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•

Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan
(gemeentelijk) Ruimtelijk UitvoeringsPlan

Opmerkingen vorig verslag
Geen opmerkingen

2.
Cameratoezicht zwerfvuil
2.1 Toelichting :
Frank Detremmerie licht aan de hand van een power point presentatie het agendapunt
toe.
2.2 Bespreking :
- Klopt het dat Imog zelf de locaties van de camera’s bepaalt en plaatst? Dit gebeurt in
samenspraak met de stadsdiensten (milieu) en de lokale politie (Zie art. 2 van de
overeenkomst).
- Waarom worden er nog borden met ‘camerabewaking’ geplaatst in de onmiddellijke
omgeving als dit niet meer wettelijk verplicht is (wegens plaatsing aan de
gemeentegrens)? Dit doen we dan in het kader van transparantie en openheid. De
camera’s staan niet vlakbij de glasbol maar op enige afstand en worden vaak niet
gedetecteerd door de sluikstorter.
- Komt er een sanctionerend ambtenaar bij? Er zijn twee sanctionerend ambtenaren, dit
is ook steeds zo geweest. Ikzelf en mijn collega in Deerlijk.
- Weet jij als sanctionerend ambtenaar waar de camera’s staan? Ik weet dit niet maar de
lokale politie wel.
- Wat als je de betrokken persoon persoonlijk kent? Ik kan deze zaak dan niet zelf
behandelen. Dan wordt de zaak doorgegeven aan mijn collega uit Deerlijk.
- Worden alle gemaakte kosten gerecupereerd, worden alle boetes betaald? Ja, de boetes
worden vrij strikt betaald, vaak ook worden de kosten van de gerechtsdeurwaarder
gerecupereerd. Dit blijkt ook uit de halfjaarlijkse rapportage.
- Er komt nieuwe wetgeving die het mogelijk maakt om een aantal zaken zoals beperkte
snelheidsovertredingen in Gas wetgeving af te handelen, wat zal de stad hier in doen?
Deze nieuwe (Vlaamse) wetgeving gaat pas in voege ten vroegste vanaf 2022. Er zitten
nog heel wat onduidelijkheden en zeer moeilijke zaken in de tekst, zoals de vraag of de
nummerplaataansprakelijkheid speelt, het feit dat bij bezwaar er binnen de 30 dagen een
uitspraak moet zijn. Als de wet in werking treedt moeten we nagaan wat de
mogelijkheden zijn.
Bijvoeging bij het verslag (cijfers betaling sluikstorten)
Sluikstorten

V. Betaling
Totaal

Tijdens Tijdens
2018
2019

1e
sem
2020

Termijn
18

7

6

5

Laattijdig

1

1

0

0

Na dwangprocedure

0

0

0

0

Niet inbaar

0

0

0

0

Op tijd

8

Nog in afwachting dd. 30.06.2020
Waarvan dwangprocedure bezig

1

0

0

1

Totaal betaald

3.

19

8

6

5

Nota acties terugkeer donderdagmarkt

3.1 Toelichting :
Wouter Depuydt, beleidsmedewerker economie, licht aan de hand van een
powerpointpresentatie de acties toe
3.2 Bespreking :
Met veel tamtam kondigt het stadsbestuur de terugkeer aan van het marktgebeuren naar
het centrum. ONVERANTWOORD !!De site van het marktplein is nog verre van afgewerkt,
zelfs nog in aanlegfase. De toegangswegen en de parkings liggen er nog niet. Waar
zullen de marktgangers trouwens parkeren? Zeker niet in het centrum want het is nog
één bouwwerf. Ook het binnenplein moet nog worden aangelegd.
Ook de aanwezigheid van de vele werfcamions en -camionetten zullen voor problemen
zorgen. Of zullen de werken misschien worden stilgelegd tijdens het marktgebeuren? Ook
de veiligheid van de marktbezoekers komt in het gedrang want ze zullen zich op een
werfzone begeven, met de nodige valkuilen erbij. Onveilig dus, nog los van corona. Wie
zal hiervoor verantwoordelijk zijn?
De wegenis moet nog worden aangelegd, en gans het plein moet wettelijk opgeleverd
worden voor de ingebruikname. De minimum uithardingstijd van 1 maand kan reeds niet
meer gegarandeerd worden. Zal de stad deze verantwoordelijkheid dan zelf durven/
willen nemen?
Uit het verleden weet ik dat de marktkramers ook allergisch zijn aan lawaai, hinder,
slechte toegangen en stof om hun activiteiten naar behoren uit te voeren.
Ook een wintermarkt wordt aangekondigd op dit plein met ijspiste en chalets en
winterbar? Zal het marktgebeuren dan terug moeten uitwijken voor deze periode naar
het Forestierstadion?
Het duurt allemaal inderdaad wat lang, maar zouden we niet beter nog wat wachten ipv
nu overhaast en met risico’s tewerk te gaan. Misschien kunnen we dan alles laten
samenvallen in 1 groot openingsweekend.
- Het ontwerpbureau en de aannemer houden een uithardingstermijn aan van twee
weken. De zware vrachtwagens van de marktkramers komen op het gedeelte tussen de
fontein en de Vrijdomkaai. Deze zone is reeds volledige aangelegd en zal ruim langer dan
4 weken uitharden, enkel de toegangsweg zal minder dan vier weken maar meer dan
twee weken uitharden. Er wordt een proces verbaal van ingebruikname opgemaakt maar
geen voorlopige oplevering. Het klopt dat schade die toegewezen wordt aan de
ingebruikname, zoals bijvoorbeeld omgereden paaltjes, te laste zijn van de stad. Het was
een keuze voor de stad om het leven terug te brengen naar het centrum. De wekelijkse
markt hoort in het centrum. We wensen nu terug op te bouwen door in te zetten op

beleving, door een wintermarkt, kerstverlichting en activiteiten waaronder de wekelijkse
markt. Op een bepaald moment moet er een datum gekozen worden en dan is het steeds
wat toewerken naar die datum. Er is wel wat parkeercapaciteit in de buurt voor handen
zoals de parking aan het Spoor, in de Tweebruggenstraat, Stationsparking en er wordt
ook een pendelbus voorzien tussen de site van het Forestierstadion en het centrum.
Zoals dit vandaag in omgekeerde richting gebeurt. Het zal misschien niet ideaal zijn maar
we wensen wel de trein op gang te trekken. We merken reeds dat sinds de aankondiging
er nieuwe marktkramen hebben ingeschreven, het geeft een nieuwe boost.
Het is niet de bedoeling dat de markt terug moet uitwijken naar de site van het
Forestierstadion bij de organisatie van evenementen. Er wordt gewerkt met een plan A
(wanneer er geen evenementen zijn en de wekelijkse markt het volledige Marktplein kan
innemen) en een plan B (wanneer er wél evenementen zijn en de markt hinderen waarbij
een stuk van de markt uitwijkt naar het Paretteplein en de Vrijdomkaai).
- Het klopt dat de wekelijkse markt op het marktplein terug moet komen. Dat kunnen we
enkel ondersteunen. Ik blijf echter bezorgd over de hinder en beperkte uithardingstijd,
en de conflicten tussen werf en bezoekers. Hoe wordt de wekelijkse markt met de
kramen georganiseerd? Het is niet zo een gemakkelijke puzzel omdat de ruimte van het
Marktplein ook deels wordt ingevuld door een evenement. We maken verschillende
schema’s op voor de verschillende marktopstellingen (met evenement of zonder) om de
ruimte optimaal te organiseren. De conflicten tussen werk en wekelijkse markt worden
hierin ook meegenomen.
- We moeten er voor gaan, ik vind het een goede zaak dat de wekelijkse markt terug
keert. Het is ook een mooi actieplan om dit te ondersteunen.
4.

Evaluatie High Five

4.1Toelichting:
Ellen Vandeputte, strategisch planner van de stad, licht het agendapunt toe aan de hand
van een powerpointpresentatie
4.2 Bespreking :
- Welke verschillende beloningen zijn er? Zwemtickets lago Kortrijk, Cinematicket
Kinepolis, verlichting fietswiel, bon supra bazar, set beachrackets, kindervoorstelling CC
Het Spoor.
- De uitgangen zijn aan de Toekomststraat en Vrijdomkaai en niet meer aan Parette. Dat
wordt in samenspraak met de school nog eens afgestemd. De stad heeft net
geïnvesteerd om Parette verkeersluw te krijgen, het lijkt ons jammer om hier geen
gebruik meer van te maken.
- Goed project en goed dat het gefinetuned is en wordt uitgebreid naar andere scholen,
waarom kon dit niet vroeger? Er is veel bijgestuurd, het was een leerrijk traject, ook voor
de ontwikkelaar. Nu staat het systeem op punt om verder uit te rollen. In het Overleg
Harelbeeks Onderwijs werd dit verder besproken. Er is ook een kaartje opgemaakt met
de nieuwe locaties van de palen en doorgestuurd naar de scholen voor feedback. Dit
wordt ook afgestemd met de woonplaatsen van de leerlingen (GDPR proof)
- Welke scholen zitten in de uitbreiding? GO Ter Gavers, Mariaschool, De Vleugel en
Heilig Hartschool.
- Is er tijdens de lockdown een nulmeting geweest van de luchtkwaliteit? Ja, daaruit
bleek dat er weinig impact merkbaar was, waardoor werd onderzocht hoe dit mogelijk
was. Blijkbaar zijn de gegevens op basis van een extrapolatie van cijfers van de VMM en
gaat het niet om real time metingen. In die zin worden de mogelijkheden momenteel
onderzocht om met echte snuffelpalen te gaan werken.
- Goed dat luchtkwaliteit en CO2 gemeten worden. Deze waarden kunnen dan gekoppeld
worden aan extra acties rond luchtkwaliteit.

5.

Herbestemming Kerk Bavikhove

5.1 Toelichting:
Ann Noppe, beleidsmedewerker patrimonium, licht het agendapunt toe aan de hand van
een powerpointpresentatie.
5.2 Bespreking :
- Mag de Chasse Patate ook afgebroken worden? Neen, die heeft een hoge locuswaarde
en dient behouden. Net zoals de begraafplaats moet behouden blijven (weliswaar is deze
laatste niet beschermd)
- Mooie studie met heel wat mogelijkheden en interessante insteken. Maar het was toch
het idee om n.a.v. de studie-sportsite (er zijn 3 bavikhove-dorp-studies lopend :
sportsite & VTstudie (socio/gemeenteschool) & kerkstudie) de huidige Torengalmfuncties
te verplaatsen naar de nieuw geplande uitbreiding van de sporthal? En komen die nu in
de kerk?
Nee, uit de kerkstudie is enkel gebleken dat er in het kerkgebouw ook enkele ‘stille’
functies zouden kunnen doorgaan (bijv. yoga, tentoonstelling). Het is niet de bedoeling
om de huidige Torengalm-bezetting naar het kerkgebouw te verplaatsen aangezien dit
gebouw daar niet voor geschikt is (nogal donker, te gecompartimenteerd, …).
-Het principe van raamopening (thv van de huidige doopkapel) die een link maakt tussen
het dorpsplein en de kerk is positief. Dit zou de levendigheid op/van het plein kunnen
bevorderen. Ook het scenario met de link/opening vanuit de Kervijnstraat/Torengalm
naar het kerkgebouw zorgt voor meer openheid. De uit-/aanbouw op de zuidkant van de
kerk worden als te ingrijpend (duur ?) en niet nodig ervaren. Kan deze uitbouw dan niet
beter losstaand in de tuin? De luifel langs de kerkhoftuin lijkt wel OK.
-Waarom wordt/werd de piste niet onderzocht van de afbraak van het KF-pand
Bavikhovedorp nr.4? Het dorpsplein zou aldus véél meer open zijn zodat het mooie
kerkgebouw meer in het daglicht wordt geplaatst?
Wellicht was het studiebureau wat geremd in hun ontwerpend onderzoek door 1) de
houding van de KF (eigenaar van bedoeld pand) inzake zware ruimtelijke ingrepen in hun
patrimonium zoals bijv. de sloop van 1 woningen om er openbaar plein van te maken en
2) door het kerkenbeidsplan dat bij de parochie-St.Amandus op ‘valorisatie’ inzet.
Maar het slopen van dit pand zou inderdaad een heel mooie opening en verruiming van
het openbaar domein creëren. Belangrijke globale meerwaarde van deze kerkstudie is
dat de KF méé nadenkt over de toekomst van deze bouwblok; zowel i.f.v. korte termijn
wanneer de stad de verouderde Torengalmzaal niet langer wenst te huren als i.f.v.
langere termijn bij de ontwikkeling van die bouwblok als ‘woon’project. Dergelijke studies
(ook voor de Hulste- en Eilandkerken) maken de geesten van alle betrokkenen rijp om
over nevenbestemmingen na te denken zodat men kan anticiperen op opportuniteiten.
Bijv in Hulste leidde de studie tot het voorzien in huidige legislatuur (mits de pastoor in
pensioen is en de pastorie niet langer bewoont) van het publiek openstellen van de
pastorietuin.
6.

Voorkooprecht Liederick

6.1 Toelichting:
Ann Noppe, beleidsmedewerker patrimonium, licht het agendapunt toe aan de hand van
een powerpointpresentatie.
6.2 Bespreking :
- Dat is een zeer goede aankoop, het bedrag is niet zo hoog.
- Hoe zit het met de uitbouw van Centrum I? Er is voorzien om een verbinding te maken
tussen de nieuwe ondergrondse parking onder het binnenhof en de bestaande parking
van Centrum I. Hiervoor verwachten we binnenkort een toezegging van de eigenaars van
de ondergrondse garage die wordt verplaatst voor de doorsteek. Op dat moment kan de

bestaande inrit worden toegelegd. Hiervoor is er een akkoord met centrum I. Er is een
studiebureau aangesteld die dit technisch verder uitwerkt. Zodra de oude inrit is
gesupprimeerd kan er onderzocht worden hoe de uitbouw van Centrum I kan worden
aangepakt.
7.
Varia
- Onderstaand vinden jullie de communicatie die wij aan onze medewerkers hebben bezorgd.
Ook de bewoners van Ceder aan de Leie en hun familieleden kregen deze informatie.
Vandaag werden/ worden de medewerkers van De Vlinder getest.

- Kan het ontwerp van Kuurnebrug op de RC gebracht worden? Is hier reeds een
ontwerpplan voor opgemaakt? De Vlaamse Waterweg heeft een aantal opties uitgewerkt
die werden voorgelegd aan Harelbeke en Kuurne. We kunnen dit op een volgende RC
agenderen.
- Er stond een fout in het verslag van de BMC. Wout stond als afwezig en ook als
verslaggever. Zal inderdaad een fout zijn, Wout was een tijdje uit, de naam bij
verslaggever zal niet aangepast zijn.
- Kern er meer duidelijkheid gegeven worden aan de raadsleden over de
bewonersvergaderingen en participatiemomenten? Kunnen de gemeenteraadsleden geen
uitdrukkelijke agenda uitnodiging krijgen? Wordt nagevraagd bij communicatie.
Met de corona maatregelen is het aantal plaatsen beperkt en dienen de burgers vooraf in
te schrijven. Als raadsleden kunnen jullie je ook inschrijven. De infovergaderingen en
participatiemomenten worden opgenomen in de centrale agenda. Het participatiemoment
mobiliteitsplan Zandberg gaat door in het Spoor om 19 uur.
- Kunnen de gemeenteraadsleden geen uitdrukkelijke agenda uitnodiging krijgen? Wordt
nagevraagd bij communicatie.
- Wanneer is het rond punt in de Generaal Deprezstraat terug open en wat is de stand
van zaken? Er is een ontwerpbureau aangesteld die nagaat hoe de aantakking van het
kruispunt/rond punt op de toekomstige fietspaden in de Generaal Deprezstraat best
kunnen aantakken. Ondertussen zijn de nutsleidingen werken aan het uitvoeren en wordt
het kruitpunt tijdelijk terug dichtgelegd als rond punt in tijdelijke signalisatie tot de
definitieve werken in de loop van volgend jaar.
- De Leiebrug tussen Ooigem en Desselgem wordt voor anderhalf jaar afgesloten, wat is
hiervan de impact in Harelbeke? De omleidingswegen worden afgestemd tussen de
verschillende politiezones. Het heeft zeker zijn impact op het verkeer en fietsverkeer
naar Harelbeke.

