
Gewapend bestuur in Kortrijk  

 

“project VMZ” - Veemarkt / Zwevegemsestraat 

 

In 2010 nam het stadsbestuur zich voor om de omgeving van de Veemarkt in Kortrijk een 

nieuwe impuls te geven. Deze stadspoortomgeving moest omgevormd worden van een 

verloederde (oud-commerciële) omgeving naar een moderne, open groene woonomgeving, 

omzoomd door een aantrekkelijk winkel(wandel)gebied. Strategisch klonk het zo:  

“Zwevegemsestraat | site Marluc  

berichtgeving  2010  

De Zwevegemsestraat is één van de belangrijkste invalsassen van het Kortrijkse 

kernwinkelgebied.  De straat wordt momenteel gekenmerkt door nachtwinkels, 

telefoonwinkels, etc. en kan een positieve input gebruiken.  De definitieve 

bestemming van deze panden wordt bij voorkeur gelinkt aan een globale aanpak van 

de straat en de directe omgeving. “ 

 

De omgeving van de Zwevevegemse poort, en vooral de Zwevegemsestraat zelf, werd 

gekenmerkt door verloedering als gevolg van criminele activiteiten; of was het omgekeerd? 

Het stadsbestuur had een grondige sanering van de omgeving voor ogen en wou, vooraleer 

stedenbouwkundig nog verder stappen te willen en kunnen ondernemen, het gebied 

verzekeren van leefbaarheid en veiligheid. Het strategische beeld was helder. 

De politiezone VLAS kreeg eind 2010 de opdracht om hieraan een fundamentele bijdrage te 

leveren: de structurele duurzaamheid van de verandering was een objectief; het 

gloednieuwe indoor-shoppingcentrum (‘K’) stond letterlijk in de steigers aan het eind van 

deze stadscanyon. De tunnel naar de nieuwe ondergrondse parking werd midden de 

Zwevegemsestraat gegraven. Medio 2011 moest de verbetering op streetlevel merkbaar 

(ge)worden (zijn). Politioneel bekeken stond de korte termijn duidelijk voorop. 

Een structureel partnership voor een geïntegreerde aanpak leek de enige oplossing om én 

op de korte én de lange(re) termijn de opgelegde ‘terreinwinst’ te kunnen boeken. 

Vanuit politionele hoek werd een retroactieve scanning gedaan van de omgeving op basis 

van de klassieke operationele invalshoeken: groeperingen, personen, plaatsen, voertuigen 

(en voorwerpen) werden in kaart gebracht. Orbit-gewijs werd de cartografie gemaakt van 

het criminele beeld dat op dat ogenblik uit de politionele en ondersteunende databanken 

kon worden gevormd. Het soort en aantal vaststellingen, in relatie tot de gekende entiteiten 

van de ANG, bracht het sepiabeeld van de omgeving scherper en opende de eerste tactische 

pistes. De mainstream vaststellingen gingen in de richting van drugs(dealen en bezit), 



diefstallen en geweldfeiten. Er werd een overzicht gemaakt van de ANG-gekende populatie 

in de omgeving, in relatie tot de voornoemde soorten feiten.  

Aan stadszijde werd de ‘sociale kaart’ geactualiseerd en verfijnd: een inzicht in bewoning en 

bewoners moest de operationele mogelijkheden en tactische perspectieven mee 

ondersteunen. De 'gebiedswerking’ waarbij alle facetten van een stedelijke ondersteuning in 

regie worden gebracht, bleek hiervoor een bijzondere meerwaarde te betekenen. De 

informatiepositie vanuit politioneel oogpunt kon duidelijk worden afgetoetst aan de grenzen 

van het beroepsgeheim. Samenwerking op basis van vertrouwen en constructieve focus 

toonde hiervan de positieve relativiteit.  

Vanuit het parket werd een overzicht aangeleverd van de hangende en lopende dossiers, 

gaande van de casuïstische vaststellingen tot de gestructureerde onderzoeken (DOS). 

Hierdoor konden de targets of goals vastgelegd vanuit de klassieke strafrechtelijk hoek.  

In een intense samenwerking met alle bijzondere inspectiediensten kon vanuit het ‘bijzonder 

of (geactualiseerd) sociaal strafrecht’ een inventaris worden gemaakt van de sociaal-

economische inbreuken die eerder werden vastgesteld. Deze invalshoek was de sterkste 

lead-out tot het gewapend bestuur en de opbouw van het operationele kader. Een 

exhaustief overzicht van de respectievelijke bevoegdheden van al deze diensten om over te 

gaan tot onmiddellijke, tijdelijke en een eventueel verlengde sluiting van bepaalde 

(handels)panden was een sleutelelement voor de effectieve operationele opstart.  

Op korte termijn moest vooral rust (kunnen) worden gebracht in een omgeving die werd 

gemeden door residenten en passanten door de ‘druk’ van het bovengronds gevoel. 

Met een strakke en heel consequente cadans werden gerichte acties opgezet richting de 

reeds gekende targets (daders) en locaties; het bestaande strafrechtelijke beeld werd 

versterkt door bijkomende vaststellingen. De eerste gerechtelijke arrestaties en 

aanhoudingen brachten een eerste golf van rust. De eerste panden werden (tijdelijk) 

gesloten.  

 

Vanuit de ‘repressieve’ nazorg werd een heropbouw, -flakkering of –bloei vermeden door 

het intensieve gebruik van de (eerste) bestuurlijke verslagen waarbij de complementaire 

bevoegdheden van een bestuur en vooral burgemeester zover mogelijk werden 

geëxploiteerd. Het gebruik van artikel 9 bis van de Drugwet, gekoppeld aan de 

burgemeesterlijke bevoegdheden (openbare orde, hygiëne, rust en veiligheid) brachten de 

eerste meer langdurige resultaten. Alle mogelijke bestuurlijke middelen en mogelijkheden 

werden ingezet en aangewend om de effecten van de criminele saneringsoperatie te 

continueren in tijd en ruimte. Niet in het minst werd ingezet op de systematische verbreding 

van de bestuurlijke (be)sturingskracht via onder meer de gemeentelijke politieverordening.  

Foute panden konden voor langere duur worden gesloten, verkeerde handel week stilaan en 

(politioneel) gekende figuren zochten andere oorden op.   
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EINDELIJK VERGUNNING VOOR SLOOP VERLOEDERDE PANDEN 

Zwevegemsestraat tegen 2018 vernieuwd 

De stad Kortrijk heeft een vergunning om de verloederde Zwevegemsestraat, een 

belangrijke toegangsweg naar winkelcentrum K, een nieuw uitzicht te geven. Zowat 

de helft van de straat gaat tegen de vlakte om plaats te ruimen voor onder meer een 

nieuwe buurttuin, huizen en flats. De werken starten in maart en duren tot 2018.” 

 

De rust op het openbaar domein werd voelbaar, er kwam zuurstof in de omgeving. Er kwam 

zuurstof in de omgeving én de organisatie. De dynamiek met duidelijk zichtbare en tastbare 

resultaten werkte inspirerend breed in de organisatie. De aangevoelde leegte na dit 

intensieve project werd ingevuld met de uitbouw van een structurele uitbouw van de ILP-

gedachte gekoppeld aan het gewapend bestuur: de kloof tussen projectwerking uit de 

tweedelijn en de aansturing van en naar de eerstelijn werd gedicht met een ‘GAP’ of 

geïntegreerde aanpak.  
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