-nicktafels, een publieke barbecue en sport- en (water)speelelementen. In de binnenstad voorzien we 
een Bomen-, Tuinen- en Zitbankenplan want ook kleine stukjes groen kunnen wonderen verrichten. 
Zo maken we van het Sint-Michielsplein een aangenaam en groen pleintje in het volle stadscentrum. Er 
zijn nog mogelijkheden: de parking aan Ramen, aan de Oude Kasteelstraat en aan de Nieuwstraat, het 
Rooseveltplein, ... We maken buurten en wijken groener. De Paleiswijk heeft veel meer mogelijkheden dan 
de stenen massa die we nu zien. Er komen meer zitbanken in de stad. We zetten de burgers verder aan om 
bebloemingsacties te organiseren in hun straat en reiken een jaarlijkse prijs uit voor de mooiste straat 
van Kortrijk. We willen meer groendaken en geveltuinen. Daarnaast organiseren we een geurwandeling 
doorheen de stad want een mooie stad moet je kunnen ruiken. We maken van onze begraafplaatsen 
begraafparken en waken hier over de toegankelijkheid voor mensen die minder goed te been zijn. De 
stad wil tegen 2025 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we dan als stad evenveel energie opwekken als 
we verbruiken. Dit doen we door het energieplan van schepen Arne Vandendriessche te versnellen door 
eenmalig 1 miljoen extra te investeren in ons Energiefonds. We zetten volop in op wind, zon, warmte(netten), 
water, licht en isolatie. We betrekken de burgers door hen de kans te geven Kortrijkse groene obligaties te 
kopen die hen een rendement geven. We stimuleren de bouw van mini-stadswindmolens zonder hinder 
voor buurt, bedrijven en particulieren. We geven als stad zelf het goede voorbeeld en plaatsen er op onze 
stadsgronden. We zetten in op energiebesparing bij de Kortrijkse gezinnen en bedrijven. De succesvolle 
strategie van de renovatiebegeleiders die al meer dan 1 op 10 Kortrijkse woningen hebben begeleid, wordt 
nog meer ondersteund. Mensen die hun wagen inruilen voor een elektrische (motor)fiets krijgen steun.

13. We gaan veel bewuster om met plastiek. We bezorgen elk Kortrijks huishouden die er om vraagt een 
herbruikbare boodschappentas en organiseren een plastiekvrije week. Festivals en events in onze stad 
werken bij voorkeur met bioafbreekbare en biodegradeerbare bekers. We moedigen bedrijven, 
starters en studenten aan om alternatieven voor plastiek op de markt te brengen. 

14. De voorbije jaren hebben we in Kortrijk de afvalberg verminderd. We gaan op deze lijn verder. We 
splitsen ons afval beter door straatvuilnisemmers in verschillende kleuren per afvalsoort te voorzien. 
Containerparken moeten ten dienste staan van iedereen, ook van ondernemers. Daarom moeten 
ze ook open zijn op maandag, een rustdag voor veel ondernemers. Bovendien herevalueren we de 
regulering waarbij bestelwagens boven een bepaald gewicht wel moeten betalen voor een bezoek aan 
het containerpark. Er komt 1 groot nieuw containerpark ter vervanging van de parken in de Graaf Karel de 
Goedelaan en de Maandagweg. We zorgen dat we kostendekkend zijn in ons afvalbeleid. We werken verder 
samen in IMOG-verband en laten IMOG onderzoeken of een groter werkingsgebied financiële voordelen 
heeft voor de Kortrijkzanen.
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3.  Vlaanderens 
creatiefste stad

15. Met Kortrijk Spreekt kunnen de burgers volop participeren in het beleid. We willen de Kortrijkzanen niet 
alleen bereiken door opnieuw deur aan deur te gaan, maar ook door Kortrijk Spreekt te digitaliseren. 
Zo kunnen burgers met hun computer en smartphone mee beslissingen nemen in onze stad. Daarom 
organiseren we een zondagavond per jaar een digitaal referendum over concrete vragen. Bijvoorbeeld 
over de vraag of we elke laatste zondag van de maand een autovrije zondag wensen te organiseren. In de 
aanloop naar dat referendum wordt dan een breed debat georganiseerd over de kwestie. Ook scholen 
kunnen hier aan meedoen. Kinderen en jongeren mogen mee stemmen.

16. De toekomst is aan onbemande voertuigen en robots: Kortrijk biedt ruimte aan alle mogelijke 
experimenten op dat vlak. Zelf investeren we in onderhoudsrobots om ons openbaar domein nog netter te 
maken en onbemande, elektrische busjes voor een betere mobiliteit in het centrum. Kortrijk is 80 vierkante 
kilometer groot en telt bijna 1000 straten. Sommige straten worden veel gekuist en andere minder. Ook voor 
het groenonderhoud is een vaste routine. We rusten onze kuisploegen en groendiensten daarom uit met 
GPS-trackers. Op kortrijk.be zal je kunnen zien wanneer de borstelwagens, groendiensten en robots 
in jouw straat gepland zijn en langskomen. Aan de hand daarvan brengen we de zwarte punten beter 
in kaart en stellen we de prioriteiten bij waar nodig. Elektrische watertaxi’s op de Leie kunnen nieuwe 
verbindingen maken van Marke en Bissegem naar Kortrijk en later zelfs naar Wevelgem en Harelbeke. 

17. In plaats van dikke rapporten en dure studies over de slimme stad te bestellen, maken we de dingen 
concreet en tastbaar. Met praktische toepassingen zoals Shop&Go dat gekopieerd werd in heel wat 
steden in binnen- en buitenland. We willen alle data en informatie die we als stad ter beschikking hebben, 
gebruiken en delen om het leven van mensen aangenamer, eenvoudiger en boeiender te maken. We zetten 
technologie in om onze stad nog veiliger te maken. Camera’s worden slimmer en detecteren geluiden en 
patronen om de criminelen te snel af te zijn. Met de hulp van drones kunnen we nog sneller uitrukken bij 
woninginbraken en branden. De Vlaamse overheid kiest voor Kortrijk samen met Antwerpen en Genk als 
proeftuin voor nieuwe toepassingen op het vlak van slimme steden. We werken hier enthousiast aan mee 
aangezien onze stad pionier is op tal van domeinen. 

18. Het gratis meldpunt 1777 van de stad werkt goed maar we moeten het nóg gebruiksvriendelijker 
maken. We zorgen ervoor dat de opvolging van elke melding gebeurt zoals bij je favoriete pakjesdienst. 
Je zal kunnen zien wanneer de melding wordt doorgegeven aan de bevoegde dienst, wanneer ze wordt 
ingepland en wanneer de diensten het probleem oplossen. Op het einde krijg je de mogelijkheid om 
feedback te geven en te laten weten of je tevreden bent met de afwerking. Het Thuisloket en Stadhuis op 
Afspraak worden verder uitgebreid: er komt een Deliveroo voor documenten (bestaat al in Lier). De stad 
onderzoekt of ze met chatbots kan werken, dat zijn geautomatiseerde gesprekpartners die burgers met 
vragen 24/24u bijstaan. We maken verhuisbewegingen volledig digitaal zodat je je eID kan aanpassen via de 
wijkagent. Ook de geboorte- en overlijdensaangiften worden digitaal.

19. We voeren overal in de binnenstad slimme bovengrondse parkeerplaatsen in. De parkeernoden verschillen 
immers naargelang het moment van de dag. Overdag kan er bijvoorbeeld nood zijn aan plaatsen voor 
bezoekers, werknemers en zelfstandigen terwijl er ‘s avonds meer bewonersparkeerplaatsen nodig zijn. Om 
de circulatie te verbeteren, voorzien we de populaire navigatie-apps zoals Google en Waze van de recentste 
data over vrije parkeerplaatsen, werken,  omleidingen en evenementen. De vaste bewonerszones worden 
dynamische zones zodat je steeds in een straal van een bepaald aantal meter rond je woonst kan parkeren. 

20. We bouwen het zonnedelen verder uit. Het werd gestart op woensdag 26 september 2018. Kortrijkzanen 
die niet de mogelijkheid hebben om zonnepanelen te leggen op hun eigen dak krijgen de kans om dat te 
doen op daken van de stad. In ruil krijgen ze een financieel rendement van maximaal 6%. Op termijn moet 
het mogelijk worden om die energieopbrengst te verrekenen met de eigen energierekening. We starten een 
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project om de Kortrijkzanen op een slimme manier bewust te maken van hun eigen energieverbruik. Door 
het eigen verbruik in realtime te meten kan een gezin jaarlijks tot 10% besparen op de energierekening.

21. Meten is weten. We gebruiken de gegevens van passantentellingen om onze stad nog beter te 
organiseren. De anonieme gegevens kunnen helpen om mobiliteitsstromen in kaart te brengen en 
een betere circulatie te organiseren (bestemmingsverkeer vs doorgaand verkeer, de looplijnen in het 
winkelwandelgebied), bij de organisatie van events, bij city marketing, etc. We gebruiken de slimme camera’s 
en andere telsystemen om de verkeersstromen en het respect voor de snelheidsbeperkingen in onze stad 
permanent te monitoren. Waar nodig kunnen we dan optreden.

22. We richten een pool op van Kortrijkse Vrijwilligers. Waar sportclubs mensen kunnen vinden om hun 
werking verder uit te bouwen of seingevers kunnen aanspreken voor hun sportwedstrijden. Waar scholen 
gemachtigde opzichters uit kunnen rekruteren, voor mensen ter ondersteuning van events of goede 
doelen. Voor mensen die onze stad kraaknet willen houden. Er zijn veel enthousiaste, positieve krachten in 
Kortrijk die de handen uit de mouwen willen steken. Die willen we samenbrengen. Elk jaar organiseren we 
het Feest van de Vrijwilliger. 

23. Kortrijk is de enige stad in Vlaanderen die, met de volwaardige campussen van UGent en KULAK, twee 
universiteiten telt. Daarnaast hebben we 2 sterke universities of applied sciences (hogescholen) Howest 
en Vives. Het aantal studenten in Kortrijk groeit jaar na jaar sterk en het hoger onderwijs investeert 
volop in onze stad. Howest is gestart met de bouw van de nieuwe campus Penta (15 miljoen euro) aan het 
Magdalenapark, UGent bouwt er vlakbij de onderzoeksfabriek van de toekomst Veg-i-Tec (10 miljoen euro) 
en Vives en Kulak werken aan een One Campus-model. Al deze initiatieven krijgen onze volle steun.

4.  Hoofdstad van dé 
ondernemende regio 
van Vlaanderen

24. In 1962 was Kortrijk de eerste stad van Vlaanderen die een winkelstraat -de Korte Steenstraat- autovrij 
maakte. Meer dan 50 jaar later is het tijd om het winkelwandelgebied heruit te vinden. Daarom maken we 
de winkelwandelstraten groener en aangenamer om te vertoeven. We stellen voor om een groene 
overspanning te creëren door klimplanten te laten groeien via een netwerk van stalen kabels die we spannen 
tussen de gevels. Zo kunnen we met een beperkt budget toch een heel mooi effect te creëren. We halen onze 
inspiratie bij het handelskwartier Fünf Höfe in München. We versterken dit groen door het winkelwandelgebied 
te voorzien van mooie geveltuintjes langs de winkels, veel meer bloemen en aangename zitbanken. We zetten 
in op kwaliteit: goede muziekinstallatie, led-verlichting, geen pita-zaken, geen beachvlaggen.

25. Kortrijk is een echte winkelstad. Daarom blijven we inzetten op een vaste koopzondag in de maand 
én maken we de ondergrondse parking gratis op die dag. We voorzien middelen om de beleving in 
het centrum nog beter te promoten. Dat kan gaan over themaweekends (Halloween, Black Weekend, 
Valentijn, Sinterklaasweekend, de Beachtornooien,...), over stadsfestivals (PLAY) tot nieuwe markten 
(bloemenmarkten, brocante- en antiekmarkten, voedselmarktjes,...). We zetten ook in op kwaliteit en 
verbinding met shopping, toerisme en citymarketing. Daarom bundelen we de organisaties vzw Feest in 
Kortrijk, vzw Citymarketing en Toerisme en het handelsdistrict BID tot één slagkrachtige organisatie Beleef 
Kortrijk die met een werkingsbudget van 1 miljoen euro per jaar volop kan inzetten op de organisatie en 
promotie van activiteiten in onze stad. 
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26. We worden de stad van de glimlach. Van in het stadhuis tot bij onze handelaars worden onze klanten met 
de glimlach ontvangen. We organiseren creatieve acties.

27. De Kortrijkse cadeaubon wordt gedigitaliseerd en moet bij alle Kortrijkse handelaars gebruikt kunnen 
worden. De stad zal ze ook zelf gebruiken als relatiegeschenk en geschenk bij jubilees en huwelijken. 

28. Kortrijk Zaait heeft heel wat gedaan om de leegstand te bestrijden. We schakelen een versnelling hoger en 
maken er Kortrijk Zaait XL van. Dit doen we onder meer door leegstand sneller vast te stellen, de heffing 
te verhogen en deze sneller op te leggen. Zo kunnen we eigenaars van leegstaande panden stimuleren om 
mee te doen aan Kortrijk Zaait. Starters die dat wensen, krijgen een meter of peter (een ondernemer met 
ervaring) en brengen we in contact met ondernemingscoaches en met Hangar K. 

29. We zorgen voor een goedkoper parkeerabonnement voor zelfstandigen en werknemers die dagelijks in het 
winkelwandelgebied komen werken. Daarvoor gebruiken we de slimme parkeerplaatsen met wisselende parkeerregimes.

30. Binnen 10 jaar willen we het aantal hotelovernachtingen verdubbelen tot 500.000. Dat willen we onder 
meer doen door de inkomsten van de hotelretributie (deels) te laten terugvloeien naar het budget van 
Beleef Kortrijk. Toeristen zijn welkom in de ontsloten toren van de Sint-Maartenskerk. We kijken of we één 
van onze watertorens ook niet toegankelijk kunnen maken.

31. We schaffen de terrastaks af en in ruil vragen we mooie, kwaliteitsvolle terrassen zoals op de Grote Markt 
en aan de verlaagde Leieboorden. De horeca gaat volop voor kindvriendelijkheid. We bekijken de oprichting 
van een kinderatelier in het winkelwandelgebied voor shoppende ouders. Onze Kortrijkse horeca en 
producten zijn de beste ambassadeurs voor het toerisme in Kortrijk. Een bezoekje aan de brouwerij van 
Omer -het beste bier ter wereld-, onze twee Kortrijkse gins Copperhead en Blind Tiger proeven, onze lokale 
bieren degusteren in een gezellig cafétje, de smaken van de chocolade van Beugnies. Geen betere manier 
om Kortrijk te promoten in de andere centrumsteden en in onze buurlanden. We zetten in op culinair 
toerisme. Cruises die in Zeebrugge aanmeren, lokken we naar Kortrijk. We zorgen verbindingsbussen. Er 
komt een nieuwe, Kortrijkse jachthaven. De plaats hiervoor maken we begin oktober bekend.

32. We willen meer aandacht voor lokale producten. Daarom wordt een boerenmarkt/lokale markt geïntegreerd 
op de bestaande Maandagmarkt. Een stedelijke voedselstrategie brengt voedselproducenten en 
consumenten dichter bij elkaar. De zogenaamde korte keten in de landbouw is een duurzaam afzetsysteem 
met een rechtstreekse relatie tussen de producent en de consument. Kortrijk voert reeds inspanningen 
omtrent promotie van hoeveproducenten, boerenmarkten, stadsboerderijen, volkstuintjes, projecten rond 
voedselverspilling,… Maar als stad kunnen we nog meer. We doen dit door in te zetten op de zaken die echt 
impact hebben, zoals het ondersteunen van landbouwers in en rondom stad Kortrijk, het vrijwaren van 
landbouwgrond, het verhogen van de toegang tot gezonde en duurzame voeding voor kwetsbare groepen.

33. We maken een weekendje Kortrijk makkelijker. We bieden een digitale 48-uren-pas aan zoals die bestaat 
in Hasselt. Daarmee kunnen toeristen gebruik maken van het openbaar vervoer, fietsen huren, hebben ze 
gratis toegang tot onze musea en tentoonstellingen en krijgen ze korting in bepaalde horecazaken en hotels. 
We creëren een online weekendplanner voor de bezoeker: jij vertelt ons in 10 vragen wie je bent (ik heb 
kinderen van die leeftijd, ik hou van wijn, metal is mijn genre, Italiaans eten vind ik het lekkerste,…) en de tool 
berekent welke adresjes en evenementen voor jou interessant kunnen zijn op jouw data. 

34. Kortrijk beschikt nu al over een kampeerautoterrein met 8 plaatsen voorzien van aansluitingen voor 
drinkwater, elektriciteit en sanitair. We breiden het aantal plaatsen verder uit. We onderzoeken of er aan de 
rand van de stad ruimte is voor een echt kampeerterrein. 

35. Net zoals we al een ‘dag van de nieuwe inwoners’ hebben, organiseren we een dag van de nieuwe 
ondernemers. Zo kunnen ze het beleid en de stadsmedewerkers leren kennen. Om de twee jaar 
organiseren we samen met Unizo ‹Doe zaken met stad Kortrijk›. Op die manier worden de lokale 
ondernemers geïnformeerd en kunnen zij vlotter meedingen naar de aanbestedingen van de stad. We 
zorgen voor een doelgerichte communicatie met ondernemers bij werken en hinder. We steunen 
nieuwe ondernemers maar doen dat op een efficiënte manier. 

36. We versoepelen de taks op reclamedrukwerk voor starters en zelfstandige ondernemers. Zeker voor 
starters is een taks van vele duizenden euro’s om een nieuwe zaak in de ganse stad te promoten veel te duur.



11

VERKIEZINGSPROGRAMMA

37. We zorgen voor ruimte voor ondernemen. We voorzien meer plaats voor industrie zonder overlast in de 
stad. We willen vroegere werkplekken behouden en willen dat combineren met andere stedelijke functies. 
Denk aan de MEWAF-site langs de Brugsesteenweg, het gebied van Van Marcke dat vrijkomt aan de 
Pottelberg -en dat een volgend mooi project kan worden zoals Kortrijk Weide-, de Emdeka-site in Bellegem. 
We voorzien nieuwe KMO-zones zoals aan de Torkonjestraat. Een aantal bedrijven zitten gekneld in een 
historisch gegroeide situatie waar uitbreiding moeilijk is. Voor elk van hen zoeken we een oplossing op maat 
van buurt en omgeving. De Kortrijkse Groothandelsmarkt krijgt een plek naast de huidige markt conform 
het princiepsakkoord van juli 2018.

38. De maakindustrie is de enige sector in ons land zonder een lokaal ecosysteem. Aangezien 30 van de 
top 100 van die Belgische maakbedrijven gevestigd zijn in onze regio, willen we dat ecosysteem in Kortrijk 
creëren. De eerste stap is Hangar K op Kortrijk Weide. De volgende stap is het nieuw onderzoekscentrum 
van Flanders Make, goed voor een investering van 15 miljoen euro naar Kortrijk. De bouw start in 2020.

5.  Een stad van  
en voor iedereen

39. Iedereen telt mee, zeker onze meer dan 16.000 65-plussers die de stem zijn van de ervaring. We gaan actief 
op zoek naar hun meningen en suggesties aan de hand van inspraakmomenten zoals Zilveren Kortrijk 
Spreekt en een nieuw event Op de Koffie met de Burgemeester en Schepenen.

40. We organiseren een jaarlijkse seniorenweek met lezingen, aangepaste sportactiviteiten en 
cultuurprogramma’s, gegidste stadswandelingen en dansavonden. We maken een seniorengids naar de 
voorbeelden uit Knokke en Koksijde met daarin een overzicht van alle lokale ouderenverenigingen, alle 
lokale én nationale voordelen en reducties voor ouderen, premies, tegemoetkomingen, hulp bij medische 
problemen, thuiszorg, dementie, info rond euthanasie, belangrijke telefoonnummers,… kortom: al de 
informatie die je als senior lokaal nodig kan hebben. We verdelen die bij elke 65-plusser in de stad.

41. We werken verder aan de vernieuwing van onze woonzorgcentra. In Bellegem wordt het nieuwe 
woonzorgcentrum afgewerkt. In de Condédreef wordt de site helemaal vernieuwd. Onze stad is qua 
aantal bedden en assistentiewoningen goed bedeeld. De uitdagingen zijn de vermaatschappelijking en de 
betaalbaarheid van de zorg. Daarom zetten we nog meer in op thuiszorg, stimuleren we de vrijwilligerswerking 
en mikken we op meer zorgmakelaars, dit zijn mensen die ouderen thuis wegwijs helpen met hun zorgnoden. 
We maken onze woonzorgcentra participatiever binnen afgelijnde kaders zodat ouderen mee de inrichting en 
activiteiten bepalen. We zorgen voor een aantrekkelijke communicatie over diezelfde woonzorgcentra.

42. We binden de strijd aan tegen de eenzaamheid. 14.700 oudere Kortrijkzanen wonen nog thuis en dat in 
ongeveer 9.000 huizen. Met het project ‘Visite’ worden al die mensen systematisch bezocht. Men is gestart in 
de zuidelijke rand. Nu komen het centrum en het noorden van de stad aan bod. Daarnaast is er het project 
‘Buren voor buren’: 150 vrijwilligers gaan regelmatig langs bij vereenzaamde, oudere buren. We zorgen ook 
voor maaltijden aan huis. Nu zijn dat er 75.000 per jaar bij 550 gezinnen. 1.400 senioren krijgen woonzorg aan 
huis. Tenslotte zijn er 7 wijkteams in de stad die zorgen voor thuiszorg, poetshulp, maaltijden en ergotherapie. 
We zorgen voor een leeftijdsvriendelijk stadsbeleid waar we een plek geven aan mensen met dementie. We 
spreken over leeftijdsvriendelijk in plaats van dementievriendelijk omdat we activiteiten willen organiseren 
waar iedereen kan bij aansluiten in plaats van mensen in een vakje te steken. Dat is nodig want 60% van de 
bewoners van onze stedelijke rusthuizen hebben te kampen met dementie. Tegelijk mogen we niet vergeten 
dat het aantal mensen met jongdementie jaar na jaar stijgt. Kortrijk behoudt daarom zijn voortrekkersrol en 
neemt tal van nieuwe initiatieven op veel domeinen zoals een leeftijdsvriendelijke fietswedstrijd. We maken 
werk van een vermissingsprotocol om mensen sneller op te sporen.
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43. Onze kinderen zijn onze toekomst. Daarom ontving Kortrijk het label Kindvriendelijke Stad in 2016. Het mooiste 
bewijs van die kindvriendelijkheid is Spinrag, het festival dat creativiteit hoog in het vaandel draagt. Het succes 
bewijst de nood aan een groter aanbod van kinderenvoorstellingen. Daarom kijken we of er een anderssoortig 
Spinrag kan komen tijdens de herfstvakantie. We blijven ook aandacht hebben voor kinderopvang. Er zijn de 
laatste jaren 100 nieuwe plaatsen bijgekomen in de private kinderopvang, onder meer door steunmaatregelen 
van de stad, en 27 nieuwe plaatsen aan de stad. De nood aan betaalbare kinderopvangplaatsen blijft echter 
groeien, zeker voor mensen die het niet te breed hebben. Daarom onderzoeken we of we met de stad eigen, 
nieuwe kinderopvangplaatsen kunnen creëren dan wel steunmaatregelen voorzien voor ouders die kiezen 
voor private kinderopvang. Leuven voert op dit vlak een zeer ambitieus beleid. Daarnaast hebben ouders ook 
nood aan betaalbare kinderopvang tijdens de schoolvakanties. De speelpleinwerking Wasper op het domein De 
Warande is zeer succesvol. Dit moeten we verder uitbreiden.

44. We houden van onze jeugd. Ze kregen al een prachtige fuifzaal Depart, er is Tranzit en er is heel veel plaats 
voor urban sports (skating, break dance, straks ook slackline?,...). We kijken of er een indoor-trainingspark kan 
komen voor BMX. We voeren het masterplan voor jeugdinfrastructuur uit. Zo kreeg de Chiro in Aalbeke 
een vernieuwde loods. Het Arsenaal in Marke en de lokalen van Chiro Tsjoef worden binnenkort aangepakt. Er 
moet een oplossing komen voor de jeugd in Marke, de Kinderboederij is uitgeleefd en moet vernieuwen (een 
nieuwe locatie?), de Warande wordt verder uitgebreid en vernieuwd. We zetten in op nieuwe speelruimtes op 
een straal van 400 meter van elke wijk. Dat hoeven niet steeds klassieke speelpleintjes te zijn: een ravotspot 
om te spelen in het groen in de stad kan ook leuk zijn, of een speelboservaring. De samenwerking met externe 
partners zoals Wildebras en Lieve Zusjes, Stoere Broers wordt verdergezet. Er zijn nu een tiental jeugdhuizen 
in Kortrijk maar dat is te weinig voor een stad met 76.600 inwoners. We willen in elke deelgemeente minstens 
één jeugdhuis. Onze skatebowl en andere skate-infrastructuur zijn wereldvermaard. Met 8 plekken zijn we 
top in Vlaanderen. Waar mogelijk breiden we ze uit, bijvoorbeeld met oefenputten. 

45. We blijven inzetten op kwetsbare kinderen. Vzw Ajko die 4 jaar geleden alle jeugdorganisaties deed 
samensmelten in 1 vereniging blijft de spil van die werking. Met het boothuis, de buurtsport, de pretmobiel, 
de kleine K en Jinga bereiken we nu al 1000 jongeren per jaar, dat is 15 tot 20% van alle kwetsbare jongeren. 
Dat willen we uitbreiden door de band met de scholen te versterken en ook werkingen op te starten in de 
deelgemeenten. Er komt een vertrouwensfiguur bij de politie zodat we preventie alle kansen geven. We 
geven stemrecht aan de 16- tot 18-jarigen in Kortrijk. Ook zij hebben het recht om hun stem te laten 
horen. Een week voorafgaand aan de verkiezingen kunnen ze daarom ook hun mening uiten en kiezen voor 
hun favoriete partij. Als stadsbestuur houden we rekening met hun stem.

46. Kortrijk is een echte studentenstad. Binnenkort telt onze stad meer dan 13.000 hogeschool- en 
universiteitsstudenten die zullen verspreid zitten over onze twee campussen: campus Hoog Kortrijk 
en campus Centrum. Ook hen willen we blijven betrekken bij het beleid zoals met Kortrijk Spreekt voor 
Studenten. We voorzien betere en latere verbindingen met het centrum en zorgen ervoor dat ze een beter 
zicht krijgen op het cultuuraanbod in de stad.

47. We blijven aandacht hebben voor de toegankelijkheid van onze stad voor mensen met een 
beperking. Zo zal het station een speciale lift krijgen. Kwalitatieve trottoirs en voetpaden blijven eveneens 
een aandachtpunt. Net als de toegankelijkheid van onze overheidsgebouwen, parken, speelpleinen, 
sportcomplexen (zoals het nieuwe zwembad), horeca en handelszaken. We onderzoeken hoe we de 
programmatie in de Schouwburg nog klantvriendelijker kunnen maken voor mensen met een beperking. We 
denken daarbij specifiek aan ringleiden voor slechthorenden en gebarentaal voor doven. We voeren 
tegelijk een streng beleid op het misbruik van de parkeerkaart voor mensen met een beperking. 
Samen met Antwerpen en Koekelberg zijn we pilootstad in een nieuwe aanpak van het misbruik: door het 
scannen van een QR-code op de kaart of door het invoeren van het kaartnummer, kunnen controleurs 
meteen zien of het gaat om een correcte kaart.

48. Kortrijk is een superdiverse stad met meer dan 76.000 unieke mensen: jong en oud, man en vrouw, 
rijk en arm, hetero en holebi, met en zonder een beperking, hoogopgeleid en laaggeschoold en alles 
daar tussenin. Kortrijkzanen hebben roots in 133 landen, we hebben verschillende levensbeschouwelijke 
overtuigingen, uiteenlopende culturele tradities, smaken en voorkeuren. Maar 1 ding hebben we gemeen: we 
zijn allemaal Kortrijkzanen. En daarop willen we actief inzetten. De stad stelde in het verleden al succesvolle 
programmaregisseurs aan voor onder andere Kortrijk Spreekt en armoedebestrijding. Om een eenvormig 
beleid voor integratie en diversiteit te kunnen voeren, stellen we nu ook een programmaregisseur 
diversiteit aan. De bevoegdheid diversiteit wordt expliciet toegewezen aan de burgemeester of een schepen.
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49. Racisme en vooroordelen horen niet in thuis in onze stad. We organiseren daarom in overleg met de immo-
sector en op de arbeidsmarkten praktijktesten (anonieme steekproeven) tegen discriminatie. Dat deze 
effectief zijn, onder meer in Gent, bleek uit onderzoek van professor Stijn Baert van de Ugent. 

50. De verhuis van de bestaande moskee zal zoals elk bouwdossier grondig worden bekeken en correct 
worden opgevolgd. We denken dat een Vlaamse erkenning van de moskee een must is en daarom 
steunen we het ingediend erkenningsdossier. We blijven ijveren voor een goede samenwerking met het 
moskeebestuur.

51. Kortrijk is een Vlaamse stad die Nederlands gebruikt in al haar communicatie. We maken van eenvoudige 
en klare taal een blijvende prioriteit. We verwachten ook van onze inwoners dat ze moeite doen om het 
Nederlands te leren. De beste vorm van integratie is de taal kennen en het is ontstellend om te zien hoeveel 
mensen het Nederlands na tientallen jaren verblijf in België nog altijd niet machtig zijn. Steunmaatregelen 
worden daarom mee afhankelijk gemaakt van de wil tot integratie zoals het inburgeringsdecreet voorziet. 
We gaan een samenwerking aan met het Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering. Doel is om veel 
meer data te verzamelen over diversiteit en tegelijk met streefcijfers te werken zodat we op alle domeinen 
(woonmarkt, werk, ...) vooruitgang boeken. Antwerpen heeft heel sterk ingezet op een geïntegreerd onthaal 
OCMW-VDAB-Inburgering. Vooral voor nieuwkomers lijkt dit goed te werken. Er moet ook gekeken worden 
naar de oudkomers.

52. Tijdens de Week van de Smaak gaan we met Table d’Hôtes van huis naar huis. Nieuwe Kortrijkzanen 
stellen daarbij hun living ter beschikking om voor een diverse groep te koken. Integratie gaat in Kortrijk door 
de maag. Met KortRIJK Aan Culturen slagen we erin om tijdens Sinksen iedereen kennis te laten maken 
met de diverse gemeenschappen in onze stad. We integreren dit initiatief ook in andere grote stadsevents 
zoals de nieuwjaarsreceptie en de volksbarbecues.

53. Vanaf 2019 komen de bevoegdheden en middelen van de stad en het OCMW samen. Dat is een goede 
zaak want zo kunnen we een uniform en integraal sociaal beleid voeren in alle domeinen van de stad 
(wonen, cultuur, sport, werk, mobiliteit, ...). Via een kwetsbaarheidstoets maken we elke beslissing van 
de stad duurzaam voor mensen met een beperking, ouderen, kwetsbare jongeren, eenoudergezinnen, 
alleenstaanden, ... We gaan ook in gesprek met de vele private actoren in de stad (onderwijs, 
huisvestingsmaatschappijen, kinderopvang, rusthuizen, ...) om hun deel te laten doen in het sociale beleid 
van de stad. De fusie van stad en het OCMW biedt ook veel kansen tot een ruimere dienstverlening. Zo 
kunnen we de OC’s ombouwen tot laagdrempelige trefpunten voor verenigingen en mensen die vragen 
hebben over zorg, het organiseren van een buurtfeest, .... Het is uiteraard niet de bedoeling dat we daar 
opnieuw paspoorten en rijbewijzen gaan uitreiken. Maar een goede gedecentraliseerde dienstverlening 
voor zij die geen ervaring hebben met internet is een must. En er zijn nog opportuniteiten. Door de 
fusie kunnen we werk maken van ruimere openingsuren voor de buurtbibliotheken. Daar is -zeker in 
deelgemeenten- terecht vraag naar.

54. De beste manier om mensen uit de armoede te halen, is de weg naar de oplossingen te vereenvoudigen. Nu 
zijn er heel veel diensten, heel veel voorzieningen en heel veel mogelijkheden maar de mensen vinden hun weg 
niet (meer). Daarom maken we van de lokettenzaal van het stadhuis de plek waar we iedereen helpen. 
Dus geen apart sociaal huis met een apart telefoonnummer, geen apart loket voor woonvoorzieningen, geen 
aparte dienst voor kinderopvang. Alles kan voortaan in het stadhuis. Alle vragen gaan via het gratis nummer 
1777. We zorgen voor voldoende expertise bij de loketten en een goede back-office waar de mensen voor 
een individueel gesprek terecht kunnen. Daarvoor is er meer kennis van zaken nodig zoals energie, schulden, 
digitale rechtenverkenner, ...  Ook het CAW, Wonen Regio Kortrijk, de pensioendienst, de werkwinkel en andere 
sociale diensten richten best een antenne op in het stadhuis. Daarnaast blijven we ‘outreachend’ werken: dit 
betekent dat we de mensen in armoede gaan opzoeken en hen concreet helpen. We doen dit nu al via onze 
brugfiguren in het onderwijs en de wijkteams die deur aan deur mensen bezoeken. We wenden het sociaal 
kapitaal in de stad maximaal aan om mensen die in precaire omstandigheden leven op te sporen. In de strijd 
tegen armoede geven we veel aandacht aan vroegtijdige schooluitval. Elke Kortrijkse jongere moet vanaf 3 
jaar naar school. We breiden de succesvolle brugfiguren uit naar het secundair onderwijs via Konekti, een 
nieuw programma, zodat we vroegtijdige schooluitval tegengaan. We blijven inzetten op initiatieven die de 
woonmarkt toegankelijker maken zoals de Kortrijkse huurwaarborg. Het Marktverhuurkantoor en de sociale 
huisvestingsmaatschappijen worden verder gefusioneerd en uitgebouwd. De klantvriendelijkheid moet veel 
en veel beter. Nu zijn die maatschappijen te veel ontwikkelaar. We werken de wachtlijsten in de mate van 
het mogelijke weg en zo kan er op grotere schaal worden ingezet op renovatiewerken of herstellingen van 



14

TEAM BURGEMEESTER

het bestaand patrimonium. Door slimme verdichting zorgen we dat er meer woongelegenheden komen. 
We bestrijden de leegstand, in het bijzonder die van de sociale huisvestingsmaatschappijen. We dringen in 
Brussel aan op de decentralisatie van het huisvestingsbeleid zodat een stad als Kortrijk meer regie en middelen 
in handen krijgt om de problemen op te lossen. Op die manier kan er gezorgd worden voor meer sociale 
huisvesting want een stad kan dat niet alleen. We zetten volop in op werk. Kortrijk staat op de 3e plaats van 
alle centrumsteden op vlak van activering. Nochtans blijft de werkloosheid in Kortrijk veel te hoog, zeker bij de 
kansengroepen. Daarom moet de samenwerking met de VDAB veel beter. Die laatste wordt nu te provinciaal 
aangestuurd. We blijven de inspanningen voor activering volhouden en zoeken naar betere samenwerkingen 
met de private sector om ook daar leerwerkplekken te organiseren. Ook in de gezondheidszorg mikken we op 
toegankelijkheid en betaalbaarheid. Debatten over een wijkgezondsheidscentrum voeren we met de huisartsen 
en zorgverleners. Het middel is minder belangrijk dan het doel: zorgen dat iedereen recht heeft op betaalbare 
gezondheidszorg en de weg ernaar toe vindt.

55. De UiTPAS wordt succesvol gebruikt om kansarme gezinnen toegang te geven tot sportinfrastructuur 
en sportkampen. We zetten verder in op de UiTPAS om kansarme gezinnen te doen proeven van ons 
cultuuraanbod. We zorgen wel dat de UiTPAS-tarieven aangepast zijn aan de juiste doelgroep. Armoede 
moet niet altijd een verhaal zijn van schulden en miserie. Een streetsoccer-tornooi op de Veemarkt zorgde 
voor lachende gezichten. Meer van dat.

56. De voorbije legislatuur maakten meer dan 3.500 gezinnen gebruik van de renovatiebegeleiders. Om 
de woonkwaliteit in de stad verder te verbeteren, blijven we de succesvolle programma’s van de 
renovatiebegeleiders en de energiecoaches verder zetten. We voeren een meetsysteem in om te 
weten te komen welke werken het meest voorkomen en proberen de renovatiebegeleiders structureel te 
koppelen aan de aanvragen tot een bouwvergunning.  

57. Team Burgemeester houdt ook van dieren. Deze worden helaas soms nog te veel aan hun lot overgelaten. 
De bevoegdheid voor dierenwelzijn werd al toegekend een schepen wat goed is. Maar we moeten ons nog 
meer van onze diervriendelijke kant laten zien. We richten een raadgevend comité op waarin mensen van 
de politie- en gemeenteraad, dierenartsen en asielmedewerkers zetelen want nu is er te weinig overleg 
waardoor er te vaak gevallen van dierenmishandeling en -verwaarlozing worden genegeerd. Ook is er nood 
aan sensibilisering want mensen weten nog steeds niet, ondanks alle inspanningen op gewestelijk niveau, 
dat je huisdieren moet chippen en katten moet laten steriel maken.

6.  Sport: van jeugd 
naar 1e klasse

58. Kortrijk is in 2018 de Europese Sportstad. We bouwen verder op dat elan. We moeten als stad de ambitie 
hebben om een topploeg te hebben in minstens 4 ploegsporten. We kijken daarbij in een eerste 
fase naar basketbal, voetbal, handbal en volleybal. We zullen de verschillende clubs begeleiden en 
ondersteunen. We doen dit door de samenwerking te bevorderen.

59. We maken werk van een nieuw voetbalstadion aan Evolis. Het masterplan is klaar. We gaan aan tafel met 
KVK om dit te doen lukken. Het nieuwe stadion moet een icoon worden langs de E17.

60. Het grootste zwemcomplex van Oost- en West-Vlaanderen op Kortrijk Weide opent met de 
Krokusvakantie van 2019. We houden de toegangsprijzen betaalbaar, zeker voor de Kortrijkzanen, de lokale 
watersportclubs en de scholen. Het Mimosa-zwembad komt vrij en vormen we om tot een polyvalente 
tempel voor allerlei gevechtssporten. Het open zwembad en het zwembad in Heule blijven open maar 
we kijken hoe de bezoekersaantallen evolueren. 
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61. We bouwen sportcentrum Wembley om tot een tweede Lange Munte in het centrum van de stad. Het 
Guldensporenstadion vormen we om naar extra sportterreinen en een oefencampus. De turnhal kreeg 
intussen nieuwe valkuilen. De Wembley wordt de nieuwe uitvalbasis van voetbalclub KNS Heule door de 
site uit te bereiden met extra (kunstgras)velden. De atletiekpiste krijgt een nieuwe toplaag. We laten de 
private sector een ondergrondse schietbaan bouwen waar zowel recreatief als professioneel (politie) kan 
geoefend worden. Doorheen de Wembley loopt een belangrijke fietscorridor tot aan het Ghellinckpark in 
Bissegem. De Lange Munte krijgt de lang beloofde nieuwe kleedkamers (worden gerealiseerd eind 2018). 

62. We zetten in op heel wat nieuwe sporten. Zo zoeken we ruimte voor padel, schermen en Garrincha. 
Er komt een nieuw cricketveld op de Lange Munte. We onderzoeken de mogelijkheid voor een 
democratisch en privaat 9-hole-golfterrein met golfschool in het zuiden van de stad, zoals dat in Drongen 
bestaat.

63. Sport is er voor iedereen. We zetten als stad volop in op G-sport (sport voor mensen met een beperking). 
We bouwen daarvoor een cel uit binnen onze sportdienst en trachten voor elke sporttak een G-variant te 
voorzien. Er is veel diversiteit in de sportbeleving. Mensen met een andere migratieachtergrond vinden de 
weg naar de voetbal, basket en de gevechtssporten. De UiTPAS is hier ook een succes. We waken er wel 
over dat de clubs dit kunnen blijven financieren. We geven de jonge gasten op school weer goesting om te 
sporten door met Sportplus de scholen te bezoeken. We voorzien ook meer sportmogelijkheden in de 
publieke ruimte want bewegen en gezond zijn is belangrijk voor elke Kortrijkzaan. De Kwiek-beweegroute 
is een mooi initiatief voor de senioren op het Buda-eiland. We installeren extra fitnesstoestellen langs de 
Leie en creëren meer sportveldjes. In het centrum van de stad duiden we een looppad aan van exact 5 
en 10 kilometer. Zo kun je perfect je afstand bijhouden en kom je veel andere lopers tegen. Dat motiveert. 
Onder de bruggen plaatsen we innovatieve spelelementen.

64. We zetten nog meer in op dienstverlening voor sportclubs en doen dit op een slimme manier. We 
organiseren groepsaankopen voor sportmateriaal waar alle sportclubs kunnen aan deelnemen, we 
richten een digitaal platform op waar sportclubs makkelijk materiaal kunnen ontlenen of subsidies 
aanvragen. We zetten volop in op gemengd gebruik van sportinfrastructuur door scholen en sportclubs. 
Dit doen we nu al bij het PTI en Campus Athena Drie Hofsteden. We gaan in gesprek met tal van 
andere scholen goed verspreid over de stad. We zorgen voor degelijke sportinfrastructuur voor 
alle sportclubs in elke deelgemeente. Elke deelgemeente krijgt een kunstgrasveld en waar mogelijk 
een Finse looppiste. Ook SV Kortrijk krijgt een kunstgrasveld. WS Bellegem krijgt zijn lang beloofde 
kleedkamers. 

7.  Een stad met een 
rijke geschiedenis en 
culturele toekomst

65. We willen dat Kortrijk wordt uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2030. Die erkenning 
gebeurt pas in 2024, maar de basis daarvoor leggen we in de komende jaren door een sterk dossier 
voor te bereiden en een goede curator aan te duiden. Op de tip van het Buda-eiland bouwen we een 
culturele landmark. Het moet een architecturale parel worden waar de Kortrijkzanen trots op zijn. 
In dit landmark zal onder andere ruimte worden voorzien voor een nieuwe bibliotheek, een cultureel 
congrescentrum, een tentoonstellingsruimte, een School of Arts en vergaderruimtes voor onze Kortrijkse 
verenigingen. Met binnen- en buitenplekken. De nieuwe bibliotheek in Arhus (Denemarken) is uitgeroepen 
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tot beste bibliotheek van de wereld en Arhus was Culturele Hoofdstad van Europa in 2017. Het studiewerk 
voor ons gebouw wordt in deze legislatuur aangevat. In de tussentijd bouwen we onze bestaande 
bibliotheken verder uit als ruime ontmoetingsplekken met aandacht voor leesbevordering, mediawijsheid, 
letterzetterinitiatieven, ...

66. De Schouwburg viert in 2020 haar 100-jarig bestaan. Er komt een groot feest waarin onze door de 
Vlaamse Overheid als erfgoed erkende toneeldecors van Albert Dubosq (gemaakt 1913-1926) uit een 
centrale rol spelen. We voeren het masterplan voor de Schouwburg op 2 legislaturen uit waarbij de 
kleedkamers en de bureau’s worden vernieuwd, de foyer wordt omgebouwd tot een echt cultuurcafé 
dat ook open is na de voorstellingen, er een nieuwe logistieke toegangspoort komt via de Havermarkt 
en het Arenatheater uitgebreid wordt van 120 naar 200 plaatsen, met nog een tweede zaal voor 
kleinere tentoonstellingen. We pakken het Schouwburgplein aan: we maken er een groot horeca- en 
belevingsplein van. De fontein verdwijnt en we onderzoeken of we de ingang van de parking kunnen 
verleggen naar de Doorniksetunnel en -straat. Zo worden de Burgemeester Reynaertstraat en het 
Schouwburgplein één grote uitgaansbuurt van de Kortrijkzaan.

67. We creëren een echte Kortrijkse Cultuurpas. We bundelen een ruim aanbod aan culturele voorstellingen 
binnen Kortrijk, en maken die vrij beschikbaar voor € 15 per maand. Een soort Spotify voor cultuur dus. 
We onderzoeken of we zo tot een abonnement kunnen komen dat toegang geeft tot alle Kortrijkse 
cultuurvoorstellingen.

68. We koesteren onze ontmoetingscentra (OC’s). We geven wel meer plaats aan nieuwe organisaties en ad 
hoc verenigingen, zoals Theater Rodenburg. Naast het tonen van cultuur willen we dat er ook meer cultuur 
wordt gemaakt met de bewoners van de wijk. De beheerscomités worden grondig vernieuwd met als doel 
meer openheid te krijgen, zoals ze bewezen hebben met de succesvolle zomerbar in het OC van Marke. 
Verouderde infrastructuur pakken we aan, te beginnen met het OC in Aalbeke. Er komt een OC in het 
stadscentrum in het nieuwe, iconische gebouw dat we plannen op de tip van het Buda-eiland.

69. Cultuur kan grenzen overstijgen. Mensen hebben geen taal nodig om te genieten van dans, muziek en 
tentoonstellingen. Cultuur heeft de kracht om in een diverse samenleving mensen te verbinden. Daarom 
willen we veel meer inzetten op diversiteit op en naast het podium. We vragen aan de verschillende 
gemeenschappen in Kortrijk welke Pakistaanse film zij eens geprogrammeerd zouden willen zien in 
de Budascoop, of zij een Marokkaanse komiek kennen die de Schouwburg plat krijgt en welk Armeens 
dansgezelschap we zeker eens naar de Budafabriek moeten halen. Cultuur is er voor iedereen. Waarom 
het podium van een muziekoptreden de dag erna niet gebruiken voor muziek voor senioren? De kerk 
Pius X zou een mooie locatie kunnen zijn voor klassieke muziek. Is dat bespreekbaar in het kader van het 
Kerkenplan? We maken ook meer ruimte voor cultuur zoals voor de prachtige gedichten aan de Appel. De 
Skribbels op Heuleplaats verdienen misschien navolging in andere deelgemeenten en op andere pleinen.

70. In Kortrijk kiemen dans en muziek in al haar vormen en genres. Hier is veel mogelijk. Denk aan het succes 
van de Stroate en hip hop. Denk aan de vele dansscholen, publiek en privaat. Het is een bewuste keuze van 
het stadsbestuur om volop op dans en muziek in te zetten: denk aan het onderwijs en de opleidingen (het 
Conservatorium biedt 5 nieuwe muziekopleidingen aan), de repetitiemogelijkheden, de vele liveconcerten 
en festivals, de mensen in de studio’s, de zakelijke (PXL Hasselt is wel iets om van te leren) en technische 
kant (enorme concentratie van poduimtechniekers, de klank- en lichtbedrijven). Daarom wordt het 
Muziekcentrum verder vernieuwd. Er komt een grote repetitieruimte in de kelder voor 50 mensen. Daar 
is nood aan in de ganse regio. De verdiepingen worden opgefrist. De nieuwe opleiding voor DJ gebeurt in 
een mooie en moderne omgeving. De gevels worden na 2024 aangepakt eenmaal het Conservatoriumplein 
een muziekpark geworden is. Zo komt er op de zuidgevel richting Conservatoriumplein een wand die 
dienst doet als zonnewering en tegelijk het gebouw een nieuwe look en feel geeft. Lokaal talent is het 
fundament van onze ambitie als Muziekstad. We zorgen voor een echt muziekteam binnen de stad en een 
muziekplatform waar alle spelers elkaar ontmoeten. We zorgen voor professionele ondersteuning voor 
jonge bands: repeteerruimtes, een uitleendienst voor materiaal, een opnamestudio,... We bieden hen ook 
de voordelen van ons netwerk als stad. We laten de Kortrijkse horecazaken kennis maken met de portfolio’s 
van onze beginnende bands. Zo stimuleren we meer kleine en korte concerten op onze terrassen, in 
onze cafés en onder de bruggen met een aangepaste muziekinstallatie. Het Muziekcentrum kan 
misschien zelfs instaan voor de logistieke ondersteuning: leveren van een podium, aansluitingen, een kleine 
hoeveelheid flyers,... 
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71. Het historisch centrum van Kortrijk wordt heraangelegd. Dat zijn de historische straten tussen de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Sint-Maartenskerk. De Onze-Lieve-Vrouwkerk wordt een kerkmuseum 
met aandacht voor 1302. De Gravenkapel is een parel. De Groeningeabdij waar nu het museum 1302 
is gehuisvest, wordt een stadsliving en het Atelier van de Identiteit. Een stadsliving waar je de 
geschiedenis van onze stad in de vorm van een aantal objecten kan ontdekken. Een Atelier van de 
Identiteit waar je het begrip identiteit in al zijn facetten zal kunnen ontdekken aan de hand van wisselende 
tentoonstellingen. Door het Atelier en de Academie te verbinden via de 17e eeuwse Wasserij maken van 
het Begijnhofpark een kunstenpark waar kunst wordt gepresenteerd (op Buda wordt kunst gecreëerd). 
De plannen van architect Paul Deroose vormen het uitgangspunt. De beeldende kunsten krijgen een 
volwaardige plek in het Kortrijkse cultuurlandschap. PLAY gaf een eerste aanzet. De komst van Be-Part is 
veelbelovend. Dash van de Kunstenacademie en Bubox zijn de andere bouwstenen. Fotografie in de stad 
is aan een opmars bezig. Denk aan de vele succesvolle tentoonstellingen zoals Imagine en Patri-Art waar 
er duizenden mensen op afkomen. We stimuleren dergelijke events en maken onze unieke beeldbank veel 
beter bekend.

72. Het BUDA-eiland is het culturele hart van de stad met schitterende infrastructuur. Hier wordt er 
geëxperimenteerd en gecreëerd op tal van domeinen: dans, design, film, podiumkunsten en beeldende 
kunst. Sinds kort is de vzw Buda er actief die al die partners bij elkaar brengt. Op die manier proberen 
we de werking te verbreden en de drempel voor het publiek te verlagen. Broelkaai 6 wordt omgebouwd 
tot de toegangspoort. De fantastische tuin en orangerie worden ontsloten voor het publiek. We willen 
met het BUDA-eiland nu de volgende stap zetten. Dat eiland splitst de Leie in twee maar verbindt ook 
stadsdelen. Met de verlaagde Leieboorden en de nieuwe vele ontwikkelingen is het ook de plek waar we 
de toekomst van Kortrijk verder vorm geven. We zien BUDA als icoon voor onze kandidatuur voor Kortrijk 
Culturele Hoofdstad van Europa 2030. De werktitel die we daarvoor gebruiken is: ‘Buda is geen eiland’. 
De sterkte en het unieke van Kortrijk is dat vier cruciale actoren hier echt samenwerken: de cultuursector, 
de onderwijsinstellingen, de ondernemers en de bewoners van de stad. Nergens anders vind je dat zo 
intensief. In die zin is BUDA geen eiland maar een kruispunt waar al die sectoren elkaar vinden. Dat toont 
zich in tal van concrete projecten:

• 5 x 5 in Designregio: een bedrijf werkt samen met een ontwerper en brengt een nieuw product op de markt. 
• Kunstenfestival PLAY: het gaat niet alleen over beeldende kunst, maar ook over productontwikkeling en 

het kunsteducatieve doordat kinderen met kunst in contact worden gebracht. 
• MyMachine laat de ideeën van kinderen door studenten omzetten naar een concreet ontwerp dat ze 

vervolgens ook produceren. Het hele proces is gebaseerd op co-creatie, samenwerking tussen kinderen 
en studenten van alle onderwijsniveaus om zo als gelijken “droommachines” te realiseren.

• NEXT, het internationale podiumkunstenfestival voor de Eurometropool Lille-Kortrijk-Doornik en 
Valenciennes dat samenwerkt met maar liefst 6 Vlaamse, Waalse en Franse kunstenhuizen en zo’n 10 
geassocieerde partners. 

• Dankzij dat soort projecten zijn we in 2017 Unesco Creatieve Stad geworden.
• Met onze kandidatuur voor Culturele Hoofdstad van Europa willen we  benadrukken dat het cruciaal is 

voor een stad om die vier spelers samen te laten werken om het verschil te kunnen maken. 
• Dus geen cultuur van bovenaf opgelegd, maar kunst die van onderuit wordt gecoproduceerd. In Kortrijk 

kan en mag er veel. Er is hier veel ruimte om te experimenteren. Waarom matchen we onze gaming-
industrie niet met onze artiesten? Kunnen we van die top-toneelstukken in de Schouwburg geen virtuele 
wandeling maken? 
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8.  Een veilige, 
verkeersveilige 
en nette stad

73. Met het nieuwe commissariaat luidt een nieuw tijdperk in voor onze politie. We willen de beste politiezone 
van het land zijn. De politie zet volop in op digitalisering en klantgerichtheid. Papieren PV’s verdwijnen 
en burgers zullen net als bij de stad een afspraak kunnen maken online. Ook meldingen kunnen digitaal 
gebeuren. De wijkagenten worden verder ontlast van administratie zodat ze veel meer op straat en 
in hun buurt kunnen zijn. Samen met het wijkteam bestaande uit gebiedswerkers, buurtwerkers en 
straathoekwerkers moeten zij het eerste aanspreekpunt worden van de Kortrijkzaan. Waar mogelijk voegen 
we hen toe aan de WhatsApp-groepen van buurt- en straatcomités. Onze politiezone krijgt opnieuw een 
lokale helpdesk die 24/7 bereikbaar is via een nieuw gratis en lokaal verkort nummer. De ‘101’ blijft 
uiteraard bestaan. We gebruiken dezelfde software als bij 1777 om klachten en vragen van burgers goed 
op te volgen. We onderzoeken of we met de spoorwegpolitie een politieantenne kunnen oprichten in het 
nieuwe stationsgebouw.

74. De bestaande preventie wordt versterkt. We mikken op 50 SAVE-netwerken  (buurtinformatienetwerken 
waar buren zorgen voor elkaar met hulp van politie en de stedelijke preventiedienst), 1 
Winkelinformatienetwerk en 1 Horeca-informatienetwerk. De gemeenschapswachten zetten hun 
uitstekende werk verder in het labelen van fietsen en het inbraakveilig maken van huizen en appartementen. 
Er komt meer verkeerseducatie, ook op scholen. We treden op tegen pesten op school, maken een 
drugspreventieplan en stellen een bijzondere cel samen ter bestrijding van het huishoudelijk geweld. 

75. Het gespecialiseerde interventieteam (GINT) wordt omgevormd tot een snelle respons team dat met 
aangepaste middelen kan optreden tegen extreem geweld, grenscriminaliteit en terrorisme. De dienst 
evenementen van de politie wordt uitgebreid om zo de veiligheid van het steeds groeiend aantal events 
te kunnen blijven verzekeren. De politie zet in op goede bestuurlijke aanpak zodat de illegale economie 
geen kansen krijgt. Er komt een permanent e-mountainbikefietsteam dat zichtbaar en aanspreekbaar 
is en ook preventief optreedt.

76. De politie gaat slimmer werken met camera’s. Het nieuw politiecommissariaat krijgt een Real-Time 
Intelligentie Centrum dat criminaliteit moet helpen voorkomen. Met slimme data en camerabeelden 
worden criminelen onderschept nog voor ze kunnen toeslaan, en zeker voor ze over de grens kunnen 
vluchten. We voorzien ook Franse collega’s in dat centrum om onmiddellijk informatie te kunnen uitwisselen 
met de Franse veiligheidsdiensten. De software van onze bestaande 173 veiligheidscamera’s krijgt een 
update zodat men ook patronen kan detecteren en nog sneller kan optreden bij incidenten. Er komen 
ook nieuwe camera’s, ook buiten het stadscentrum. We rusten de in- en uitritten van inbraakgevoelige 
woonwijken uit met ANPR-camera’s (camera’s met nummerplaatherkenning). Het cameraschild met 16 
camera’s op de R8 en op de belangrijkste invalswegen wordt verder uitgebreid om de grenscriminaliteit 
tegen te gaan en om waardevolle verkeersinformatie te verzamelen. Alle politievoertuigen worden uitgerust 
met camera’s met nummerplaatherkenning zodat elke patrouille die op de baan is onmiddellijk kan 
optreden. Bij inbraken kan gebruik worden gemaakt van drones om snel ter plaatse te komen en een beeld 
te vormen van de situatie. 

77. Verkeersveiligheid krijgt net als de voorbije 6 jaar evenveel aandacht als gewone veiligheid. Het aantal 
snelheids- en alcoholcontroles blijven hoog. Zone 30 wordt net zoals de voorbije 6 jaar gecontroleerd, 
zeker bij het begin en het einde van de schooltijd. Woonwijken en zwarte kruispunten worden veelvuldig 
gecontroleerd. Luidruchtige voertuigen en bromfietsen worden uit de stad geweerd. Er bestaat daar heel 
veel ergernis over. Er komen trajectcontroles op de 4 belangrijkste invalswegen: Doornikserijksweg, 



19

VERKIEZINGSPROGRAMMA

Rekkemsestraat, Sint-Katarinastraat en de Moeskroensesteenweg. Digitale vrachtwagensluizen 
verhinderen het sluipverkeer van vrachtwagens. Een eerste test wordt momenteel uitgevoerd in de 
Driekerkenstraat in Bissegem.

78. Kortrijk telt meer dan 60 scholen. Overal waar de mobiliteit het toestaat, richten we schoolstraten in. In 
een schoolstraat wordt de straat bij het begin en het einde van elke schooldag verkeersvrij gemaakt om 
ongelukken te voorkomen. Zo creëren we een verkeersveilige en gezonde omgeving voor onze kinderen 
om op school toe te komen en naar huis te vertrekken. We voorzien telkens een korte omleiding en waar 
wenselijk installeren we slagbomen of paaltjes.  
We organiseren fietsrijen vanuit iedere deelgemeente. Met een fietsrij begeleiden vrijwilligers de kinderen 
per fiets tot aan de schoolpoort. Er zijn heel wat voordelen: voor ouders is er de geruststelling dat hun 
jonge kinderen veilig op school geraken en daardoor zijn er ‘s morgens en ‘s avonds weer minder auto’s in 
het verkeer. Tegelijk leren kinderen uit de buurt of deelgemeente elkaar beter kennen.

79. Het werfcharter -dat werfverkeer bij het begin en einde van de schooltijd verbiedt- wordt uitgebreid naar 
alle vrachtwagens. Tractoren die gebruikt worden om bouwmateriaal te vervoeren, worden verboden in de 
binnenkernen.

80. De politie kiest voor duurzaamheid en diversiteit. Bij de aanwervingen wordt zoveel als mogelijk 
getracht mensen met een migratieachtergrond aan te werven zonder (positieve) discriminatie of quota. 
Ook de gendergelijkheid verdient onze aandacht. Er komt een verbindingspersoon die de relaties met 
de verschillende gemeenschappen verzorgt. Er is ruimte voor overleg en er wordt constructief naar 
oplossingen gezocht, maar wie over de schreef gaat, wordt aangepakt. Het wagen- en fietspark wordt 
duurzaam gemaakt. Politie op elektrische fiets en e-mountainbike wordt aangemoedigd. De gewone 
politiebromfiets verdwijnt.

81. De politiezone zet in op een goede samenwerking met andere politiezones en wil daarin pionier zijn. 
De WVL4 -de samenwerking tussen onze politiezone VLAS, zone RIHO (Roeselare), zone Polders en 
zone Westkust (Koksijde)- loopt uitstekend. Nu al werken we samen op het vlak van preventie, we 
wisselen agenten uit op piekmomenten en organiseren gemeenschappelijke acties. Idealiter groeit dit 
samenwerkingsverband uit tot een territorium van de grens met Frankrijk tot Roeselare, ongeveer de helft 
van de provincie. Dit zal ons in staat stellen de grenscriminaliteit nog beter te bestrijden.

82. De Hulpverleningszone Fluvia investeert in mensen en nieuwe technologie, zoals drones die bij een 
oproep automatisch naar de brand kunnen vertrekken om de aanrijdende ploegen reeds te voorzien van 
informatie. We zetten nog meer in op brandpreventie. Op termijn moet elk huis en appartement uitgerust 
zijn met rookmelders. Het huidige gebouw aan de Doorniksesteenweg dateert van 1982 en heeft zijn 
beste tijd gehad. Er wordt onderzocht of er een nieuw brandweergebouw kan komen in Kortrijk. Fusies 
van posten zijn geen taboe maar enkel op voorwaarde dat vrijwilligers dichtbij huis een brandweerpost 
kunnen vinden en dat het gaat om nieuwe en moderne infrastructuur.

83. We willen van Kortrijk de netste centrumstad van Vlaanderen maken. Hasselt is een 
stichtend voorbeeld. We investeren in de beste en modernste machines, bijvoorbeeld een 
hogedrukreinigingsmachine met warm water zodat we kauwgom en vetvlekken kunnen verwijderen. We 
gaan op zoek naar onbemande onderhoudsrobots om onze ploegen bij te staan en ‘s nachts het openbaar 
domein geruisloos te kunnen kuisen, zoals robotmaaiers dat vandaag al in een tuin doen. We besparen niet 
op onze poetsploegen maar proberen ze punctueel te versterken nadat we de werklast en de efficiëntie 
hebben gemeten. Tegelijk kijken we of we kunnen samenwerken met de sociale economie zoals we dat nu 
al doen voor groenonderhoud. Er komt een nieuw Depot Ruimte op de Vier Linden. Het volledige centrum 
van de stad wordt op weekdagen dagelijks grondig worden gepoetst, de belangrijkste gebieden waar heel 
veel volk komt (station, winkelwandelgebied, Leieboorden,...) ook in het weekend. De andere delen van de 
stad en de deelgemeenten moeten regelmatiger en beter worden gepoetst. We organiseren in elke straat 
van Kortrijk minstens éénmaal per jaar een Grote Kuis waarbij de straat tijdelijk parkeervrij wordt gemaakt 
om borstelwagens en kuisploegen vrij spel te geven. Op drukke invalswegen doen we dat meer. 

84. Kortrijk doet het goed in het recentste rapport van Test-Aankoop van september 2018. Maar het kan 
nog beter. We maken werk van een nultolerantie voor sluikstorten. We voeren het systeem in dat in 
Rijsel (68 euro boete) bestaat: wie blikjes, sigarettenpeuken (de helft van het sluikstort zijn peuken; het 
duurt 4 tot 12 jaar voor een sigaret verdwijnt) of kauwgom op straat gooit, wordt bestraft met een GAS-
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boete van 55 euro. We moedigen de horeca aan om een peukvrije stoep te hebben: de terrastaks wordt 
afgeschaft in ruil voor het investeren in mooie, praktische, uniforme Kortrijkse asbakjes die aan de gevel 
worden aangebracht. We onderzoeken of we rokers zoals in Japan kunnen vragen om een rooketui bij te 
hebben waarin ze hun sigarettenpeuken opbergen. We blijven mobiele camera’s gebruiken om sluikstorten 
te betrappen, bv. aan de glasbollen in Kortrijk of in de deelgemeenten, en zeker aan de zwarte punten 
zoals het Guido Gezellepad, de Lekkerbeetstraat en de ingang van de Veemarktparking. We bewaken de 
kwaliteit van ons publiek domein en gaan verfrommeling tegen. Stickers op lantaarnpaals en ongebreidelde 
reclamevormen op de stoep zijn visuele vervuiling en laten we niet toe. Het probleem van hondenpoep 
is verbeterd sinds 2012 maar we blijven niet op onze lauweren rusten. De vuile hondenperkjes werden 
weggehaald, je kan voortaan je poepzakje in een gewone vuilbak gooien en we maakten werk van meer 
hondenloopweides.

85. We ondersteunen initiatieven zoals ‘Kortrijk Kraaknet’ en ‘Mooimakers’ waarbij inwoners zelf de 
handen in elkaar slaan om het afval in hun straat of plein op te ruimen. Vanuit de stad bieden we hen 
ondersteuning in de vorm van vuilbakken, veiligheidshesjes, bordjes ‘net opgeruimd’ en we plaatsen een 
foto van de straat en van het team in het stadsmagazine. De onderhoudsploegen van de stad staan op 
goede voet met hen en geven hen de volle steun.

86. We organiseren een wisselbeker voor de properste straat van Kortrijk: de ‘veeg-voor-eigen-zulle’-
campagne. Het buurt- of straatcomité dat wint, krijgt aangepaste straatnaamborden en een wijkbudget om 
iets leuks te organiseren in de straat.

87. Iedereen moet als een goede huisvader of -moeder zorgen voor de stoep vóór zijn huis. Veel mensen 
zijn zich daar echter niet van bewust, met alle gevolgen van dien. We vragen de onderhoudsdienten 
en wijkagenten om de buurtbewoners sneller te waarschuwen wanneer het voetpad vol rommel ligt of 
wanneer sneeuw en ijzel blijven liggen. Medewerkers krijgen smartphones om inbreuken vast te leggen. Als 
burgers na herhaaldelijk aandringen geen actie ondernemen, volgt een GAS-boete.

9.  Een stad waar elke 
dag en elk weekend 
iets te beleven valt

88. Er waren de laatste jaren veel evenementen. Vele ervan worden georganiseerd door de Kortrijkzanen zelf. 
Denk aan Sinksen waar maar liefst 82 Kortrijkse verenigingen aan meewerkten. Denk aan de kerstmarkt, 
de zomermarktjes en de zomerconcerten. Daarnaast hebben we de stad ook opengesteld voor nieuwe 
organisaties zoals de 6 uren Rally van Kortrijk en het metalfestival Alcatraz. Zij ontvangen geen subsidies maar 
brengen wel heel veel volk naar de stad. Daardoor heeft de stad haar oubollig imago van zich afgeschud. 
Team Burgemeester beseft wel dat er grenzen zijn, zeker in het centrum van de stad. Daarom willen we in de 
toekomst vooral inzetten op kwaliteit. We creëren daarnaast een online planner voor de Kortrijkzaan: 
jij vertelt ons in 10 vragen wie je bent (ik heb kinderen van die leeftijd, ik hou van wijn, jazz is mijn genre, 
Italiaans eten vind ik het lekkerste,…) en de planner vindt welke adresjes en evenementen voor jou interessant 
kunnen zijn. Dit alles moet te consulteren zijn in een app van de stad waarin je de kalender kan raadplegen, 
maar waarmee je ook kan parkeren in Kortrijk, het thuisloket kunt raadplegen en 1777 kunt gebruiken. 

89. Kortrijk is een echte winkelstad. Daarom blijven we inzetten op een vaste koopzondag in de maand. 
We voorzien middelen om de beleving in het centrum nog beter te promoten en om de handelaars te 
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overtuigen om mee te doen. Dat kan gaan over weekends met thema’s zoals Halloween, Black Weekend, 
Valentijn, Sinterklaasweekend, de Beachtornooien,... maar ook over stadsfestivals zoals De Grote Verleieding 
en PLAY. Daarnaast hebben we aandacht voor nieuwe markten zoals bloemenmarkten, brocante- en 
antiekmarkten, voedselmarktjes,....  
Winter in Kortrijk wordt nog verbeterd. We zetten meer in op kwaliteit. Er komt een jaarlijks wisselende 
kerstverlichting in het centrum en in de deelgemeenten. 

90. Het aantal buurt- en straatcomités in Kortrijk groeide van 118 in 2012 tot 227 in 2018. Onze ambitie 
is om in zoveel mogelijk wijken een comité te kunnen oprichten. We moedigen hen ook aan om zich te 
verenigen in een SAVE-netwerk. We delen Kortrijk op in 40 wijken. Aan de hand van wijkbudgetten geven 
we de buurtcomités de middelen om zelf vernieuwingen of herstellingen voor te stellen. Er komen aparte 
wijkbudgetten voor vergroening. Eénmaal per jaar organiseren we een Wijkparlement waar alle comités 
op uitgenodigd worden. We verkiezen er het buurtcomité van het jaar en leggen er met Kortrijk Spreekt een 
aantal beleidsvragen voor ter stemming. De steun aan de comités en verenigingen wordt vereenvoudigd en 
gedigitaliseerd. Nu gebeurt er nog te veel op papier. Kortrijk blijft de stad waar nieuwe events en organisaties 
welkom zijn. Zo komt er een nieuw zomermuziekfestival op Kortrijk Weide vanaf de zomer van 2019.

10. Een stad die de 
mobiliteit van de 
toekomst en het 
Ruimtepact omarmt 

91. Team Burgemeester pleit voor mobiliteitsevolutie, geen revolutie. We willen doorgaan op de ingeslagen weg 
van de voorbije jaren: meer plaats voor voetgangers en fietsers. We doen dat voor meer gezonde lucht en 
voor minder verkeersslachtoffers. Net daarom kiezen we voor iets compleets nieuws: een fietszone in het 
hart van de stad. Een fietszone is een zone van 58 aaneengesloten fietsstraten in het centrum (plus de 
16 straten in het winkelwandelgebied) waar de auto nog welkom is maar steeds voorrang moet geven aan 
de fietser. De Kortrijkzanen zijn hier klaar voor want uit onze bevraging bij 3000 Kortrijkzanen blijkt dat 
liefst 73% van hen dit voorstel steunen. Kortrijk zou de eerste stad in Vlaanderen zijn met zo’n fietszone. 
Om de fietszone aan te geven, installeren we duidelijke fietspoorten zodat het duidelijk is dat mensen de 
fietszone binnenrijden. We maken werk van rode lopers en fietsemblemen op de grond. Er komt ook een 
fietszone in Heule en in Marke.

92. We maken werk van nieuwe fietssnelwegen die de deelgemeenten en wijken verbinden met het centrum. 
De nieuwe fietssnelwegen zijn te situeren aan de N50c die Overleie en het Astridpark met de Warande zal 
verbinden en de N328 die Gullegem en Bissegem via de Waterven, het Ghellinckpark, de Tientjeswijk en 
later de Wembley verbindt met de Leie. Het Fietsrouteplan dat eind september 2018 werd voorgesteld 
wordt systematisch uitgevoerd. Op termijn komen er 16 autoluwe, snelle fietsverbindingen in Kortrijk, van 
de deelgemeenten naar het centrum en erlangs. Ook kleinere fietsassen en -ingrepen krijgen onze volle 
aandacht. Het onderhoudsbudget om trage wegen te verbreden, gevaarlijke kruispunten en fietspaden aan 
te pakken en markeringen aan te brengen moet volledig kunnen worden besteed in tegenstelling tot de 
voorbije jaren. De wijken en buurten buiten het centrum krijgen betere fietspaden zodat men vlotter door 
de wijk kan rijden. Een voorbeeld is de Antoon Van Dycklaan die als fiets-as Pius X door kan snijden.
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93. Daarnaast kiezen we voluit voor meer schoolstraten omdat we kinderen veiliger en gezonder naar 
school willen laten gaan. Die schoolstraat bestaat nu al aan Pius X. De auto compleet uit de stad bannen, 
is voor ons geen optie. Binnen enkele jaren wordt die auto elektrisch -dus gezonder- en onbemand -dus 
veiliger-. Maar in de nabije toekomst zal het de fiets zijn die het tempo bepaalt in het hart van de stad.

94. De voorbije jaren hebben we tal van nieuwe, ondergrondse parkings gebouwd. Denk aan de parking 
op de Houtmarkt en de parking aan de Budabrug. De komende jaren staan er nog dergelijke parkings 
gepland: aan het station onder het Conservatoriumplein en aan museum Texture. Die parkings zijn 
modern, makkelijk toegankelijk en klantvriendelijk. Ze zijn ook goedkoop met een eerste uur dat 
gratis is. Dat is uniek in Vlaanderen. Kortrijk heeft trouwens een vernieuwend parkeerbeleid. Zo zijn 
er de Shop&Go-parkeerplaatsen die zorgen voor parking voor de deur van de handelaars. Dankzij 
de maximumtijd van 30 minuten en controle is er altijd plaats in het hart van onze stad en in de 
deelgemeenten. Dat willen we zo houden. Team Burgemeester wil op termijn alle bovengrondse 
parkeerplaatsen in het stadscentrum slim maken. Zo kunnen we de parkeerplaatsen inzetten voor 
een verschillend publiek naar gelang het tijdstip van de dag. Overdag voor bezoekers, zelfstandigen 
en werknemers, ‘s avonds en in het weekend voor bewoners. Tegelijk willen we een parkeerbedrijf 
dat commercieler denkt en samenwerkt met de Kortrijkse handelaars om zo shoppen en parkeren te 
combineren. Elke eerste zondag van de maand een koopzondag gekoppeld aan gratis (ondergronds) 
parkeren kan een concreet voorstel zijn.

95. Het stadsbestuur heeft de voorbije jaren belangrijke stappen gezet om een goede verbinding tussen 
het centrum en Hoog Kortrijk mogelijk te maken. Er was een succesvolle test met de trambus in 2015 
tijdens Busworld. Liefst 14.000 mensen zaten op die bus en waren enthousiast. Intussen heeft De Lijn alle 
studies afgewerkt. Het is echter aan de Vlaamse regering om groen licht te geven en die trambussen te 
betalen. Team Burgemeester zal er in Brussel alles aan doen om dat in de volgende legislatuur mogelijk 
te maken. Intussen maken we samen met Kulak en Vives werk van extra bussen. Naast de test met de 
trambus hebben we de Vlaamse regering aan het werk gezet om de R8 af te werken en de op- en afritten 
Kortrijk Oost en het Ei te verbeteren (het zogenaamde complex project KR-8). Er gebeuren dodelijke 
ongevallen, het verkeer slibt er dicht en er zijn dringend investeringen nodig. Die studies zijn in een ver 
gevorderd stadium en zullen tegen eind 2018 klaar zijn. Dan is het aan het nieuwe stadsbestuur om de 
Vlaamse regering te overtuigen om hierin te investeren. De stad kan immers dergelijke investeringen van 
tientallen miljoenen euro’s niet zelf betalen. Een overkapping of uitkraging behoort tot de mogelijkheden 
maar moet haalbaar en betaalbaar zijn. Daarover werd nog niet onderhandeld met de Vlaamse overheid, 
maar wat niet is, kan worden. Agentschap Wegen en Verkeer berekende de kostprijs op 282 miljoen 
euro. Dat is een bedrag dat de stad onmogelijk kan betalen. Team Burgemeester is echter niet bereid de 
belastingen van de Kortrijkzanen te verhogen om die overkapping mee te financieren. Op korte termijn 
kunnen maatregelen zoals een lagere snelheid op de R8 en de E17 tussen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost 
in combinatie met geluidsarm asfalt soelaas brengen. We moeten het probleem van de geluidsoverlast 
en het fijnstof ernstig nemen. Uit cijfers van het Agentschap Wegen en Verkeer blijkt dat 47% van de 
Vlamingen last heeft van geluidshinder. In 2007 was dat maar 11%. Het gebruik van geluidsarm asfalt op 
de belangrijkste invalswegen moet trouwens ook bekeken worden.

96. Team Burgemeester mikt op de mobiliteitsvormen van de toekomst: e-steps, segways, elektrische 
fietsen, ... We gaan die nieuwe vervoermiddelen alle ruimte geven om in Kortrijk makkelijk en vlot rond 
te rijden, uiteraard steeds met respect voor de voetgangers. Maar we zijn ambitieuzer. Op termijn willen 
we zelfrijdende elektrische busjes die vandaag in steden als Lyon rondrijden. Ze kunnen de verbinding 
maken tussen de ondergrondse parkings en het winkelwandelgebied.

97. De Vervoersregio Kortrijk wordt één van de 15 vervoersregio’s waarin Vlaanderen vanaf 2019 wordt 
onderverdeeld. Concreet zullen de lokale besturen daarin maandelijks samenkomen met de Vlaamse 
Overheidsdiensten Mobiliteit en Openbare Werken, met De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer 
en met de NMBS. Vanaf dan kunnen we als stad zelf een regionaal mobiliteitsbeleid uittekenen en de 
mensen beter bedienen. Zeker De Lijn kan een tandje bijsteken. Van de NMBS verwachten we snellere 
verbindingen met Brussel. We vragen dat het station Bissegem wordt ingedeeld bij een ‘zone Kortrijk’ 
zoals men doet voor station Heverlee in Leuven. Belgocontrol investeerde dan weer meer dan 1 miljoen 
euro in de infrastructuur van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. We benadrukken het belang van deze 
luchthaven voor onze regio maar vragen ook rekening te houden met de klachten van buurtbewoners.  

98. Er moet meer aandacht gaan naar betere trottoirs en betere wegen. Nu vernieuwen we per jaar 
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2 straten grondig met nieuwe voetpaden, beter wegenis en LED-verlichting. In 2018 kwamen de 
Hemelrijkstraat en de Roterijstraat aan bod. We willen dat tempo opvoeren. Er zouden per jaar minstens 
3 straten volledig moeten worden aangepakt. De lijst met slechte straten is aanzienlijk: de Gouden 
Rivierlaan op Pius X, de Zwinstraat in Marke, de Hoogplaatsstraat in Kooigem, de Bellegemsestraat 
in Bellegem, om er maar enkele te noemen. De Steenstraat in Heule zal eindelijk worden vernieuwd. 
De budgetten hiervoor zijn voorzien. We besteden ook aandacht aan nieuw straatmeubilair. Er 
komen mooie en nieuwe vuilbakken waarin ook gesorteerd kan worden en waarop sigaretten kunnen 
worden gedoofd, de elektriciteits- en telefoonkasten krijgen een betere look. Er moeten meer en betere 
toegankelijke openbare toiletten komen. De steenwegen worden stap voor stap omgevormd tot de 
mooie stadsboulevards van vroeger via het Steenwegenactieplan. Nu domineert de auto te vaak, zijn 
de trottoirs te smal, is er weinig groen en weinig sociale controle. Er was reeds een succevolle test op 
de Brugesesteenweg. Dit alles moet uiteraard in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
gebeuren aangezien het vaak om gewestwegen gaat. We laten wegenwerken ook sneller vooruit 
gaan. De lijdensweg van de heraanleg van de Pottelberg mag zich niet meer herhalen. Er komen 
trouwens belangrijke werken aan op de N43 (Kortrijk-Aalbeke) en in de stationsomgeving. Waarom 
kunnen we niet in het weekend en als het moet ‘s avonds of ‘s nachts doorwerken? Het systeem met 
premies voor een aannemer om sneller klaar te zijn (bv. onlangs nog in de Heulsekasteelstraat) wordt 
veralgemeend. Bij grote werven kan er door het in- en uitrijdende vrachtvervoer heel wat aarde en 
modder op de openbare weg terecht komen. Voor grote werven nemen we standaard in de vergunning 
op dat men een wielwasinstallatie moet voorzien. Aan de hand van onze ANPR-camera’s treden we 
streng op tegen werfvoertuigen en landbouwvoertuigen die de verkeersveiligheid in het gedrang brengen 
door de rijbaan vuil achter te laten.

99. Zelfstandigen en bedrijven die moeten werken in de binnenstad moeten sneller vergunningen voor 
een inname van het openbaar domein kunnen krijgen. Nu moet dit meer dan 3 dagen op voorhand 
aangevraagd worden. We zorgen dat een vergunning in 1 dag kan.

100. Team Burgemeester wil de integrale uitvoering van het Ruimtepact. Het Ruimtepact vormt de vertaling 
van de conclusies van de druk bijgewoonde stadsdebatten naar principes voor het beleid. Het vormt de 
leidraard voor alle toekomstige ingrepen -groot of klein- in onze stad. We gaan uit van 10 principes. We 
maken samen de stad: inwoners en bestuur beslissen samen over de toekomst van Kortrijk. We zijn een 
stad in beweging: we bouwen voort op een rijke traditie van stadsvernieuwing. We willen meer stad zijn én 
open ruimte behouden. Het DNA van Kortrijk is dat we verder bouwen op de basiskwaliteiten van onze stad: 
een ondernemende stad, een verbonden stad, een groen-blauwe stad. We kiezen voor stadsmagneten: 
sterke plekken waar die basiskwaliteiten samenkomen. We zijn een dynamische stad door functies en 
plekken te vermengen met elkaar. We maken terug plaats voor ondernemerschap in het hart van onze stad. 
We zijn een verbonden stad door buurten en plekken met elkaar te verbinden. We koesteren onze groene 
ruimte en het blauwe water. En tenslotte kiezen we voor kwaliteit. 
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10+1. Een stad waar 
elke straat, 
elke wijk, elke 
deelgemeente telt

Team Burgemeester wil de kunstmatige opdeling -stad versus deelgemeenten- verminderen. We zijn allemaal 
Kortrijkzanen en de verlaagde Leieboorden zijn er voor iedereen, om het even waar mensen wonen. 

De voorbije jaren hebben we flink geïnvesteerd in vernieuwingen overal in de stad. Denk aan de vernieuwde 
Heuleplaats, het nieuwe woonzorgcentrum in Bellegem, de nieuwe groene long Ghellinckpark in Bissegem of 
de televisiereeks Bevergem in Kooigem. Er komt dit jaar nog een nieuw kunstgrasveld in Marke (en de andere 
deelgemeenten zullen volgen) en Aalbeke maakt zich klaar voor een vernieuwd ontmoetingcentrum en kerk. 

Team Burgemeester wil de komende jaren in Bissegem het masterplan uitvoeren (een groene doorsteek van 
de plaats naar het OC, nieuwe groen- en natuurgebieden, een fietssnelweg op de bedding van de N328 van 
Bissegem naar het Albertpark), in Marke het groene binnengebied aan de Markebeek toegankelijk maken, in 
Bellegem de Bellegemsestraat heraanleggen en in Rollegem de Rollegemplaats verfraaien. In Heule concentreren 
we ons op het zichtbaar en toegankelijk maken van de Heulebeekvallei, de heraanleg van Heulepark en de 
verdere uitbouw van Muster met een heus dak van Heule naar het model van de Jardin de la Fonterie in Nantes. 
Tenslotte verwerven we de gronden van de N50c voor de realisatie van een fietssnelweg van het speelpark de 
Warande tot aan de Stade. In Kooigem bannen we het zwaar verkeer uit het centrum.

10 punten voor alle deelgemeenten
1. Elke deelgemeente krijgt een mooi feest met een eigen identiteit zoals de Tinekesfeesten in Heule. Onze voorstellen:

• Kooigem: Provencaalse feesten (Franse film, wijnbeurs, kazen, petanque)
• Rollegem: LUX en de Rollofeesten
• Aalbeke: Aalbeke Feest
• Bellegem: Bierfeesten (Bockorweekend/Omerfeesten)
• Bissegem en Marke: een creatieve Leieslag

2. We willen op elke ‘platse’ een zomerspeelplein en aan elk OC een zomer- en winterbar (cfr. de succesvolle 
zomerbar in Marke).

3. Er komen veiligheidscamera’s in de meest inbraakgevoelige woonwijken.
4. We zorgen voor een beter onderhoud van het openbaar domein. 
5. Er komt een kunstgrasveld om op te sporten in elke deelgemeente
6. We zorgen voor minstens 1 fietsstraat per deelgemeente (bv. Marke: Kloosterstraat) 
7. We willen meer sport op school na de schooluren. We doen dat door de schoolinfrastructuur ter beschikking 

te stellen aan iedereen. 
8. Winter in Kortrijk breidt uit: we zorgen voor een gezellige kerstsfeer in alle deelgemeenten.
9. De buurtcomités krijgen meer te zeggen en waar er nog geen bestaan, zorgen we voor ondersteuning. Waar 

mogelijk komt ook een SAVE-netwerk.
10. We stellen de OC’s open voor iedereen. 
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Aalbeke, de Ardennen van Kortrijk
1. We voeren de Patrimoniumstudie uit en zorgen voor een gemengde bestemming van de kerk, het 

vernieuwen van de huisjes aan het OC en de uitbreiding van het OC.
2. De N43 (Aalbeke-Kortrijk) wordt heraangelegd met veilige, gescheiden fietspaden.
3. Er komt meer controle op het speelplein in de Ledeganckstraat door de omgeving meer open te maken en 

desnoods camera’s te plaatsen.
4. Trajectcontrole op de heraangelegde N43.

Bellegem, het Toscane van Kortrijk
1. Heraanleg van de Bellegemsestraat! 
2. We lossen de parkingproblemen op die er komen na de uitbreidingen van het WZC en Bockor.
3. We moedigen het biertoerisme aan en met een oplossing voor het kasteel van Bellegem.
4. We proberen een nationale veldrit naar Bellegem te halen om de wielertraditie van Germain Derycke in ere 

te houden.
5. WS Bellegem krijgt nieuwe kleedkamers.

Bissegem, het Bretagne van Kortrijk
1. We voeren het Masterplan voor Bissegem uit.
2. De Vlienderkouter wordt heropgewaardeerd.
3. De verkeerswisselaar A19-R8 wordt heraangelegd.  
4. De Driekerkenstraat wordt heraangelegd. 
5. Er komt een uitbreiding van het stadsgroen Ghellinck.
6. We houden de Kruiskouter groen.

Heule, het Oberbayern van Kortrijk
1. Verkavelingsstop in Heule.
2. Fietszones in Heule-centrum en Heule-Watermolen.
3. Extra groen in Heule met de Heulebeekvallei.
4. Uitbreiding van SC Wembley tot een échte topsportsite.
5. Kerk Heule-Watermolen openstellen voor de kinderen van VBS Watermolen.
6. Extra steun voor de Tinekesfeesten.
7. We werken De Warande af.
8. Muster wordt het dak van Heule.
9. We pakken een aantal gevaarlijke verkeerspunten aan, zoals in de Mellestraat en de Steenstraat, het 

kruispunt tussen de Bozestraat en de Kortrijksestraat en de Peperstraat.
10. Trajectcontroles op de Sint-Katharinastraat.

Kooigem, de Provence van Kortrijk
1. Behoud van de rustige, groene gemeente. 
2. We zorgen ervoor dat de bibliotheek ruimere openingsuren krijgt. 
3. Zwaar verkeer wordt uit het centrum geweerd. 
4. We organiseren een wekelijkse markt in Kooigem.
5. De Hoogplaatsstraat wordt heraangelegd. 
6. Er komt een trajectcontrole op de Doornikserijksweg om hardrijders te ontmoedigen. 

Marke, de Landes van Kortrijk
1. Heraanleg van het binnengebied tussen de Baliestraat en de Marktstraat.   
2. We maken een masterplan op voor de stadsgebouwen: de omgeving van het OC, de bibliotheek, het 

Arsenaal, ... De Delabie-site herbestemmen we voor de jeugd.
3. Er komt een fietszone in het centrum en een nieuwe fietswandelbaan van de Rodenburg naar de Libel (brug vernieuwen). 
4. Er komt een trajectcontrole in de Rekkemsestraat om hardrijders te ontmoedigen en we weren zwaar 

verkeer uit de Kloosterstraat via een digitale vrachtwagensluis.
5. We leggen voetpaden aan waar er nu enkel grasstroken zijn (bv. Gymnasiastraat, Rodenburg, ...). 
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6. De Marktstraat wordt éénrichting en de Zwinstraat wordt heraangelegd. 
7. Camera’s en slimme verlichting zorgen voor meer veiligheid langs het Guldensporenpad.
8. De inrichting van het park aan het OC maken we aantrekkelijker door de bijenkasten te verzetten, de haagjes 

weg te nemen en te kijken of het mogelijk is om zwemmen toe te staan in de speelvijver.
9. We bekijken of het mogelijk is om start-ups toe te laten in een gebouw zoals De Krinkel, de oude school,...
10. We onderzoeken of er een extra oversteekplaat over de Leie kan komen in Marke.
11. We zorgen voor meer zitbanken in het Preshoekbos zodat wandelaars gemakkelijker een pauze kunnen nemen. 
12. We bouwen een grote parking aan Kinderland Don Bosco en het Doerakbos om de parkeerproblemen op te lossen.
13. We kijken of er extra berging of wandkasten kunnen komen in het SC Olympiadeplein.

Rollegem, het Andalusië van Kortrijk
1. Rollegem krijgt een nieuwe ‘platse’ met bredere trottoirs voor de terrassen en meer groen. 
2. Er komen meer speelmogelijkheden en kampen voor de kinderen.
3. We zoeken een duurzame oplossing voor de klei-ontginning met inspraak en consultatie, bij voorkeur via een 

op- en afrit langs de autosnelweg.
4. Er komt meer kinderopvang: MPI De Kindervriend heeft interesse om dat op te starten mits ondersteuning. 
5. De verkeerssituatie aan de Aalbeeksestraat met de oranje paaltjes wordt herbekeken. 
6. We verwijderen het reclamebord aan de Tramstatie want het beperkt het zicht. 
7. Er komt een digitale vrachtwagensluis in de Tombroekstraat tegen het sluipverkeer van vrachtwagens.

Hoe financieren we 
onze plannen?
Team Burgemeester legde tijdens haar deur-aan-deur-bevraging de volgende keuze voor aan 3000 Kortrijkzanen: 
ofwel minder belastingen maar ook minder investeren, ofwel de belastingen gelijkhouden en  
het investeringsritme aanhouden. 

Maar liefst 67% van de Kortrijkzanen kiest ervoor om te blijven investeren. Dat is verrassend want normaal 
betalen de mensen liever minder belastingen. Blijkbaar erkent de Kortrijkzaan dat de investeringen van de laatste 
jaren (het armoedebeleid, de nieuwe ondergrondse parkings, de verlaagde Leieboorden, stadsdeel Kortrijk 
Weide met een nieuwe evenmentenhal Depart, Hangar K, en straks een nieuwe zwembad, ...) zichtbare resultaten 
opleveren en dat koken nu eenmaal geld kost. 

Er staan de komende jaren gelukkig nog heel wat investeringen gepland in Kortrijk. Denk aan de nieuwe 
stationsomgeving, het doortrekken van de verlaagde Leieboorden tot Kortrijk Weide, de heraanleg van het 
historisch centrum en de vernieuwingen in de deelgemeenten. 

Uiteraard wil Team Burgemeester de belastingen niet verhogen. Dat hebben we de voorbije 6 jaar ook niet 
gedaan. Kortrijk moet immers betaalbaar blijven voor iedereen. We financieren deze investeringen door even 
spaarzaam te zijn als de voorbije jaren, door volop in te zetten op een efficiënte en digitale dienstverlening, door 
niet-noodzakelijke eigendommen van de Groep Kortrijk te verkopen en door de stadsstructuren drastisch te 
vereenvoudigen waarbij we een inkanteling van organisaties, vzw’s en AGB’s niet schuwen. Stad Kortrijk en OCMW 
Kortrijk worden trouwens samengevoegd. 

Concreet voorzien we voor de periode 2019-2024 een investeringsbudget voor de stad van om en bij de  
180 miljoen euro op 6 jaar tijd. Dat is 12,5% meer dan de voorbije 6 jaar. Een deel van die 180 miljoen euro 
ligt al vast door de keuzes van het huidig stadsbestuur voor de komende jaren. Denk aan de investeringen voor 
een nieuwe stationsomgeving. 
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VERKIEZINGSPROGRAMMA

Dat geeft ons een vrije beleidsruimte van 100 miljoen euro voor de komende 6 jaar. Hiermee financieren we de 
investeringen die hierboven zijn opgesomd. 

De belangrijkste investeringen1 zijn in de volgorde van ons plan: 

Doortrekken van de verlaagde Leieboorden tot Kortrijk Weide en jachthaven samen met de Vlaamse Waterweg 2,5 miljoen euro

Landschapstuin op de tip van het Buda-eiland 2 miljoen euro

Casinoplein wordt Theaterplein 1,5 miljoen euro

Heraanleg Schouwburgplein 1,2 miljoen euro

Heraanleg historisch centrum 3 miljoen euro

Opfrissen en vergroenen van het winkelwandelgebied 2 miljoen euro

Overdekte markthal op de Veemarkt en heraanleg Groeningelaan 4 miljoen euro

Stadsliving, Atelier van de Identiteit en herinrichting Onze-Lieve-Vrouwekerk als museumkerk 1302 5,5 miljoen euro

Open zwemvijver kanaal Bossuit-Kortrijk 2,2 miljoen euro

Bossen- en Parkenplan, Tuinen-, Bomen- en Zitbankenplan, Wijkenplan 7 miljoen euro

Energieplan 1 miljoen euro

Nieuw containerpark 1,2 miljoen euro

Onbemande, elektrische busjes 1 miljoen euro

Masterplan jeugdinfrastructuur 1,8 miljoen euro

Vechtsporttempel op Mimosa 2 miljoen euro

Uitbreiding van de Wembley 5 miljoen euro

Kunstgrasvelden in alle deelgemeenten en cricketveld 3,6 miljoen euro

Vernieuwing van de Schouwburg, fase 1 4 miljoen euro

Vernieuwing van het Muziekcentrum 1,7 miljoen euro

Extra veiligheidscamera’s 1,5 miljoen euro

Nieuwe trajectcontroles 600.000 euro

Digitale vrachtwagensluizen 600.000 euro

Betere onderhoudsmachines 2 miljoen euro

Nieuw Depot Ruimte 1 miljoen euro

Nieuwe fietssnelwegen 4 miljoen euro

Extra geld voor betere voetpaden en wegen 6 miljoen euro

Vernieuwen OC en kerk Aalbeke 3,1 miljoen euro

Heraanleg Bellegemsestraat 5,2 miljoen euro

Masterplan Bissegem 10 miljoen euro

Toegankelijk maken van de Heulebeekvallei 3 miljoen euro

Binnengebied Marke 8 miljoen euro

Verfraaien Rollegemplaats 1 miljoen euro

98,2 miljoen euro

Ook het welzijnsbeleid (het vroegere OCMW-beleid) krijgt stevige investeringen van 50 miljoen euro met onder 
meer een doorgedreven armoedebestrijding zoals de afgelopen 6 jaar, de afwerking van het woonzorgcentrum 
van Bellegem en het nieuwe woonzorgcentrum aan de Condédreef.

1     Enkel de projecten die de stad zelf moet financieren, zijn opgenomen. Het gaat om bruto bedragen die kunnen dalen dankzij steun van de hogere overheid (subsidies, stads-
vernieuwingsfonds, AWV, De Vlaamse Waterweg, VMM,...). Investeringen die al begroot zijn voor 2019 en 2020 zijn niet opgenomen. Opgelet: het gaat hier om investeringen, niet 
om reguliere uitgaven waarmee heel wat zaken worden betaald (bv. armoedebestrijding, renovatiepremies, onderhoud van straten en groen, personeel, ...).



V.
U

.: 
 V

in
ce

nt
 V

an
 Q

ui
ck

en
bo

rn
e,

 K
on

in
g 

Le
op

ol
d 

I-s
tr

aa
t 1

3/
00

42
, 8

50
0 

Ko
rt

rij
k

ve
rk

ie
zi

ng
sd

ru
kw

er
k 

- G
em

ee
nt

e-
 e

n 
pr

ov
in

ci
er

aa
ds

ve
rk

ie
zi

ng
en

 v
an

 2
01

8.
D

e 
be

el
de

n 
zi

jn
 g

ee
n 

af
ge

w
er

kt
e 

on
tw

er
pe

n.
 H

et
 z

ijn
 c

on
ce

pt
be

el
de

n.
  

D
e 

aa
nb

es
te

di
ng

en
 m

oe
te

n 
im

m
er

s 
no

g 
ge

be
ur

en
.


	_GoBack

