
Inleiding

Roterij Sabbe is eigendom van intercommunale Leiedal, en maakt deel uit van het Vlaspark.
Samen met het gemeentebestuur van Kuurne, werken we aan een aangename, rustige en
open plek waar erfgoed, recreatie en toerisme elkaar ontmoeten. Het gemeentebestuur en
Leiedal gaan nu op zoek naar kandidaat-horeca uitbaters die tijdens de zomer van 2023 een
pop-up bar ter hoogte van de Roterij willen organiseren.

Ben je ambitieus en professioneel? Een creatieve duizendpoot die zich flexibel aanpast aan
de talloze mogelijkheden van een horecazaak aan een oude erfgoedsite?
Kan je een realistisch ondernemingsplan voorleggen dat beantwoordt aan alle voorwaarden
en mogelijkheden die het Pop-up contract omschrijft? Dan ben jij misschien wel dé uitbater.

CONTEXT

De oude vlasroterij Sabbe is een prachtige locatie, die de komende jaren zal gerenoveerd
worden tot de parel die het ooit was. Dat de site langs de Leie tot de verbeelding spreekt is
geen geheim, verschillende evenementen gebruikten in het verleden reeds de roterij als
decor. Hoewel de site inspirerend is, en de aandacht trekt van de vele voorbijgangers via het
jaagpad langs de Leie, is het een uitdaging om op vandaag iets te ondernemen op deze
locatie. Het vergt durf om aan de slag te gaan met een locatie zonder nutsleidingen en met
beperkte mobiliteit. Evenementen in het verleden toonden reeds aan dat je met creativiteit
en ondernemerschap iets unieks kan creëren op deze locatie. Denk maar aan het Obscuur
festival (voorheen Festival Friday), de ecologische camping Vlaskamp, de kunstzomers,
theatervoorstelling Antigone... Maar ook enkele creatieve ondernemers zoals SAAR en
Urban mapping hebben hun vaste stek op deze bijzondere locatie.



DOEL EN VERWACHTINGEN

Tijdens de zomer van 2023 willen we de site openstellen voor een pop-up horeca initiatief.
Waar zijn we naar op zoek? Een concept in lijn met het fiets-en wandel gebeuren langs de
Leie: de zone moet staan voor gezelligheid, sfeer en is een ontmoetingsplaats voor jong en
oud, om in een gezellige en ontspannen sfeer bij te praten en te genieten van een drankje
en een hapje in openlucht. Dit alles met respect voor de omwonenden.

SITUERING

Roterij Sabbe maakt deel uit van het Vlaspark en is gelegen langs de Leiemeersdreef te
Kuurne. De locatie is uitstekend gelegen voor fietsers. Via de Leie ben je in 10 minuten in
het centrum Kortrijk of Harelbeke, zoals aangegeven op de plannetjes in bijlage. De site is
niet toegankelijk per wagen, uitgezonderd voor leveringen. Parkeren met de wagen op de
site kan zeer beperkt tot niet. Een goede fietsparking voorzien is dus cruciaal. De weides,
waarvan de roterij het decor vormt, zijn beschikbaar om een pop-up bar op te organiseren.
Op de kaart hieronder worden 2 mogelijke zones aangegeven. Er is binnenruimte
beschikbaar voor stockage.

MOBILITEIT

De site is uitermate goed gelegen om in te zetten op fietsers en rechtstreeks toegankelijk via
het jaagpad langs de Leie. Dit is een zeer belangrijk punt bij de beoordeling. Daarnaast is de
site niet geschikt voor grote toestroom met wagens. De Leiemeersdreef is een landelijke
weg, en er is geen parking op de locatie voorzien. Ook naar overlast voor de bewoners toe
vragen we om wagens zoveel mogelijk te vermijden en in te zetten op fietsverkeer.



WATER – ELEKTRICITEIT

De aanwezige nutsleidingen op de site zijn beperkt tot elektriciteit (niet gekeurd) en
boorwater (kwaliteit niet gecontroleerd). Er is geen sanitair aanwezig. Evenementen in het
verleden leerden ons dat het werken met een elektrische groep, en toiletwagen aangeraden
is.

DUURTIJD

In principe is de site beschikbaar vanaf juli 2023 tot en met september 2023. De pop-up is
gericht op fiets- en dagrecreatie. U bent vrij om open te zijn wanneer u zelf wenst.

Maak voor de recreatieve zone en pop-up bar, een voorstel op van openingstijden, de
gekozen openingstijden situeren zich tussen maandag en zondag en tussen 10.00 en 21.00
uur. Maximaal 1 keer per maand kan na goedkeuring door Leiedal en Gemeente Kuurne een
uitzondering voor speciale gelegenheden toegestaan worden.

Na een evaluatie en in overeenstemming met de geplande werken, kan de pop-up bar
eventueel de volgende jaren herhaald worden.

AANBOD

De uitbater zorgt zelf voor de nodige drank of andere vergunningen. De uitbater staat open
voor suggesties en heeft voeling met trends om te innoveren. Wij stimuleren het werken met
lokale producten. Hij/zij is bereid om na overleg zijn/haar aanbod bij te sturen indien Leiedal
of Kuurne dit vraagt.

OPBOUW EN AFBRAAK



De pop-up bar mag maximaal de zone en oppervlakte gebruiken die wordt voorgesteld op
het plan in bijlage. De plaatsing van de pop-up gebeurt in volgende periode:
Opbouw: vanaf 1 juli 2023, of in afstemming met het Obscuur festival dat doorgaat de laatste
week van juni 2023.
Afbraak: volledig afgebroken en opgeruimd ten laatste 30 september 2023

De pop-up zone voor opbouw en afbraak moet na het beëindigen van de afbouw in de
oorspronkelijke staat worden achtergelaten. De gebruiker zal voor aanvang van de opbouw
van het evenement een tegensprekelijke plaatsbeschrijving van de pop-up zone opmaken.

VERZEKERINGEN

De eigenaar van de site verzekert de site en het gebouw bij een erkende
verzekeringsmaatschappij tegen brand, ontploffing, bliksem, water, storm en hagel,
glasbreuk en aanverwante risico’s.

De eigenaar doet afstand van verhaal tegenover de gebruiker, behalve in geval van
kwaadwilligheid en opzet.

De gebruiker verzekert bij een erkende verzekeringsmaatschappij zijn inhoud (inboedel,
materieel, koopwaar, verfraaiingswerken) tegen brand, ontploffing, bliksem, water, storm en
hagel, glasbreuk en aanverwante risico’s. De Huurder doet afstand van verhaal tegenover
de Verhuurder, behalve in geval van kwaadwilligheid en opzet. De Huurder doet eveneens
afstand van verhaal met betrekking tot de artikels 1386 en 1721 van het Burgerlijk Wetboek.
Deze verzekering (type integrale brandverzekering) zal voor de verzekeraar het verbod
inhouden de polis op te zeggen zonder vooropzeg van minstens een maand per
aangetekende brief aan de Verhuurder. Een kopie van het verzekeringscontract met bewijs
van betaling van de premie wordt binnen de maand na ingebruikname aan de Verhuurder
aangeleverd. Iedere wijziging hieromtrent wordt aan de Verhuurder aangetekend gemeld.

ACTIVITEITEN

De recreatieve zone kan niet onderverhuurd worden aan derden. De uitbater  kan eventueel
én in overleg met de gemeente Kuurne en intercommunale Leiedal bijkomende activiteiten
of evenementen organiseren op de site. Hiervoor moet steeds een schriftelijk akkoord zijn
van zowel Kuurne als Leiedal. Bij alle activiteiten moet steeds rekening gehouden worden
met omwonenden.

PROCEDURE EN PROCEDUREVERLOOP

Ben je kandidaat om een horeca-activiteit op de site roterij Sabbe te realiseren? Vraag dan
het volledige reglement op via mail en dien je voorstel in voor 13 februari 2023 12u.

Dit mag via post of mail. Contactgegevens: Intercommunale Leiedal, t.a.v. Alien Decock
President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk. Of via mail naar alien.decock@leiedal.be

Na indiening van de voorstellen zal in eerste orde worden onderzocht of de kandidaturen
voldoen aan de algemene voorwaarden. Aansluitend kan een gesprek volgen met de jury
waarbij de beste kandidaten hun visie op de uitbating alsook de overige gunningscriteria



kunnen toelichten. De beoordeling van de voorstellen gebeurt uiteindelijk op basis van de
volgende criteria:

- Het globale concept - 35 punten

- Recreatieve aspect en voorzieningen voor fietstoerisme - 20 punten

- Kwaliteit van de inrichting - 20 punten

- Ondernemingsplan - 15 punten

- relevante ervaring - 5 punten

- Affiniteit met gemeente Kuurne – 5 punten

De beoordeling van deze criteria verlopen volgens onderstaande tabel:

Kwalitatief Kwantitatief

slecht van 0 tot 49%

matig van 50 tot 64%

goed van 65 tot 74%

heel goed van 75 tot 84%

uitstekend van 85 tot 100%

Het tijdelijk gebruik wordt toegewezen aan de kandidaat die de hoogste score behaalt. Er
wordt daarna een overeenkomst afgesloten. Geïnteresseerden kunnen meer info of een
plaatsbezoek aanvragen via alien.decock@leiedal.be.


