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Gebied

Beleid Bedenking
saccen
t
Bavikhove
1
De bewoners vrezen dat al het geld zal worden besteed
aan de grote Harelbeekse projecten (marktplein en
Leieboorden) zodat er heel weinig zal overschieten voor
Bavikhove. De groep is wel overtuigd dat het stadsproject
voor Harelbeke er fantastisch uitziet.

Antwoord

Stava
za

Er is in de voorbije jaren, sterk geïnvesteerd in
Bavikhove. Het plein en de aanliggende wegen in het
centrum zijn volledig vernieuwd.

3

Bavikhove

2

De bewoners vragen een beter groenbeleid in Bavikhove,
meer specifiek voor het “verwaarloosde sportpark”. Een
groepslid heeft foto’s bij om dit aan te tonen. Het “park”
eigenlijk een “bos” geworden en dat vraagt een ander
beheer. Nu gebeurt er klein onderhoud door de vissers om
de paadjes rond het water begaanbaar te houden. Er wordt
gevraagd om dit opnieuw in een “park” te veranderen.

Ook een 'bos' kan perfect toegankelijk worden gehouden
en kan een ecologische meerwaarde betekenen. De
biodiversiteit in een bos ligt hoger dan in een park. Het
onderhoud moet inderdaad wel aangepast zijn. Dit wordt
uitgevoerd door facilty. Verbeteringswerken zijn
uitgevoerd in 2014.
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Bavikhove

2

Er wordt gedroomd van een groene gordel rond de kern in
Bavikhove: wandelpad met veel groen tussen Bruyel en de
“villa” en vandaar langs de Leie, Afspanningsstraat en
Plaatsebeek.

Tussen Bavikhovedorp en de Bruyelvoetweg, langs de
Plaatsebeek, liggen nog gronden die zullen worden
ontwikkeld. De (nu nog private gronden) langs de beek
worden in een natuurfunctie gehouden die ook openbaar
kan worden en die zal aansluiten bij het verdere
natuurgebied van de Plaatsebeek. Binnen het Groene
Sporen-project probeert de stad in de komende drie jaar
om de gronden te verwerven.

3

Vanaf Afspanningsstraat en Plaatsebeek wordt de
industriezone gekoppeld: misschien verleggen langs de
Leie waardoor die kan aansluiten bij de Vaarnewijk of een
ontsluitingsweg maken (of oprit) N36 (ringweg). De
huidige site wordt geteisterd door zwaar verkeer.

Zowel ontsluiting via het jaagpad naar de
Vaarnewijkstraat als rechtstreeks via jaagpad naar de
N36 zijn technisch quasi niet realiseerbaar
(onderdoorgang brug, hellingsgraad tallud, …)
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Bavikhove

2

Open ruimte laten tussen N36 en Bavikhove met
Vaarnewijkbeek.

Deze vraag is gelinkt aan de zoekzone voor het
industrieterrein in Bavikhove, waarbij de gemeenteraad
via het meerjarenplan 2014-2019 besliste om eerst in te
zetten op inbreiding en reconversie van bestaande
industriegebieden, vooraleer er nieuwe worden
aangesneden. In die zin is het de bedoeling om in eerste
instantie de open ruimte te behouden.
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Bavikhove

2

3

Bavikhove

2

Behoud de open ruimte tussen Bavikhove en Hulste.
Dit is zo voorzien in het gemeentelijk ruimtelijk
Charme – dorpsgevoel: alles en iedereen hangt samen.
structuurplan.
Zelfde doen tussen Harelbeke en Kuurne – dorpsgevoel en Dit is zo voorzien in het gemeentelijk ruimtelijk
kern behouden.
structuurplan.

Bavikhove

3

Waar komen de nieuwe woningen in de vierkeerstraat?
Zullen dit sociale woningen zijn?

Waarschijnlijk wordt bedoeld op de hoek van de
Vierkeerstraat en de Vondelstraat. Daar worden
inderdaad sociale woningen voorzien.

3

Bavikhove

3

Tegenstrijdigheid: er wordt een nieuwe verkaveling
gepland in de Vierkeerstraat, terwijl er gestreefd wordt
naar open ruimte tussen Bavikhove en Hulste.

In de jaren 70' werd het Gewestplan Kortrijk opgemaakt
en goedgekeurd. Dit plan legt de bestemming van
gronden vast. De hoek van de Vierkeerstraat en de
Vondelstraat is woonuitbreidingsgebied. Dit is het
reservegebied voor de woningen. Dit gebied mag worden
aangesneden door een sociale huisvestingsmaatschappij
en is dus, ondanks het huidig open karakter al jarenlang
bestemd als bouwgrond. Bovendien sluit het stuk nog
grotendeels aan bij de dorpskern van Bavikhove.

3

3
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Bavikhove

3

Waarom geen woningen bouwen waar de ambachtelijke
zone voorzien is?

Het was niet het opzet van het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan om een bestemming te 'vinden' voor de
grond waar nu de zoekzone ambachtelijke bedrijvigheid
voorzien is. Er wordt vertrokken vanuit de behoefte aan
bedrijvigheid en de zoekzone, met huidige bestemming
agrarisch gebied, bleek het meest gunstig te scoren voor
realisatie van een ambachtelijke zone (incl. juridisch
criteria).
Er is geen behoefte aangetoond aan nieuwe
woongebieden, dus is het ook niet aan de orde om daar
woningen te bouwen. Als de ambachtelijke zone niet
gerealiseerd wordt, dan blijft dit stuk grond zijn
landbouwbestemming behouden.
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Bavikhove

3

De bebouwing in Bavikhove verloopt eigenaardig. De kern
van Bavikhove moet meer ontwikkeld worden door in een
cirkel rond de kerk te bouwen. Er is blijkbaar nog altijd
bouwgrond te koop rond Bavikhovedorp.

De bestemming van de percelen in de kern van Bavikhove
is volledig vastgelegd in BPA's en een RUP. De
mogelijkheden zijn er om de kern van Bavikhove (meer)
te ontwikkelen. De ontwikkeling ervan blijft natuurlijk een
particulier initiatief. Dit is toegelicht op een
infovergadering 5 dec 2013.

3

Bavikhove

3

Huisvesting: Als bejaarde zou je moeten de mogelijkheid
hebben om in Bavikhove te blijven – op vandaag kan dat
niet.

Vanuit het OCMW zijn hieromtrent geen initiatieven
genomen. Wel is het zo dat het dienstencentrum in
Hulste ertoe bijdraagt dat de mensen van Hulste en
Bavikhove voor bepaalde zaken (warme maaltijden bvb)
daar terecht kunnen.

3
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Bavikhove
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Aandacht schenken aan éénoudergezinnen, want zelfs
sociale woningen worden voor hen onbetaalbaar.

De woningen worden sowieso kleiner in stedelijk gebied
door de opgelegde dichtheid, waardoor het aanbod van
kleinere woningen voor éénoudergezinnen vergroot
wordt. Betaalbaarheid is uiteraard moeilijker te regelen
vanuit de overheid, er worden steeds meer eisen aan
bebouwing gesteld (zoals energievereisten). De stad
ijvert echter in de meerjarenplanning om meer sociale
woningen te realiseren, hoewel dit niet eenvoudiger
geworden is door het wegvallen van de instrumenten in
het grond- en pandendecreet. Met de gemeentelijke
premiereglementen probeert de stad wel in te grijpen
waar mogelijk.

3

Bavikhove

3

De bewoners zijn benieuwd welke nieuwe projecten er
gepland staan in Harelbeke betreffende serviceflats.
Hierover wordt niets gecommuniceerd?

Inzake uitbreiding van de serviceflats is voor de komende
6 jaar niets voorzien vanuit het OCMW. Dit sluit privé
initiatieven uiteraard niet uit.

3

Bavikhove

3

Er komen sociale woningen op de hoek van de
Komen er nog sociale woningen of service flats in
Bavikhove? Volgens de groep is dit zeker nodig en moet er Vierkeerstraat en de Vondelstraat. Op dit moment zijn er
gezorgd worden voor een gezonde mix voor jong en oud
geen service-flats voorzien in het centrum van Bavikhove,
en die tevens betaalbaar moet zijn (zowel sociale
wel een project van meergezinswoningen.
woningen als serviceflats).

3

Bavikhove

3

Graag duidelijke info over de geplande verkavelingen in
Een eigenaar kiest zelf of en wanneer hij/zij verkavelt.
Bavikhove. Nu moeten de inwoners al te veel voortgaan op Het is dus onmogelijk op voohand info daarover te geven
geruchten i.p.v. op objectieve info.
aangezien het wegenisdossier en verkavelingsplan en voorschriften pas duidelijk worden bij indienen ervan. De
bestemmingsplannen (BPA's-RUP's) en het GRS duiden
wel waar nieuwe ontwikkelingen kunnen komen.

3
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Bavikhove
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De strook grond tussen de Kervijnstraat en de Dwarsstraat
(15 meter) is van bestemming veranderd: van
industriegrond naar bouwgrond. De bewoners hebben een
brief gekregen voor het opleggen van een som door de
aanpassing. Er is onduidelijkheid hierover en men vraagt
of de stad hierbij kan tussenkomen.

De Vlaamse overheid legt een planbatenheffing op aan
éénieder waarvan de grond meer waard wordt door een
bestemmingswijziging. De stad komt hier niet in tussen.
Voor uitleg over specifiek perceel en of dit correct is, kan
men meer info bekomen op de dienst stedenbouw.

3

Bavikhove

4a

Praktisch puntje: Oversteekplaats bij het oud
gemeentehuis ligt dicht bij de bocht en auto’s komen er
soms op af met hoge snelheid en zonder veel zicht. De
bushalte ligt er ook dicht bij. Kan gevaarlijk zijn om over
te steken.

Dit is een zone 30, het is voor de bediening van de
bushalte dat deze oversteekplaats voorzien is.

3

Bavikhove

4a

Er is een verkeersonveilige situatie in de Dwarsstraat
omdat er camions daar langdurig gestationeerd blijven.
Vooral voor de kinderen die van school komen is dit
gevaarlijk.

Het is onduidelijk over welke vrachtwagens het gaat, de
straat is rustig en er is geen parkeerdruk.

3

Bavikhove

4a

Spiegel aan kruispunt Europalaan is weggenomen, zodat er Dit is reeds verschillende malen besproken in de beperkte
een gevaarlijke situatie ontstaat; ook op andere
mobiliteitscommissie, maar spiegels geven veelal een
kruispunten zijn spiegels weggenomen. De groep vraagt
onterecht veiligheidsgevoel.
om opnieuw spiegels te plaatsen.

3

Bavikhove

4a

De banaanbochtheuvel is niet goed aangelegd en te smal, deze voldoet aan de normen
zodat het moeilijk maneuvreren is en daarbij komt nog dat
de boordstenen niet afgevlakt zijn maar recht, zodat
schade kan optreden aan de auto’s.

3

Bavikhove

4a

Het grote voetpad in diverse niveaus voor het
“gemeentehuis” is totaal niet functioneel; vraag om een
aantal parkings te voorzien (4 tal) om kortparkeren toe te
laten, omdat er bij tijden een gebrek is aan
parkeerplaatsen in het centrum van Bavikhove.

3

Er is voldoende parkeerruimte binnen korte
wandelafstand
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Bavikhove

4a

Snelheid ligt te hoog in Bavikhove: Europastraat: firma's
langs de Leie, waarom geen 30 km/uur? Te weinig
politiecontroles.

De snelheidsmetingen tonen aan dat de gemiddelde
snelheid niet te hoog ligt. Er is contact met de bedrijven
zodat zij hun leveranciers en klanten sensibiliseren.

3

Bavikhove

4a

In de vergunning die toegekend werd aan een bepaalde
firma staat dat er 15 km/uur mag gereden worden. De
vergunning wordt dus duidelijk niet gevolgd. Ook nog
volgens de vergunning zou de stad tellingen van aan- en
afrijden van vrachtwagens moeten ontvangen
(zesmaandelijks): wat houdt dit in?

Het mobiliteitsaspect is een onderdeel van de
milieuvergunning van Bracke Trading Company. De
snelheidsbeperking van 15 km/uur wordt door de
exploitant aan alle eigen vrachtwagens opgelegd en ook
aan externen wordt verzocht om er rekening mee te
houden. De transporten van en naar het bedrijven
worden via een geautomatiseerd systeem bijgehouden.
De exploitant moet hierover communiceren met de
toezichthoudende overheid. Dit is in eerste instantie
(klasse 1-bedrijf) de afdeling Milieu-inspectie van het
Vlaams Gewest. Ook de stad wil de transportproblematiek
en de beheersing ervan van dichtbij opvolgen.

3

Bavikhove

4a

Snelheid ligt te hoog in Bavikhove: Kervijnstraat:
snelheidsprobleem zoals in Europastraat. Waarom geen
ontsluiting via de Vaarnewijkstraat? Misschien meenemen
in de Leiewerken?

De Leiewerken zullen op deze locatie geen invloed hebben
op de mobiliteit in deze omgeving. Voorgestelde
oplossingen conflicteren ook met de andere functies in
deze omgeving en het trage verkeer langs de Leie.

3

Bavikhove

4a

Snelheid ligt te hoog in Bavikhove: Bavikhoofsestraat:
eveneens snelheidsprobleem. De oorzaak ligt duidelijk in
de inplanting van de bedrijven. Kan er een evaluatie
komen van het zwaar vervoer door tellingen na de
heraanleg van Bavikhove?

De snelheidsremmende kussens werden geplaatst. Politie
doet extra controles op zwaar vervoer in het centrum.

3

Bavikhove

4a

Snelheid ligt te hoog in Bavikhove: Bavikhovedorp:
waarom niet volledig 30 km/uur? Het is duidelijk dat
sensibiliseren wel helpt. Acties opzetten?

De schoolomgeving is reeds zone 30

3

Bavikhove

4a

Bavikhovedorp, recht tegenover café Damberd: fietspad te Er is een fiessuggestiestrook
smal. Fietsers zijn niet voldoende beschermd.

3
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Bavikhove

4a

Vierkeerstraat: in slechte staat en het bord 'uitzonderlijk
plaatselijk verkeer' mag weg.

Werkopdracht gemaakt voor verkeersbord ; het stuk
Vierkeerstraat tss N36 en Asselstraat is inderdaad in
slechte staat. Tot op fundering aan te pakken. Nog niet
ingepland: binnen 2 à 4 jaar

2

Bavikhove

4a

Overgang N36 – Beverhoek/Beversestraat: gevaarlijk voor De fietsers kunnen beter het jaagpad langs de Leie
fietsers en voetgangers.
nemen om van Harelbeke naar Beveren Leie te gaan. De
vraag aan Agentschap Wegen en Verkeer voor een
veiligere oversteekplaats werd reeds doorgestuurd.

3

Bavikhove

4a

Van Kervijnstraat naar Bavikhovedorp: de parkeerplaats
en het terras aan café De Gilde hindert bij het oprijden.

Dit kruispunt ligt in zone 30 waardoor men tijd heeft om
naderend verkeer tijdig te zien.

3

Bavikhove

4a

Kruispunt
Dit kruispunt blijft een moeilijk punt, de nodige stappen
Bavikhoofsestraat/Europastraat/Oudstrijderslaan: blijft een werden genomen om het zo veilig mogelijk te maken.
moeilijk kruispunt. De signalisatie staat te dicht bij het
Extra borden zullen het overzicht niet duidelijker maken.
kruispunt. Misschien borden verplaatsen of een stopteken
plaatsen.

3

Bavikhove

4a

Vlietestraat: fietspad scheiden van de rijweg door bv. een
haag …

De Vlietestraat is te smal om een afgescheiden 2
richtingsfietspad te realiseren. De Doornhoutse voetweg
de parallel loopt met de Vlietestraat werd opgewaardeerd
en is een veiligere weg voor fietsers van Hulste naar
Bavikhove.

3

Bavikhove

4a

Landwegel: vraag om de landwegel tussen Tivoli en
Haringstraat te verharden.

De doornhoutse voetweg werd opgewaardeerd

3
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Bavikhove

4a

De heraanleg van het openbaar domein (plein en
dit is een opinie.
hoofdstraat) is zeer mooi gedaan en was noodzakelijk,
maar de parkeergelegenheid zit veel te ver naar achteren
geschoven waardoor passanten niet komen naar de
handelszaken op de weg: geen parkeerplaats voor de deur
= doorrijden en daardoor missen die zaken potentiële
klanten (vooral werknemers met camionettes die ’s
morgens nog snel iets kopen om te eten).

3

Bavikhove

4a

De bestaande parkeerplaatsen worden overdag ook
De parking werd heraangelegd en er is een overeenkomst
meestal ingenomen door deelnemers aan de activiteiten in met de spar om de parking te delen.
de oude bib of de Torengalm, terwijl zij toch op het plein
zouden kunnen parkeren. Langparkeerders moeten naar
het plein verwezen worden.

3

Bavikhove

4a

Heraanleg kruispunt Europastraat is onveilig

3

Bavikhove

4a

3

Bavikhove

4a

Weg in de Vlietestraat tussen Bavikhove en Hulste ligt niet Deze weg werd zone 50 en er werden verkeerskussens
vlak, onveilig, zeker in de winter en bij regenweer
geplaatst om de snelheid te beperken. Voegvulling
betonplaten vernieuwd.
De niveauverschillen op het nieuwe dorpsplein zijn niet
Hiervoor werd een negatief advies gegeven door de
echt veilig voor ouderen. Kan er bvb niet gewerkt worden beperkte mobiliteitscommissie
met kleurverschillen ?

Bavikhove

4a

Vrachtwagens: Veiligheid voor kinderen – vrachtwagens
rijden (aan hoge snelheid) door dorpskern terwijl ze niet
mogen – “ze moeten daar niet zijn” . Kartonnen
politievent aan rondpunt goed initiatief maar haalt in de
praktijk weinig uit – weinig verandering merkbaar, vraag
naar meer snelheidscontrole, bedrijven aanspreken?

Er worden controles gedaan op zwaar vervoer in de
dorpskern. Lokaal verkeer is daar wel toegelaten.

3

Bavikhove

4a

Plaatsing bushalte centrum herbekijken

De bus stationeerd op de weg, het is aangeraden om
achter de bus te blijven tijdens de korte periode dat hij
stil staat aan de halte

3

idem vorig opmerking betreffende dit kruispunt

3
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Bavikhove

4a

Rondpunt: gevaarlijke situatie voor fietsers – vanuit
rondpunt aan KBC

Het is niet duidelijk wat hier juist bedoeld wordt.

1

Bavikhove

4a

Oversteekplaats Gilde (bocht aan de kerk) is niet
zichtbaar – voorstel om een fietssuggestiestrook aan te
leggen

Dit is een zone 30, er werden reeds fietssuggestiestroken
aangebracht.

3

Bavikhove

4a

Snelheidsprobleem aan kruispunt Europastraat en Tuinwijk Er werden snelheidsremmende maatregelen genomen
(weinigen geven er voorrang)

3

Bavikhove

4a

Helleput (vanuit Bavikhove richting Hulste) – scherpe
bocht. Er was een proefproject waarbij er paaltjes werden
geplaatst maar deze zijn nu opnieuw weggenomen –
jammer: was voor fietsers en voetgangers veel veiliger.
Vrachtwagens (en lijnbussen) rijden er gedeeltelijk op
fietspad. Slechte staat rijweg.

Fietsers worden aangeraden om de Doornhoutse voetweg
te gebruiken. De snelheid wordt beperkt.

3

Bavikhove

4a

Tussen KBC en de vroegere ‘blokken’ – staat voetpad niet
goed + veel te smal: je kan er met een kinderwagen niet
fatsoenlijk gebruik van maken.

Het voetpad/fietspad in de Bavikhoofsestraat werd
heraangelegd.

3

Bavikhove

4a

Dit kan wel via de stadsbus die Stasegem met Hulste
verbindt en omgekeerd.

3

Bavikhove

4a

Openbaar vervoer: Inwoners van Bavikhove en Hulste
kunnen niet met De Lijn naar Stasegem zonder via Kortrijk
om te rijden.
Parking Wingerd en Spar supermarkt: rekening houden
met schoolgaande jeugd (voldoende parkeerplaats is
nodig), valpartijen – nieuwe asfalt nodig, signalisatie
school nodig: witte lijn of bord / suggestiestrook, vuile,
oude cabine platgooien (praktijk niet mogelijk – is
beschermd?) – zet er een bankje in de plaats – visibiliteit
een probleem door cabine

De parkeerstroken ter hoogte van de oude bib zijn
afgewerkt; De oude electriciteitscabine is gesloopt

3

Bavikhove

4a

Waarom zijn de paaltjes ter afscheiding van het fietspad in Door de smalle Vlietestraat waren deze paaltjes gevaarlijk
de Vlietestraat weggehaald? Dit vermindert de veiligheid
voor het verkeer. De fietsers kunnen beter de
en is onbegrijpelijk.
Doornhoutse voetweg nemen.

3
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Bavikhove

4b

Aanleg dorpsplein Bavikhove: veel mankementen naar
Negatief advies Beperkte mobiliteits commissie
veiligheid en functionaliteit toe, onder de noemer te vatten
“mooi maar niet functioneel”. De hoogteverschillen tussen
de diverse plateaus op het plein zijn te weinig zichtbaar
gemaakt. Komt daarbij dat het ongelijke hoogteverschillen
zijn. Gevolg daarvan is dat mensen gemakkelijk struikelen
en zelfs vallen. Daar moeten aanpassingen gebeuren. Kan
er eventueel met verschillende kleuren gewerkt worden?
Dergelijke zaken mogen niet gebeuren bij de heraanleg
van het marktplein in Harelbeke. Unaniem standpunt van
de groep.

3

Bavikhove

4b

De bewoners vragen aandacht voor overvolle vuilnisbakken De ophaalronde wordt kritisch bekeken. Mogelijks worden
en sluikstorten nabij glascontainers.
vuilnisbakken die snel vol geraken meermaals geledigd.
Vuilnisbakken aanpassen zodat grote stukken er niet in
kunnen. Bij sluikstort/misbruik zal de vuilnisbak of
glasbol voor 1 maand weggenomen worden en komt er
een bord in de plaats die duidt op het verbod van
sluikstorten.

3

Bavikhove

4b

Lawaaihinder in de Europastraat door bepaalde firma.

3

Bavikhove

4b

De heraanleg van het openbaar domein (plein en
hoofdstraat) is zeer mooi gedaan en was noodzakelijk,
maar op het mooie plein gebeurt niets. De gedane kosten
zijn nutteloos. Kan er geen aanpassing gebeuren en
gezorgd worden voor een combinatie groen en
parkeerplaatsen?

I.v.m. mobiliteit: zie eerder antwoord. Indien de hinder
kan worden geïdentificeerd kan via toezicht (milieuinspectie) een oplossing worden gezocht.
De heraanleg van het centrum was een combinatie van
een vrij plein en een plein met parkeerplaatsen. Het is
inderdaad jammer dat op het vrije plein de activiteit
beperkt is tot de kermisdagen. Er wordt in de
meerjarenplaning ingezet op beleving van ruimtes met
extra activiteiten. Initatieven van buurtbewoners zijn
welkom. een heraanleg van het plein is vandaag niet aan
de orde, het was een bewuste keuze om een open
pleingevoel te creëren13/02/2014

Bavikhove

4b

Dringend onderhoud grachten in de Vierkeerstraat.

Werkopdracht gemaakt

2

3
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Bavikhove

4b

Politie : het frequent patrouilleren van de politie langs het
jaagpad zorgt voor een beter veiligheidsgevoel

Is doorgegeven aan Politie

3

Bavikhove

4b

Vuilbakken voor hondepoep : in Bavikhove zijn er slechts
twee nl op het sportpark en op de Tuinwijk, voorstel is om
er meerdere te plaatsen bvb op Duivestuk, Ter kerke,
langs de Leie

Naast de hondenpoepbakken staan er ook verschillende
straatafvalbakken. Het is ook perfect wettelijk om
hondenpoepzakjes in de straatafvalbakken te deponeren.
De hondenpoepbakken maken deel uit van het
hondenpoepbeleid. De suggesties Duivestuk en Ter Kerke
worden onderzocht, langs de Leie = geen stadseigendom.

3

Bavikhove

5

Vraag naar stand van zaken industriezone.

Eerst wordt ingezet op inbreiding en revitalisering van
oude industriegebouwen en –zones vooraleer er nieuwe
worden aangesneden.
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Krijgen plaatselijke ondernemers een faire kans bij het
toekennen van projecten van de stad?

ook het stadsbestuur is gevat door de wet op de
overheidsopdrachten. Bij deze opdrachten wordt
nagegaan of er plaatselijke handelaren of ondernemers
kunnen meedingen in het dossier. Daarnaast
organiseerde Wol ook een info-moment voor de
plaatselijke handelaren over de wet op de
overheidsopdrachten om de competentie hierover bij de
lokale handelaren te verhogen.
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Ondersteuning handelaars en bedrijven: Kan er vanuit de Het samengaan van wonen en ondernemen blijft een
stad gewerkt worden aan positieve beeldvorming over
streefdoel in deze.
handelaars en vooral bedrijven? Meestal was het bedrijf er
eerder dan de omringende wijk, maar toch is het bedrijf
oorzaak van veel ellende en zouden de mensen het liefst
dat bedrijf zien verdwijnen. “Zolang ze er werken is het
bedrijf ok, maar de dag na hun pensionering, is alles plots
slecht en de schuld van het bedrijf.” Graag een beetje
meer verdraagzaamheid.
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Hoe komt het dat bepaalde premies niet gegeven worden
aan BVBA’s en NV’s?

graag verduidelijking over welke premies het hier gaat.
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Waarom kan er geen gelijkaardige regeling als in het
centrum uitgewerkt worden voor de renovatie van de
gevels in de deelgemeenten?

de premie renovatie van gevels in het stadscentrum was
mede een europees project in het kader van de
versterking van de handelskern. Het project liep af in
september 2013. Samen met de handelaren worden nu
andere manieren gezocht om de handel in de stad te
ondersteunen en te promoten.
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Wanneer wordt iets voorzien voor senioren in Bavikhove?
Senioren kunnen niet blijven wonen in hun eigen
deelgemeente en moeten op een bepaalde leeftijd
noodgedwongen uitwijken naar Harelbeke, Kortrijk of nog
verder.
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Ook naar vrijetijdsbesteding is er amper iets voorzien. Er is Op korte termijn zal vooral ingezet worden op een
een kaartershuisje, maar dat is veel te klein. Kan
opwaardering van de socio-culturele infrastructuur in
Bavikhove aanspraak maken op een gelijkaardige
Bavikhove. De werking van het dienstencentrum in Hulste
accommodatie zoals de Rijstpekker in Hulste?
richt zich ook uitdrukkelijk tot de inwoners van
Bavikhove.
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Eén persoon geeft te kennen dat haar buitenlandse partner
niet goed werd opgevangen in het stadhuis. De persoon in
kwestie moest naar een apart loket, waar hij dan toch niet
verder kon geholpen worden omdat de medewerker die
van de materie op de hoogte was, ziek was.
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Afhankelijk van de materie waarvoor mensen naar het
stadhuis komen, worden ze naar een bepaald loket
doorverwezen. Het feit dat de persoon in kwestie niet
verder kon geholpen worden, zou moeten te maken
hebben met de ziekte van de medewerkers, en niet met
de afkomst van de persoon. We streven er naar in de
dienstverlening om de kennis van specifieke materie bij
verschillende mensen onder te brengen, maar we kunnen
niet uitsluiten dat er in occasionele gevallen geen
antwoord kon gegeven worden op de vraag.

Ronde van Harelbeke | etappe 2 - Bavikhove
p. 13 van 20
Bavikhove

6

Senioren: Aandacht voor vergrijzing: Plaatsen te kort in
Thuisozrgondersteuning zorgt voor een groot aanbod aan
rusthuizen ; Hulp bij boodschappen doen; Activiteiten
thuiszorgondersteunende maatregelen. De Rijstpekker in
voor senioren ; in kaart brengen van vereenzaming – kan Hulste richt zich ook op de bewoners van Bavikhove.
dat?
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Senioren: Aandacht voor vergrijzing: Te smalle voetpaden Inventaris van de voetpaden moet nog opgemaakt
+ verlaging van boordstenen nodig; Lange afstanden –
worden. Bij heraanleg wordt het verlagen van
integreer rustpunten (zitbanken);
boordstenen aan oversteekplaatsen uitgevoerd. Een vraag
voor inplanting van een zitbank op een specifieke plek
mag steeds gericht worden aan de stad. Er is namelijk
geen beleid om om de zoveel meter een bank te voorzien.
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Parochiefeest: Voor senioren tof initiatief - Verder door
stad laten begeleiden

OCMW Harelbeke staat in voor het seniorenbeleid van de
stad. De suggestie wordt aan het OCMW doorgegeven.
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De vrees bestaat dat een zwembad veel geld zal kosten
waardoor andere, belangrijke investeringen achteruit
geraken. Er wordt verwezen naar andere gemeenten die
een zwembad hebben. De tafel is het hier unaniem over
eens.

De discussie over het zwembad wordt op regionaal niveau
gevoerd. Stad Harelbeke kan zo'n investering en
uitbating onmogelijk alleen dragen.
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Iedereen vond het maar normaal dat de stad streeft naar
gezonde financiën.

Opinie. Is niet steeds evident om dit in de praktijk om te
zetten.
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Heeft de burger inzage in de financiën van de stad?

Het budget 2014 en 2015 is beschikbaar via de website
van de stad. Openheid over de financiën van de stad
wordt verder opgevolgd. Ondertussen werd het budget in
een bevattelijkere samenvatting toegevoegd aan de
website.
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Buitenschoolse kinderopvang: de personeelsleden van
school moeten zelf het vervoer regelen naar De Kleine Ark
(is niet kerntaak van leerkracht).  Kan HISE of sociale
tewerkstelling hier een oplossing bieden? ’s Ochtends is er
1 leerkracht die de opvang moet verzorgen van zo’n 60 à
70 kinderen + locatie op school is te klein

De tewerkstelling die VZW HISE kan ontwikelen is sterk
gelimiteerd en dient door de Vlaamse overheid vastgelegd
in een call. Hierdoor is er een loonsubsidiëring voorzien.
Taken zonder loonsubsidiëring zijn naar rendabiliteit toe
niet haalbaar.
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Weinig aanbod kinderopvang tot 2.5 jaar.

Het aanbod voor Harelbeke is relatief groot in vergelijking
met andere steden en gemeenten. Dit neemt natuurlijk
niet weg dat het in realiteit niet altijd eenvoudig is om
een opvangplaats in de buurt te vinden. Het verhaal
van de kinderopvangzoeker (als ouder op 1 plaats je
kinderopvangvraag stellen) van Kind & Gezin werd
afgevoerd na evaluatie van een proefproject. Een
alternatief werd nog niet aangeboden.
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Buitenschools: Speelpleinwerking: Er worden vragen
gesteld bij de leeftijd en kwaliteit van de begeleiders.

Uit de evaluatie van de werking tijdens de vorige
zomervakantie zijn inderdaad een aantal opmerkingen
naar voor gekomen. Er worden extra initiatieven
genomen om de kwaliteit van de speelpleinwerking op
peil te houden.
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Dienstverlening stadhuis: het ticketsysteem wordt als zeer ok
positief ervaren. Men heeft meer privacy.
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Dienstverlening stadhuis: personeel is vriendelijk en werkt ok
correct
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Dienstverlening stadhuis: openingstijden worden eveneens ok
positief onthaald
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Klacht in verband met dienstverlening: twee jaar terug
werd er geen duidelijke informatie gegeven over premies
bij het bouwen en/of renoveren van een woning.
Ondertussen beschikt de stad nu wel over een 'Woonloket'.

Informatie over premies wordt gegeven bij dienst
stedenbouw (zowel nu als vroeger). De dienstverlening
omtrent andere woononderwerpen werd uitgebreid door
Woonwijs.
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Containerpark: wanneer je wagen niet onder de barrière
kan , kan je geen gebruik maken van de gratis fracties.
Hoogtebeperking werkt discriminerend.

De hoogtebeperking is een beleidsbeslissing die werd
genomen om te voorkomen dat grote (hoge) wagens
'veel' afval zouden aanbrengen. Men kan ook gratis
fracties afleveren op de site IMOG (waarvoor men enkel
een gebruikstarief van 2 euro moet betalen.
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Kan het containerpark voor Harelbekenaren niet opgaan in Het opnemen van het gratis deel langs de
het groter geheel? Kan er eventueel een andere
Kortrijksesteenweg in het resterende IMOG-deel waardoor
er geen afzonderlijk gratis deel meer zou zijn voor de
bestemming aan toegekend worden?
inwoners van onze stad is op vandaag geen optie. Dit kan
wel in de toekomstworden overwogen als alle
containerparken in de IMOG-regio worden
gestandardiseerd overeenkomstig het IMOG-model van
de Kortrijksesteenweg.
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Hulpvaardige dienstverlening van alle medewerkers op het Het is steeds de bedoeling dat onze medewerkers
containerpark
hulpvaardig zijn. Wel te verstaan dat onze parkwachters
niet mogen helpen bij het laden en lossen van afval …
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De Chiro Bavikhove wil in nabije toekomst een nieuwe
heem bouwen aan sporthal. De vraag is of er daar verder
uitgebouwd kan worden aan bestaande gebouwen
(chalets).

2

Het is de bedoeling dat Chiro Bavikhove gedurende 5 jaar
gebruik kan maken van 4 lokalen in de vroegere
gemeenteschool/Wingerd2 (gedeeld gebruik met de
speelpleinwerking van de stad). Hiertoe zijn op dit
moment onderhandelingen en besprekingen bezig. Bij de
opmaak van een plan of visie voor de ruimere site wordt
de nood aan nieuwe lokalen voor de Chiro meegenomen.
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De ondersteuning van het verenigingsleven mag niet
minderen. Extra ondersteuning mag en is steeds welkom:
deels financieel via bijvoorbeeld gratis verhuring
feestmaterialen (zie Wielsbeke en Waregem), uitwerking
van vrije tijdsloket (1 aanvraag voor alles van 1 feest), 1
aanspreekpunt in de stad. Nu zijn er veel afhaalpunten
voor materiaal en veel loketten voor aanvraag huur
materiaal. Het vrije tijdsloket zou dan ook telkens info
moeten geven over nieuwe wetgeving, bijvoorbeeld de
geluidsreglementering.

Er worden initiatieven gepland om werk te maken van
een ééngemaakte evenementenaanvraag en betere info
aan de organisatoren van diverse activiteiten en
evenementen. Ondertussen is een digitaal
aanvraagformulier opgemaakt en wordt dit in 2016
aangepast en verbeterd.
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Subsidiebeleid jeugdverenigingen zit goed in elkaar en is
eerlijk maar je moet kennis hebben van de regels: vanuit
de jeugddienst wordt uitleg gegeven. Dit wordt best
jaarlijks herhaald door de jeugddienst. Jonge leiders gaan
daar naar toe. In het verleden een stuk subsidie gemist
door te weinig kennis.

Jeugdraad en jeugddienst blijven de geschikte kanalen
voor informatie en uitleg rond subsidies voor het
jeugdwerk.
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Logistiek: materiaal en vervoer – depot komt stoelen of
tafels zetten, “materiële/logistieke steun is bijna
belangrijker dan de financiële, ! ipv geld te geven, geef
een cheque waarmee je materiaal kan ‘kopen’. .

De ondersteuning van het verenigingsleven is een
constant aandachtspunt en hieraan moet dus ook in de
(nabije) toekomst de nodige aandacht geschonken
worden. Een cheque voor materiaalgebruik is hierbij een
valabele denkpiste. Op dit moment werden hieromtrent
geen verdere initiatieven genomen.
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De bezetting van de sporthal moet herbekeken worden. Nu
gebeurt het al te veel dat de volledige zaal wordt
afgehuurd door mensen die maar een deel ervan nodig
hebben, waardoor anderen in de kou blijven staan. Verder
gebeurt het vaak dat niet-Bavikhoofse verenigingen komen
sporten, waardoor de eigen clubs geen vrij moment vinden
om in de eigen sporthal binnen te kunnen. Dit is een
gekend probleem in de sportdienst.

Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk tegemoet te
komen aan de diverse noden en wensen m.b.t. gebruik
van de beide sporthallen (Bavikhove en Harelbeke). Dit is
telkens een moeilijk puzzel waarbij het erg moeilijk is om
iedereen 100% tevreden te houden.
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Wat zijn de criteria om de sporthal te kunnen huren?
Normaal moet dit een sportevenement zijn. Brouwerij
Bavik kon de sporthal volledig gebruiken terwijl het geen
sportevenement was. Gelijkheid qua verhuring. Eenmalig
feit? Ja

De criteria m.b.t. het sportief en niet-sportief gebruik van
de sportinfrastructuur liggen vast in het
gebruikersreglement terug te vinden op
www.harelbeke.be/sport
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Torengalm: deze zaal is ok maar is eerder verouderd en
beperkt. Kan in Bavikhove een zaal zoals de Rijstpekker in
Hulste opgetrokken worden? De geluidsinstallatie in zaal
Torengalm zou niet werken, maar het tegendeel werd
bewezen op deze tweede etappe van de Ronde van
Harelbeke. Materiaal torengalm: de frigo is verouderd en
koelt niet snel.

Tijdens deze legislatuur wordt geen nieuw socio voorzien
in Bavikhove. Recent werden wel een aantal initiatieven
genomen om de kwaliteit voor gebruikers en
organisatoren te verbeteren. Via het vernieuwen van de
huurovereenkomst met brouwerij De Brabandere werd
geïnvesteerd in een nieuwe toog met koelcel. Er is ook
voorzien in vaste geluidsinstallatie en een beamer met
scherm.
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Toneel: verhuur zalen gebeurt soms dubbel of te kort op
elkaar. Wordt dan dubbele pacht betaald (toneel en Chiro
die samen voor dezelfde dag betalen)? Bv. Toneel en
vogeltentoonstelling: zo vm vogels en nm toneel: terwijl
vogelt opkuist moet toneel al repeteren = niet evident. En
waarom moet toneel steeds opkuisen en opstellen voor
iedere voorstelling = vervelend. Idem om frigo’s te vullen
en te legen (dit moet telkens gebeuren na een
toneelvoorstelling, niks kan blijven zitten of staan). De
verenigingen spreken wel met elkaar om het goed logistiek
te organiseren, maar het lukt niet steeds 100%. Zijn de
tarieven in dagdelen of per uur opgesplitst of is dit voor
iedere per dag te betalen?

Door de grote vraag naar het gebruik van de socioculturele infrastructuur en om hierbij zoveel mogelijk aan
de diverse wensen tegemoet te komen, kan het soms niet
anders om het gebruik kort na elkaar of dubbel in te
plannen. Het is onhaalbaar om gedurende lange periode
(tot 1 maand) exclusief gebruik voor het toneel te
garanderen. Dit alles brengt inderdaad soms praktische
ongemakken met zich mee. Er wordt inderdaad per
gebruik(er) en per dag betaald maar de huurprijs blijft in
verhouding wel laag.
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Toneel: werd soms gevraagd om naar spoor te gaan, maar Het is inderdaad logisch dat een lokale vereniging zoveel
het publiek is van Bavikhove. Moeilijk om uit te wijken.
mogelijk in de lokale infrastructuur terecht kan. Indien
Men wil in eigen dorp blijven.
het omwille van de drukke bezetting, een grotere
capaciteit of betere uitrusting aangewezen is om naar CC
Het Spoor te gaan, dan kan dat ook altijd.
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Toneel huurt loft voor materiaal (hoort bij een huis).
De infrastructurele ondersteuning van de diverse
Stockage ruimte nodig in de toekomst want de eigenaar is verenigingen is een aandachtspunt én een uitdaging. Als
80 jaar.
stadsbestuur zal het praktisch en financieel erg moeiljik
zijn om aan alle vragen tot (exclusief) gebruik van
infrastructuur van de diverse verenigingen tegemoet te
komen. Op termijn zal het polyvalent en gecombineerd
gebruik van infrastructuur vermoedelijk een noodzaak
zijn.
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Kan oude bib meer gebruikt worden? Betere opsplitsing
mogelijks qua verhuur? Ieder zijn eigen ruimte?
Conclusie: Infrastructuurverhuring beter spreiden over de
verschillende gebouwen zodat verenigingen niet steeds
kort na elkaar komen en telkens materiaal moeten
opbergen en terug opzetten. Er wordt, denken ze, ook
dubbel betaald voor 1 dag (= twee verenigingen die zaal
betalen).

Door de grote vraag naar het gebruik van de socioculturele infrastructuur en om hierbij zoveel mogelijk aan
de diverse wensen tegemoet te komen, kan het soms niet
anders om het gebruik kort na elkaar in te plannen. Dit
brengt inderdaad soms praktische ongemakken met zich
mee. Er wordt inderdaad per gebruik(er) betaald. Het
vroegere schepenlokaal wordt ondertussen ook verhuurd.
Er zal ook bekeken worden of de vroegere refter ter
beschikking kan gesteld worden van het
verenigingsleven.
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Toekomst site gemeenteschool: Bij groen licht voor
nieuwbouw – wat met ‘oude’ site? Voorstel om de site als
1 gebied te beschouwen en niet te gaan fragmenteren. De
sporthal is momenteel te klein (ook voor school is sporthal
net voldoende voor lessenaanbod). Chiro heeft nood aan
huisvesting. Nood aan een polyvalente ruimte.
Meisjesvolley kon niet doorgaan door te weinig
oefencapaciteit. Laat er iets gebeuren voor de
gemeenschap.

Na de info-vergadering in '15 waar een aantal
uitgangspunten en ideeën afgetoetst werden, zijn er in
het budget 2016 middelen voorzien om met externe
ondersteuning een toekomstvisie en -plan voor de ganse
site op te stellen.
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Als de school vrijkomt, kan deze ruimte gebruikt worden
voor de verenigingen?

Na de verhuis van VBS De Wingerd (eind 2015) is het de
bedoeling om op korte termijn de ene helft van het
gebouw te gebruiken voor het kunstonderwijs. De andere
helft zouden we ter beschikking willen stellen voor
speelpleinwerking en Chiro. Hieromtrent zijn de
besprekingen bezig. De verdere toekomst van het gebouw
zal afhangen van het plan dat vanaf dit jaar opgemaakt
wordt voor de ganse site.
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Chiro Bavikhove: chalets zijn verouderd. Waar kunnen
nieuwe gebouwen gezet worden? Welk perceel zal voor
hen beschikbaar zijn voor nieuwe gebouwen? Of kan men
in de school terecht? Wat gebeurt er met de school
Bavikhove?

Na de verhuis van VBS De Wingerd (eind 2015) is het de
bedoeling om op korte termijn de ene helft van het
gebouw te gebruiken voor het kunstonderwijs. De andere
helft zouden we ter beschikking willen stellen voor
speelpleinwerking en Chiro. Hieromtrent zijn de
besprekingen bezig. De verdere toekomst van het gebouw
zal afhangen van het verdere plan dat opgemaakt wordt
voor de ganse site.
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Speelstraten: worden als positief ervaren – steun van
stadsbestuur bij organisatie wordt geapprecieerd. verder
promoten. Sommige straten zijn al aan een tiende editie
toe. zou leuk zijn moest sportdienst of jeugddienst eens
op bezoek komen.

Ook vanuit de stad worden de speelstraten als erg positief
ervaren en het is dan ook zeker de bedoeling deze
initiatieven verder te ondersteunen. Extra aandacht
omwille van het 10jarig bestaan is een goede suggestie.
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Elektriciteitscabine waar de vroegere Spar was. Lijkt op
een 'belfort'. Misschien kan er daar iets mee gebeuren.
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2014 is het 100 jaar WOI. In Bavikhove is het monument
verplaatst, maar de namen zijn niet meer leesbaar en
zichtbaar. Uit respect voor de overledenen zou het goed
zijn als het monument wordt opgekuist en de namen
herschilderd worden.

Deze is ondertussen gesloopt. Daarnaast werd de
volledige parkeerzone aan de oude bibliotheek
heraangelegd.
Dit is voorzien om uit te voeren in 2014. Financiële
middelen zijn voorzien in het budget. Uitgevoerd
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Vluchtelingen

Het opvangaanbod voor vluchtelingen werd in 2015
uitgebreid met 10 plaatsen. Er kunnen nu 39
vluchtelingen opgevangen worden in de stad. De
vluchtelingen worden vooral gehuisvest in het centrum
van Harelbeke, doch gespreid over het volledige centrum.
Er vond een infoavond plaats over de
vluchtelingenproblematiek en er wordt een buddywerking
ontwikkeld zodat de vluchtelingen een aanspreekpunt
hebben in de stad.

