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1. De bescheiden mening van 150 Kortrijkse jongeren 

 

Jong Groen Kortrijk zwierde deze zomer een enquête online om Kortrijkse jongeren te bevragen over 

hun stad. Het idee achter de bevraging is heel eenvoudig: voor Jong Groen is beleidsparticipatie van 

burgers (en dus zeker ook van kinderen en jongeren) erg belangrijk. Een stad die beleid voert dat in 

samenspraak met zijn bewoners is gemaakt voert doorgaans een beter beleid. Vooral de -18 jarigen 

moeten met extra zorg betrokken worden bij het beleid. Zij hebben immers geen stemrecht en 

kunnen het gevoerde beleid dus niet belonen of afstraffen.  

Om ons voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van Oktober 2012 hebben we alvast 151 

meningen over onze stad verzameld. In deze nota krijg je een voorstelling van het proces en de 

resultaten.  

De resultaten samenvatten is niet eenvoudig. Toch springen een aantal zaken onmiddellijk in het 

oog. De bevraagde jongeren willen een stad die: 

- groener is 

- veiliger  is 

- beter betaalbaar is om in te wonen 

- voetgangers en fietsers centraal plaatst en niet langer de auto 

-  burgers (en dus ook kinderen en jongeren) ernstig neemt en betrekt bij het beleid. 

Gemiddeld krijgt de stad een 6/10 wat de dynamiek betreft. Kortrijk als bruisende stad, is dus een 

vlag die de lading maar gedeeltelijk dekt. Klaar voor een reis door het hoofd van 150 Kortrijkse 

jongeren? 

 

2. Werkwijze 

De enquête werd digitaal verspreid tussen 20 juni en 15 augustus.  

Via Facebook, Twitter, mail, de nieuwsbrief van Groen! Kortrijk en de pers (Het Laatste Nieuws en de 

Krant van West-Vlaanderen) werd ze bekend gemaakt.  

Daarnaast werden ook 15 enquêtes afgenomen onder de monitorenploeg op speelplein “De 

Warande”. 

Om de respons te verhogen werden ook 5 keer 2 cinematickets verloot onder de respondenten. 

In totaal vulden 151 jongeren tussen de 12 en 33 jaar de enquête in.  

 

 



3. Achtergrondkenmerken van de respondenten: 

 

a. Woonplaats van de respondenten: 

Kortrijk 45.03%  

Heule 33.11%  

Marke 9.93%  

Bissegem 5.30%   

Bellegem 1.99%  

Rollegem 1.99%  

Aalbeke 1.32% 

Kooigem 1.32% 

Kortrijk, Bellegem, Rollegem en Aalbelke zijn (licht) ondervertegenwoordigd. Heule daarentegen is 

oververtegenwoordigd.  

b. Leeftijd van de Respondenten: 

17% van de respondenten is jonger dan 18. De grote meerderheid (83%) Is meerderjarig. Dat maakt 

dat de cijfers die uitgesplitst zijn voor de -18 jarigen mogelijks minder betrouwbaar zijn. 

c. Representativiteit - fraudegevoeligheid: 

Het is duidelijk dat het onmogelijk is om alle kinderen en jongeren te bevragen in Kortrijk. De 

leeftijdafbakening 12-33 jaar beperkt de groep al tot ongeveer 20% van de Kortrijkse bevolking. 

De enquête werd zo “licht” mogelijk gehouden om de uitval tijdens het invullen te beperken. De 

enquête was kort, in eenvoudige taal en online.  Bovendien konden er ook cinematickets gewonnen 

worden.  

Om de representativiteit te verhogen werden ook een aantal enquêtes schriftelijk afgenomen onder 

de monitoren van de Warande. Via de moderne communicatiekanalen zoals Facebook en Twitter 

werd de enquête verspreid. Ook via de pers werd de enquête aangekondigd (Het laatste Nieuws en 

Krant van West-Vlaanderen pikten het op). Op die manier werd de enquête ruimer bekend gemaakt 

dan de “vrienden” in de sociale netwerken van de Jong Groen Kortrijk leden. Doordat de enquête 

online werd gevoerd hebben we zelf geen controle over wie de link doorstuurt. 

 Het online systeem waarmee de enquête werd uitgevoerd maakt duidelijk wanneer de enquête 

meer dan 1 keer vanaf één en de zelfde PC werd ingevuld. Dit kwam 2 maal voor, die resultaten 

hebben we meegenomen. Één keer werd de enquête 4 keer vanaf de zelfde PC ingevuld en die 

resultaten werden niet meegenomen in de resultaten. 

 



4. Mobiliteit 

 

3.1. vervoersmiddelen gerangschikt volgens belangrijkheid 

De exacte vraag was: Rangschik in volgorde van belangrijkheid: welke vervoersmiddelen 
moeten voorrang krijgen in de stad?  

 
Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 

Auto 3.31% 4.64% 3.31% 26.49% 62.25% 

openbaar vervoer (bus, trein, taxi) 8.61% 9.93% 31.13% 45.03% 5.30% 

Brommer 1.32% 1.99% 46.36% 21.19% 29.14% 

Fiets 27.15% 62.91% 7.28% 1.99% 0.66% 

te voet 59.60% 20.53% 11.92% 5.30% 2.65% 

 

De duidelijkste score is weggelegd voor “de auto”. Maar liefst 62% van de respondenten geeft de 

auto de laagste prioriteit als vervoersmiddel in de stad. Dit staat haaks op het idee van het huidige 

stadsbestuur dat de auto absolute prioriteit geeft in de binnenstad.   

Logischerwijs zijn vooral “te voet” ( 60% als eerste keuze) en ”per fiets”(62% als 2e keuze) de 

populaire manieren om je voort te bewegen in de stad.  Het openbaar vervoer scoort met bijna 50% 

als 1e, 2e of 3e keuze) niet echt denderend.  

3.2. De bus als alternatief? 

Op de vraag: Neem je soms de bus” antwoord 52% negatief. 48% van de respondenten neemt de bus 

niet.  Gevraagd naar de redenen waarom mensen de bus niet nemen scoort vooral het antwoord “ik 

ben er sneller met een ander vervoersmiddel” erg hoog (70%). In Kortrijk zijn er dan ook weinig 

aparte busbanen of voorrangsmaatregelen voor bussen.  Te weinig bussen(26%), overstappen (23%) 

en te weinig informatie (23%) zijn 3 andere vaak voorkomende redenen.   

3.3. De fiets als alternatief? 

Op de vraag ”Kan je je als fietser voldoende veilig verplaatsen in Kortrijk en de deelgemeenten?” 

antwoord is het gemiddelde net geen 3 op een  schaal van 0 tot 5. Er middelmatig dus.  35% van de 

respondenten antwoord uiterst negatief op de ze vraag (een score 1 of 2). 32% van de respondenten 

geeft dan weer een uiterst positieve score (4 of 5). 

Op de open vraag naar de gevaarlijkste plek voor voetgangers en fietsers in Kortrijk kregen we 31 

verschillende gevaarlijke punten van onze respondenten. Opvallend is dat de 3 meest aangegeven 

gevaarlijke punten alle drie werden heraangelegd tijdens deze legislatuur. Het gaar over de 

Menenpoort(7% van alle respondenten of 10% van de respondenten die geantwoord hebben op 

deze vraag). De kluifrotonde doet het nog een stuk slechter. 13% van de respondenten of 19% van de 

respondenten die geantwoord hebben op deze vraag geven uit zichzelf de Kluifrotonde op als een 

gevaarlijk punt.  5,5% van de respondenten vindt de Oudenaardsesteenweg een erg gevaarlijk punt.  



3.4. Met het vliegtuig dan maar? 

Op de vraag “Vind je het belangrijk dat een stad als Kortrijk beschikt over een eigen luchthaven 

(Wevelgem)?” antwoord maar liefst 78% negatief. Slechts 22% vindt de luchthaven van Wevelegem 

noodzakelijk.  

5. Ruimtelijke Ordening 

 

4.1 Betaalbaar wonen: 

Op de vraag “denk je later een betaalbare woning te vinden in kortrijk” antwoord maar liefst 45% 

met “Nee”. Dat is voor ons een onthutsend cijfer. Bijna de helft van de respondenten gaat er van uit 

geen woning te vinden binnen hun budget. Bij de – 18 jarigen ligt dat cijfers zelfs op 67%. Nochtans 

geeft 77% aan na hun studies te willen blijven wonen in Kortrijk (23% ziet dat niet zitten) Bij de -18 

jarigen is zelfs 37% niet van plan om na de studies in Kortrijk te blijven.  Bij de open vraag “Als je 1 

iets mag veranderen aan onze stad, wat zou dat dan zijn?” geeft 10% zelf aan dat  er meer betaalbare 

woningen moeten zijn/komen in Kortrijk. 

4.2. alles in de buurt: 

In de open vragen komen  “de gezelligheid”, “de kleinschaligheid” en het “alles bij de hand hebben” 

vaak aan bod. Op de vraag Wat is er belangrijk voor jou om in de buurt te hebben van je huis (nu of 

later)? Kregen we volgende top 3 (meerdere antwoorden waren mogelijk): 

een park 73.03% 

winkels 63.16%  

je werkplek 57.24% 

4.3. nog even over dat park: 

70% van de respondenten antwoord negatief op de vraag of er voldoende groene ruimte is in 

Kortrijk. We zijn niet enkel in de feiten de minst groene plaats in België maar dus ook gevoelsmatig. 

Slechts 30% vindt dat er in Kortrijk voldoende groene ruimte is, bij de – 18jarigen vindt slechts 12,5% 

dat er voldoende groene ruimte is. Het valt ook op dat mensen “een park” helemaal bovenaan 

plaatsen bij de zaken die ze graag in de buurt willen hebben, zelfs hoger dan winkels.  Op de open 

vraag “Als je 1 iets mag veranderen aan onze stad, wat zou dat dan zijn?” antwoord  12% zelf aan dat  

er meer groen ruimte moeten komen in Kortrijk. Op een andere open vraag “ Wat mis je het meest in 

Kortrijk” kiest 34% voor “een echt bos(of groene ruimte)” op de eerste of de 2e plaats.  28% zet op 

die zelfde vraag “gezellige starten en pleintjes” op 1 of 2. 

 

 

 



6. Veiligheid: 

 

Kortrijk krijgt een hoge “gemiddelde score” van 4 op 5 als het gaat over “graag wonen in de stad”. 

Een erg mooie score. Deze score staat in schril contrast met de waarderingen als het over veiligheid 

gaat in onze stad. Van de 21% respondenten die aangeven niet in Kortrijk te willen blijven wonen 

geeft 10% aan dat “de onveiligheid” daar de oorzaak van is. 1 60% van de ondervraagden mist 

“veilige buurten” als 1e of 2e belangrijkste element in onze stad. Bij meer dan de helft van de 

ondervraagden staat “veilige buurten” op 2. Dat is een erg duidelijk cijfer.  Nochtans krijgt Kortrijk 

een waardering van 3.5 op 5 bij de vraag “hoe veilig voel je je?”. Wat dit thema betreft is er duidelijk 

iets aan de hand in Kortrijk.  

Als we één van de oplossingen bekijken die de meerderheid heeft bedacht nl. het Safe Party Zone 

systeem dan stellen we vast dat  6 op de 10 ondervraagden het systeem waardevol vindt. 4 op 10 

laat zich negatief uit over het systeem.  

Op de open vraag” Als je één iets mag veranderen aan onze stad wat zou dat dan zijn?” krijgen we 

verschillen antwoorden die gerelateerd zijn aan veiligheid.   7% van de respondenten geeft aan 

“minder vreemdelingen” te willen en nog eens 6% wil “minder criminaliteit”. Één iemand wil dat de 

hangjongeren aangepakt worden.  

Het beleid is de laatste jaren een stuk repressiever geworden (meer camera’s, VIP behandeling voor 

hangjongeren, aanpak Pradopark,…). Toch blijft veiligheid een belangrijk thema. Tijd voor andere 

recepten?  

7. Kortrijk, een jeugdige stad? 

 

We beginnen met het strafste cijfer. 55% van de respondenten vindt dat jongeren niet ernstig 

genomen worden door de stad, bij de -18 jarigen is dat zelfs 62%.  Op de vraag “Heb je het gevoel 

dat de stad Kortrijk jou als jongere of jonge ouder ernstig neemt en een inspanning naar jou doet om 

de stad zo aangenaam mogelijk te maken?” antwoord dus slechts 45% positief. Dit lijkt mij een erg 

slecht cijfer. De meerderheid van de jongeren heeft niet het gevoel ernstig genomen te worden. 

Werk aan de winkel! 

Op de vraag “Moeten burgers (dus ook kinderen en jongeren) meer betrokken worden bij de 

beslissingen die genomen worden in onze stad?” antwoord 87% van de respondenten positief. 

Slechts 14% vindt de huidige betrokkenheid voldoende of te veel. Veel ruimte voor interpretatie zit 

er niet op deze cijfers. 

De fuifzaal komt opnieuw bovendrijven in onze bevraging. Op de vraag “wat mis je het meest in 

Kortrijk” staat “een fuifzaal” op nummer 1. 47% van de respondenten plaats “een fuifzaal bovenaan”. 

Wanneer we de eerste en de 2e keuze samenvoegen dan scoort de fuifzaal  bijna 60%. Wat de 

meerderheid ook beweert: er is hier weldegelijk een noodzaak.  

                                                           
1
 Uitgedrukt in absolute cijfers gaat het hier over 3 personen. Een erg kleine groep om de uitspraken te 

extrapoleren.  



8. Enkele uitspraken die opvielen, terug kwamen, … 

 

8.1 Blijven wonen in Kortrijk? 

Kortrijk is een 'doodse' stad. 's Avonds valt er vaak niets meer te beleven. Het ontbreekt aan 

gezelligheid, karakter en sfeer. 

omdat je hier een plaats hebt zoals de vlasmarkt waar je altijd kunt naartoe gaan, ook als je alleen 

vertrekt, je komt altijd wel iemand tegen die je kent... 

Ik mis nog een link met de wereld in deze stad. Als huidig student in Brussel en voormalig Erasmuser 

versta ik waarom jonge mensen hier soms weg willen en meer willen ontdekken. 

Ik zou zeker in Kortrijk willen blijven wonen, gewoon omdat Kortrijk een aangename regiostad is. Het 

is een kleine stad, het centrum is heel aangenaam, niet te druk, gewoon gezellig druk en leefbaar. 

Kortrijk moet het geheel hebben van repressieve maatregelen. Geen enkel probleem word effectief of 

aan de wortel aangepakt. Het krijgt wat opsmuk of 'design' of word neergeslagen door extra politie, 

burgerwacht en dwangmaatregelen. Elke dag zien we voorbeelden van sociale afbraak en 

klasseverdeling. 

Kortrijk leeft! Op cultureel vlak valt er heel wat te beleven, met verschillende clubs als de Kreun, de 

Pits en de cinéPalace kan iedereen aan zijn trekken komen. Kortrijk is een stad met muziek in zich. 

vertrouwde omgeving en voorzieningen zijn in orde. Nieuw shoppingcenter is een stap in de goeie 

richting om kortrijk terug bruisend te maken! Nog een mooi park hier of daar gewenst. 

 

8.2. Wat mis je in je vrije tijd? 

Ik ben zelf iemand die heel veel activiteiten doet, ik ben lid van verschillende verenigingen en ik spreek 

graag af met vrienden. Toch kan je me vaker vinden in Brussel, Leuven, Gent(Ik studeer daar niet) 

omdat er meer te beleven valt. Er zijn te weinig gezellige plaatsen in Kortrijk om eens 'rond te hangen' 

(maar dat mag tegenwoordig ook niet meer), een aangename fuifzaal ontbreekt en de mogelijkheden 

om je te engageren zijn niet bekend genoeg of zijn er niet. 

Een betaalbare fuifzaal 

meer gezellige pleintjes om een pintje te kunnen gaan drinken, meer buitensportruimte die GRATIS ter 

beschikking is (bvb looppiste op de wembley) 

artistieke wereld terug dichter bij de burger, bvb beeldenpark ... ipv afgesloten budaproject 

toegankelijke repetitieruimtes/ateliers voor jonge muzikanten/kunstenaars. Momenteel blijven deze 

ruimtes voorbehouden aan ervaren, betalende artiesten of vrienden van de beheerders. 

Alles in functie voor marginalen, vreemdelingen en socialen gevallen, er wordt te weinig aandacht 

besteed aan de fatsoenlijke jeugd, hardwerkende middenklasse ! 



8.3. Wat zou je veranderen? 

Meer straten in lanen met bomen veranderen. Betonvlaktes vergroenen. 

 

Een inspraakorgaan voor de jeugd. Het orgaan zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit 16 tot 30 jarigen 

die 2-wekelijks samenkomen en er alle 'brandende' onderwerpen ivm de jeugd in Kortrijk bespreekt. 

Er zou dan bijvoorbeeld 2-maandelijks een mogelijkheid moeten zijn om de belangrijkste zaken te 

kunnen voorleggen op de gemeenteraad. 

De burgemeester. 

 

beter jeugdlokalen (jeugdbewegingen) wordt nauwelijks naar omgekeken, wij XXX zagen al jaren bij 

facility, nog steeds schimmel, barsten in gevel, water in kelder ,... 

 

Minder gemotoriseerde voertuigen (auto's, (lichte) vrachtwagens - vier of meer wielen) in de 

binnenstad. 

 

De pleinen die er zijn gezelliger maken, meer groen, zodat je wat meer afgeschermd bent van de 

auto's die door de straten rijden 

 

Minder vreemdelingen, en het vermijden van migrantenzones zoals bv. Stasegemsestraat, Veemarkt. 

 

Weg met al het uiterlijk vertoon, design vult geen magen, design zorgt er niet voor dat de armen van 

straat geraken. Straathoekwerk en hands-on approach bij jongeren aanmoedigen. Ipv uit een ivoren 

toren beslissingen te nemen, ééns kijken waarom er problemen zijn en de groepen waarmee er 

problemen zijn betrekken in het zoeken naar oplossingen. 

 

Meer blauw op straat en vooral rond het station. 

 

maak van de kliniek aan de houtmarkt studentenverblijven -> meer jong vol in de stad -> meer 

betrokkenheid bij de stad -> meer plakkers na studies -> dynamischer, vernieuwender stad 

 

Meer betaalbare mooie huizen in de stad voor een middenklasse publiek. Ik heb de indruk dat vele 

jonge gezinnen verhuizen naar de deelgemeenten of nog meer landelijk. In de stad wonen veelal 

armen, vreemdelingen,bejaaren of heel rijken 

 

minder geld uitgeven aan onnodige dingen zoals mijn restaurant en villa Vanthilt en daardoor meer 

geld overhouden voor veilige voetpaden en fietspaden 

 

 


