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Texture en museumtuin geopend - Topzaak
Een jaar vol evenementen 
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Oud politiecomm issariaat 
blijft bruisen 
Wit.h 
Sinds de tijdelijke verhuis naar het politie-
commissariaat draait de werking van vzw 
Wit.h op volle toeren.  Met haar ‘Museum 
a/d Overkant' schonk Wit.h weer aan-
dacht aan de buurt Overleie, net wanneer 
ze afgesneden was van het centrum van 
de stad.  Het Museum had een signaal-
functie, het werd een baken in de buurt.  
De tentoonstellingsprojecten speelden 
in op het gebouw zelf, de architectuur, de 
infrastructuur én de spirit ervan:
- In 'Spiegelbeelden' spiegelden 

diverse kunstenaars zich aan elkaar, 
aan de wereld (en vice versa). David 
Barbe nam er het geheugen van 
Overleie in beeld.

- 'The Artist Hendrik Heffinck’ zette kun-
stenaar Hendrik Heffinck in de kijker 
met een spraakmakende expositie. Hij 
maakte zelfs een opmerkelijke versie 
van de waterkliniek …

Vanaf 14 december 2014 kan je in het 
voormalige commissariaat de ‘Instru-
mentheek’ en het ‘Repair Point’ ontdek-
ken. Wat doen deze organisaties, horen 
we je zeggen? Wel, bij de Instrumen-
theek kan je gratis werktuigen ontlenen.  
Een interessant engagement waarmee 
de initiatiefnemers hopen de overcon-
sumptie tegen te gaan en waarmee ze 
ontmoeting tussen de buurtbewoners 
willen stimuleren.

Het Repair Point is een rechtstreeks 
voortvloeisel uit de Repair Cafés die 
al enige tijd om de twee maanden 
op diverse locaties in Kortrijk worden 
georganiseerd.  In dit café kan je te-
recht om kleine elektrische apparaten 
te herstellen.  Het café zal daarvoor op 

OverleieMorgen 
wil je informeren 
Overleie staat de komende jaren 
voor belangrijke veranderingen. In 
oktober 2012 erkende de Vlaamse 
Regering Overleie als een Vlaams 
stadsvernieuwingsproject en voor-
zag hiervoor 2,5 miljoen. Samen 
met ruim 10 miljoen investeringen 
van de stad Kortrijk zetten we jullie 
buurt terug op de kaart.
Sindsdien is er heel wat in bewe-
ging. Zo werd het nieuwe museum 
Texture geopend. Het wordt een 
belangrijke trekker voor de herople-
ving van de Leieboorden en Over-
leie. Daarnaast werd ook de heraan-
gelegde Overleiestraat geopend. 
Hieraan gekoppeld zijn een reeks 
acties opgestart die de midden-
stand en het ondernemerschap op 
Buda en Overleie zullen versterken. 
Tenslotte zijn de nodige vergun-
ningen afgeleverd voor de afbraak 
van de oude internaattoren en de 
bouw van de nieuwe Collegetoren. 
Toch loopt niet alles zoals gewenst. 
Samen met jullie staan we te trappe-
len om de Budabrug te openen.

Maar het blijft niet bij stenen alleen. 
Het aantal initiatieven en evene-
menten dat de afgelopen maanden 
de revue passeerde op Overleie 
was ronduit indrukwekkend: de 
vernieuwde Midzomermatinees, 
het zomerconcert in het Astridpark, 
Buurt op wielen, Kortrijk Congé, de 
Bruggenloop,… En dat kon enkel 
gerealiseerd worden door het 
enthousiasme van velen. Oprechte 
dank hiervoor.
Dit bewijst dat Overleie terug 
goesting heeft in de toekomst. Er 
beweegt wat. ’t es were gank!

Vincent Van Quickenborne,
burgemeester

Wout Maddens, 
schepen van stedenbouw  
en ruimtelijke ordening

Rudolf Scherpereel, 
schepen van economie en gebiedswerking

Geert Hillaert,
stadssecretaris

- ‘Time is With us’ stond stil bij het 
feit dat tijdsbeleving in de wereld 
van mensen met een verstandelijke 
beperking haaks staat op de heden-
daagse ratrace. Ze haalden 24 kunste-
naars uit binnen- en buitenland naar 
Overleie, die elk op hun manier de tijd 
bewerkten. De tijd die in het gebouw 
huist, werd in de verf gezet.

In 2015 focust Wit.h (i.k.v. het festival de 
‘Grote Verleieding’ – zie achteraan) in het 
Museum a/d Overkant heel specifiek op 
watertherapeut dr. Valcke. In het oud 
politiecommissariaat bevond zich immers 
vroeger een kliniek voor watertherapie. 
Tegelijkertijd worden ook nieuwe projec-
ten voorbereid in de thuisbasis van Wit.h 
in de Overleiestraat nr. 1.  

 R www.vzwwith.org 

een georganiseerde manier vrijwilligers 
inschakelen om computers en andere 
kleine elektrische apparaten een nieuw 
leven te schenken.  Daarbij wil zij men-
sen de kans geven om zelf herstellingen 
uit te voeren onder begeleiding van een 
coördinator.

 R Instrumentheek: Elke maandag van 17 tot 20 
uur en elke zaterdag van 13 tot 15 uur.  An-
dere dagen zijn enkel mogelijk na afspraak.  
Info: instrumentheek@gmail.com – 0497 64 
09 73 (Jelle Saint-Germain) – 0485 82 16 42 
(Sam Weydts) – www.instrumentheek.be 

 R Repair Point: Elke woensdag van 14 t.e.m. 18 
uur (ingang via de Diksmuidekaai).  Je kan op 
afspraak ook op andere momenten terecht.  
Info: pascal@bolwerk.be – 0483 08 34 23

Bolwerk opent Instrumentheek en   Repair Point

SPREEKTKORTRIJK

Overleie op Canvas
Eerder dit jaar werd Kortrijk Congé door CANVAS gese-
lecteerd in het kader van de TV-reeks  ‘Atelier de Stad’. Het 
festival werd opgebouwd rond de vraag hoe we de stad 
anders kunnen organiseren.  

De organiserende partners –Kunstencentrum 
Buda, De Kreun en Wit.h-  kozen Overleie uit als 
ideale plek om dit unieke experiment vorm te 
geven. 

Overleie is immers volop in verandering. 
Tijdens het 25 uur durend festival (op 12 en 13 
juli) werd de omgeving van de site Eandis, de 
oude drankencentrale en 
De Kien, omgevormd tot een tijdelijke stad. 
Een tijdelijke stad die de bezoekers voor prak-
tische uitdagingen stelde. Hoe organiseert een 
stad zich? Hoe zorgen we voor slaapplekken en 
voedsel voor iedereen?  

Maar ook andere zaken werden uitgetest: Wat als 
nieuwe wetten ingevoerd worden? Hoe kunnen 
we het debat over ‘de stad’ anders en misschien 
beter organiseren?

De bewoners van deze tijdelijke stad –waaron-
der heel wat Overleienaars- maakten zo deel uit 
van een uniek experiment. Het resultaat van het 
festival werd gebundeld in de CANVAS-reportage 
die begin november werd uitgezonden. 

 R www.kortrijkconge.be 
 R www.canvas.be/programmas/atelier-de-stad 
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Nieuwe acties stimule  ren ondernemerschap 
Ondernemerswedstrijd 
Ben je (beginnend) ondernemer en op 
zoek naar een geschikt pand om je zaak 
onder te brengen? Ben je bovendien 
creatief en innovatief? Waag dan je kans 
en neem deel aan de ondernemers-
wedstrijd die de stad Kortrijk uitschrijft. 
Door het stadsvernieuwingsproject op 
Overleie is hier heel wat in beweging en 
krijgt de wijk een nieuwe dynamiek. De 
nabijheid van het creatieve Buda-eiland 
versterkt dit alles. Kortom, de ideale 
voedingsbodem om jouw topzaak op te 
starten.

Kandidaten moeten tegen 15 februari 
2015 hun conceptvoorstel indienen. De 
jury verwacht een creatief/vernieuwend 
concept, liefst met een eigen maakele-
ment. Uiteindelijk selecteert de jury, na 
een mondelinge presentatie, een vijftal 
kandidaten. De geselecteerden doorlo-
pen daarna gedurende een drietal maan-
den een intensief coachingtraject op 
maat. Dit om het concept op juridisch, 
financieel, communicatief en innovatief 
vlak verder te versterken. 

De kandidaten gaan in die periode ook 
op zoek naar een leegstaand pand op 
Buda-Overleie. In juni 2015 maakt de jury 
de hoofdwinnaar bekend die niet alleen 
25.000 euro in de wacht sleept, maar 

gedurende 3 jaar verder begeleid wordt. 
Ook de andere laureaten krijgen een 
geldprijs en coaching. Vanaf het najaar 
van 2015 krijgt Buda-Overleie er dan 
enkele verfrissende Topzaken bij! 

 R www.kortrijk.be/topzaak 
 R www.facebook.com/topzaakkortrijk 

Ondernemersforum Leie Noord
Op Pius X en Overleie zijn heel wat 
ondernemers, groot en klein, winkels, 
KMO’s, vrije beroepen en ambachten 
actief. Een grote diversiteit dus. Het is 
een dynamisch gebied en het Onderne-
mersforum Leie Noord wil dit nog meer 
versterken. Informatie-uitwisseling, ver-
tegenwoordiging en ontmoeting zijn de 
drie pijlers waarrond het forum werkt. 

De afgelopen maanden zette het forum 
haar schouders onder diverse initia-
tieven zoals de doortocht van Kuurne-
Brussel-Kuurne, de Midzomermatinees, 

‘het kleinste shopping center ter we-
reld’ en Kerst op Overleie. Ook zat het 
Ondernemersforum mee aan tafel bij 
het uitwerken van nieuwe ondersteu-
ningsmaatregelen voor ondernemers in 
het gebied. Vanaf volgend jaar zal het 
forum ook initiatief nemen om korte en 
doelgerichte opleidingen voor onder-
nemers aan te bieden.

Om alle ondernemers in het gebied vlot 
te kunnen bereiken is het zeer belang-
rijk om je contactgegevens te bezorgen 
aan het Ondernemersforum. Zo bent u 

steeds als eerste op de hoogte van alle 
nieuwe initiatieven. 

 R www.facebook.com/LeieNoord 
 R leienoord@gmail.com 

Vitrines op Overleie en Buda
Vanaf oktober tot begin januari krijgen 11 leegstaande vitrines 
en enkele gevels een creatieve tijdelijke invulling. In de leeg-
staande panden kregen vindingrijke ondernemers (van binnen 
en buiten de wijk) de ruimte om hun product of onderneming 
onder de aandacht te brengen. Hierdoor wordt de aanblik van 
de straat verbeterd, krijgen creatieve ondernemers de kans 
zichzelf en hun product bekend te maken en worden de mo-
gelijkheden van leegstaande panden in de kijker gezet. Vanaf 
januari worden het aantal deelnemende panden uitgebreid en 
krijgen alle vitrines een nieuwe invulling.  

 R Economie Kortrijk - 056/27 70 54 - kim.verschueren@kortrijk.be

TopZaak
Misschien zag je de sticker TopZaak al bij je vertrouwde 
bakker of bij de winkel om de hoek. Met ‘TopZaak’ worden 
alle bestaande zaken op Buda, Overleie en Pius X in de kijker 
gezet. Elke zaak heeft zijn eigenheid, productspecialisatie en 
vakkennis. En dat willen we graag in de verf zetten. Met de 
verschillende acties om ondernemen te stimuleren willen we 
de komende maanden en jaren heel wat nieuwe TopZaken 
naar deze omgeving brengen. De stad Kortrijk en het Onder-
nemersforum Leie Noord organiseerden in november een 
netwerkmoment voor lokale ondernemers. Hier werden de 
eerste stickers uitgereikt.

Renovatiepremies handelspanden
Heel wat handelspanden op de as Overleiestraat-St-Amandsplein-Budastraat staan 
omwille van een opeenvolging van werken al jarenlang leeg. Om de panden maxi-
maal kans te geven op een nieuwe invulling, moeten soms structurele werken 
uitgevoerd worden. 

De Stad Kortrijk riep daartoe een renovatiepremie voor handelspanden in het leven. 
Met een ondersteuning tot 7.500 euro wil de stad de eigenaars aanzetten tot het 
verbeteren van de kwaliteit van deze panden. De premie kan gecombineerd worden 
met de ‘Overleie Renoveert’-premie voor woningen die tot 5.000 euro gaat. 

Deze laatste premie werd ook uitgebreid met de Budastraat en directe omgeving.  
Een renovatieadviseur zorgt voor de nodige begeleiding. Deelnemende panden 
worden vervolgens via Kortrijk Zaait in de markt gezet en huurders kunnen via dit 
systeem genieten van gunstige tarieven. 

 R overleierenoveert@kortrijk.be – 0473 862 692

KOM IK ALS ONDERNEMER 
IN AANMERKING VOOR  
ANDERE ONDERSTEUNINGS-
PREMIES? 
Naast de premies specifiek voor 
Overleie zijn er nog tal van on-
dersteuningsmogelijkheden. Het 
loont de moeite je te informeren, 
want er zijn vaak meer mogelijk-
heden dan je zelf denkt!

 R Economie Kortrijk 
Leiestraat 24, 8500 Kortrijk

 R 056 277333
 R economie@kortrijk.be
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Korte berichten

Maatwerk
Tussen 2012 en begin 2014 werden diverse inrichtingsplannen 
voor Overleie uitgetekend. Dit gebeurde in samenwerking met 
de intercommunale Leiedal en de Spaanse stedenbouwkundige 
Jordi Farrando. De resultaten van deze workshopreeks werden 
gebundeld in een eindrapport dat terug te vinden is op www.
kortrijk.be/overleie. In de publicatie ‘Maatwerk’ kan je een 
samenvatting terugvinden van dit belangrijke proces. De resul-
taten vormen de concrete leidraad bij de diverse investeringen 
die gepland zijn op Overleie.
Begin juli stelde Jordi Farrando het eindrapport en de publicatie 
voor in de Budascoop. Niet minder dan 230 geïnteresseerden 
woonden er zijn boeiende lezing bij. De dag erna vond met een 
kleine groep een huiskamergesprek plaats in de RaBARber. 

 R Gratis te verkrijgen in Buurtcentrum Overleie, Winterbar De Villa en Stadhuis
 R www.kortrijk.be/overleie
 R www.farrando.es  

Vergunning voor  
Collegetoren
Eerder dit jaar kreeg Koramic-Van Roey de vergunning voor de 
bouw van een nieuwe woontoren en het slopen van de oude 
internaatstoren. Het ontwerp van de toren is van de hand van 
architect Philippe Samyn. 
Tegen de zomer van 2015 zal het Priesterkwartier gesloopt wor-
den en kan gestart worden met de bouw van de nieuwe toren. De 
werken voor het ontmantelen van de oude toren zullen ook op-
gestart worden. Dit gebeurt door alle interne elementen te gaan 
verwijderen zodat enkel nog de skeletstructuur en de gevelbekle-
ding blijft. Na de verhuis van het internaat naar het Plein kan de 
eigenlijke sloop van de oude toren starten. Actueel is dit gepland 
voor de zomer van 2016. 

 R www.collegetoren.be 

Brownfieldproject site Eandis goedgekeurd
In het 4e nummer van OverleieMorgen (digitaal beschikbaar op www.kortrijk.be/overleie) kon u meer info terugvinden over het 
inrichtingsplan voor de Site Eandis. Hoewel op het terrein zelf nog niet veel beweegt, zijn er de afgelopen maanden heel wat 
belangrijke stappen gezet. 

Zo keurde de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant goed voor de site. Binnen het brownfieldconvenant hebben Eandis, 
OVAM en de stad Kortrijk afspraken vastgelegd om samen te werken voor de sanering van de site en de directe omgeving. De 
sanering in combinatie met de vele technische installaties op en rond de site, maken de klus er niet eenvoudig op. In de afgelo-
pen maanden werden verschillende studies en onderzoeken gevoerd naar de aanwezige installaties en de soort vervuiling. Zo 
vonden een reeks boringen plaats in de Gasstraat. Alle gegevens worden nu op elkaar afgestemd zodat in 2015 het effectieve 
startschot kan gegeven worden van de sanering en herontwikkeling van de site.

Overleie verwelkomt Texture
Texture opent 
de deuren
Texture, het nieuwe museum over Leie 
en Vlas, opende begin oktober onder 
massale belangstelling de deuren.  Veel 
Overleienaars kwamen sindsdien een 
kijkje nemen en zagen een modern mu-
seum waar ruimte is gemaakt voor een 
breed verhaal met oog voor verleden en 
toekomst. 
NoaArchitecten en MADOC verbouwden 
het pak- en verzendhuis (uit 1912) aan de 
Noordstraat  om tot een hedendaags mu-
seumgebouw en plaatsten het industriële 
karakter extra in de verf. Het gouden dak 
is een knipoog naar de Leie, de gouden ri-
vier die zeer belangrijk was in het succes-
verhaal van het vlas. Het museum zal mee 
als motor fungeren voor de verdere op-
leving van de Leieboorden en Overleie.   

 R www.texturekortrijk.be 

Kaffee Damast 
heet je welkom 
Bij het museum hoort een nieuwe 
Bistro!  Met Kaffee Damast heeft 
Overleie er meteen een leuke 
ontmoetingsplek bij. Kaffee Damast 
wil niet alleen museumbezoekers en 
passanten op haar wenken bedienen, 
maar biedt ook een aangenaam kader 
voor een snelle lunch, een gezellig 
etentje of gewoon een drankje. 

 R www.kaffeedamast.be 

Asfaltvlakte wordt 
omgetoverd tot 
‘Texturetuin’
De vroegere Euroshop-parking werd af-
gelopen jaren benut als werfzone voor 
het museum. Met de opening van het mu-
seum in zicht werd deze asfaltvlakte om-
getoverd tot een nieuwe groene ruimte. 
Het ontwerp van Studio Basta werd gere-
aliseerd met de hulp van buurtbewoners. 
Stadsmedewerkers en personeelsleden 
van de intercommunale Leiedal hielpen 
over de middag mee en maakten er zo 
een leuke teambuildingactiviteit van. Het 
resultaat is een doolhof van hoge grassen 
waartussen houten bankjes verpozing 
bieden. De hoge scheidsrechterstoelen  
geven een unieke blik op de Leie en het 
museum. 

WIN
Kaffee Damast schenkt 1 cadeaubon t.w.v. € 25 weg. RStuur vóór 10/01/15 een mail naar overleie@kortrijk.be ‘Kaffee Damast’ 
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Welkom in Overleie

Jules Dobbels en fotograaf David Barbe sloegen n.a.v. Interieur de handen in el-
kaar om de Overleienaars te portretteren.  Het maakt deel uit van een wereldwijd 
kunstproject waarbij een gemeenschap door middel van portretten een bood-
schap kan uitbrengen naar de buitenwereld.  Meer dan 900 realisaties werden 

ondertussen opgezet van New York tot Parijs en Hong Kong.  Nu dus ook in Overleie!  
Liefst 110 bewoners werden tijdens de inhuldiging van de Overleiestraat geportretteerd.  Het was ondermeer een ma-
nier om, ondanks de Budabrug-perikelen, de mensen op een sympathieke manier uit te nodigen en te verwelkomen op 
Overleie.  Ze toveren telkens een mooie glimlach op het gezicht van de voorbijgangers!
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Zomerbar wordt winterbar Overleiestraat in het nieuw 

Toen Fanny en Tom zich kandidaat stelden voor het uitbaten van 
de tijdelijke zomerbar in de villa aan de St-Amandslaan waren 
ze categoriek: “we zullen dit 5 maanden met hart en ziel doen, 
maar daarna gaan we terug naar Antwerpen”! 
Nog geen 4 maanden later hadden ze hun hart verloren aan 
Overleie. Ze hadden een pand gekocht op het St-Amandsplein 
waar ze na renovatie intrekken. Ook plannen voor een koffiebar 
op Overleie zijn in de maak. Een mooi vervolgverhaal aan een 
boeiende zomer.
Het tijdelijke project overtrof alle verwachtingen. Fanny en Tom 
slaagden er in om op korte tijd de villa en de verwilderde tuin 
om te toveren tot een gezellige ontmoetingsplaats voor de 
buurt. Tijdens de Midzomermatinees staken zij mee de handen 
uit de mouwen. De vele activiteiten -leesnamiddagen, toneel, 
knutselen, exotische etentjes, verrassende optredens,…- brach-
ten telkens veel volk op de been. Op rustiger momenten werden 
leraars van het Guldensporencollege gespot die tijdens het 
verbeterwerk door genoten van de lekkere koffie met een stukje 
taart. Ook van buiten de wijk was de belangstelling groot. De 
vele bezoekers waren telkens aangenaam verrast door de sfeer 
en zagen meteen de nieuwe dynamiek van Overleie!

Fanny en Tom nemen afscheid van De RaBARber, 
maar niet van Overleie!

De RaBARber krijgt een winters vervolg. De statige woning in 
English cottage stijl op Overleie wordt binnenkort omgetoverd 
tot een wonderlijke, warme villa gevuld met gemoedelijke ge-
zelligheid en zachte klanken.
Vanaf december tot eind april 2015 krijgt, ‘De Villa’ zoals het 
vanaf nu zal heten, een nieuwe invulling die toch nauw aansluit 
en verder bouwt op wat de vorige bewoners met de plaats op 
het oog hadden: Overleie aantrekkelijk maken voor jong en oud, 
om er te wonen, te beleven en te genieten.
Een team van 6 vrijwilligers wil in ‘De Villa’ een ontmoetings-
plaats creëren waar mensen uit de buurt, uit alle lagen van de 
bevolking elkaar vinden en hen in een ongedwongen en warme 
sfeer in contact brengen met muziek.  Muziek wordt de leidraad 
in hun verhaal!  
Jonge en/of nieuwe muzikanten krijgen de kans om voor een 
publiek in intieme kring te spelen en op die manier hun talent 
te laten ontdekken. De buurtbewoners worden uitgenodigd om  
bij de opstart een stoel mee te brengen – een stoel die kan ge-
mist worden tot eind april. De stoel blijft tot zo lang in het bezit 
van ‘De Villa’, maar de eigenaar kan er op elk moment gebruik 
van maken, wat hem of haar een eigen plekje biedt in het huis.

 R Elke vrijdag van 18u tot 22u, elke zaterdag en zondag van 13u tot 22u.  
Tijdens de schoolvakanties elke dag - 0479 91 29 81

 R www.devillakortrijk.be – info@devillakortrijk.be  

Nieuw team verwelkomt de buurt in ‘De Villa’!

WIN
De Villa trakteert 5 duo's op warme koffie met taart op een koude zondag. R Stuur vóór 10/01/15 een mail naar overleie@kortrijk ‘de villa trakteert’ 

Eind september werd de Overleiestraat officieel geopend. Zo’n 250 Overleienaars kwamen die avond 
een kijkje nemen en genoten in de najaarszon van een glaasje op één van de terrasjes op het St-Amand-
splein. Een belangrijke vernieuwing in de wijk is gerealiseerd. Dank voor jullie geduld en begrip.
Gedurende 9 maanden werd naarstig gewerkt aan het vernieuwen van alle gas-, data- en elektriciteits-
leidingen. Ook werden de oude riolen vervangen door een gescheiden stelsel. De bovenzijde werd aan-
gelegd naar een ontwerp van Jordi Farrando waarbij extra ruimte wordt gegeven aan de voetgangers. 

Shop & Go 
Sinds enige tijd bestaat in Kortrijk de mogelijkheid 
om in de binnenstad gratis een half uurtje te parke-
ren voor een korte boodschap, de zogenaamde 
Shop & Go-plaatsen. 
Deze plaatsen kennen een groeiend succes. Zo-
wel handelaars als gebruikers zijn tevreden. De 
plaatsen zorgen voor een betere doorstroming 
en betere bereikbaarheid. ‘s Avonds kunnen deze 
plaatsen gebruikt worden door de bewoners.
De controle gebeurt door middel van sensoren die 
de aankomsttijd van de wagen registreren.  
Recent werden sensoren 
geplaats in de Overleiestraat 
(7 plaatsen ter hoogte van 
huisnummer 37-55), het Sint-
Amandsplein (3 plaatsen aan 
overkant nr 13) en de Noord-
straat (3 plaatsen ter hoogte 
van huisnummer 65). De Shop 
&  Go plaatsen zijn operatio-
neel sinds 1 december.
 R www.parko.be 
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Interieur op Overleie 
Naar aanleiding van de 24ste editie van de Biënnale Interieur werden er op diverse locaties in de 
stad tijdelijke ‘Interieur-activiteiten’ gelanceerd. Overleie kreeg veel aandacht door de aanwezigheid 
van de vele ontwerpers, kunstenaars en bezoekers.  Zo kon je tijdens deze tiendaagse terecht op een 
vijftal locaties op Overleie. In de voormalige Broelschool kon je trouwens een Marcel Kint minibike 
ontlenen om op die manier al deze locaties op een ludieke en gemakkelijke manier te ontdekken.  

Kaai 1
In Kaai 1 kon je terecht in een leegstaande loods in de Doorn-
straat.  Deze werd voor de gelegenheid, i.k.v. een kunstproject, 
omgetoverd tot een concertzaal, café en een expositieruimte.  
Interessant om weten is dat deze creatievelingen zich er nog een 
tijdje blijven vestigen.  We mogen het komende jaar nog diverse 
toffe initiatieven verwachten vooraleer dit gebouw plaats maakt 
voor een nieuwe woonontwikkeling. 

 R www.facebook.com/kaai1kortrijk

OL3
In de Overleiestraat 3 kon je in het statige herenhuis verras-
sende installaties ontdekken. Het collectief  ‘Gin belet @ OL3’, 
aangestuurd door Jules Dobbels en Stijn D’Hondt, bracht er 15 
creatievelingen samen in een gevatte combinatie van fotografie, 
cultuur en design.  Een prachtige belevenis waar veel mensen 
nog over spreken. De initiatiefnemers zijn trouwens nog niet 
van plan hun koffers te pakken!  Ook na Interieur mogen we 
de komende periode diverse activiteiten in de Overleiestraat 
verwachten. 

 R www.facebook.com/hotspotOL3

Stal 13
Naast OL3 kon je in de Overleiestraat 1 (thuisbasis van Wit.h vzw) 
terecht bij ‘Stal13’, een opknapperij van meubelen.  Hoogtepunt 
was de ‘Grooote Veiling’ waarbij 13 ‘metamorfoses’ uit het atelier 
van Stal13 op een ludieke manier werden geveild.  
 
 R www.stal13.be

Texture
Ook het museum Texture mocht niet ontbreken op het Interieur-
feest!  Naar aanleiding van deze tiendaagse initieerde Texture 
diverse creatieve samenwerkingen tussen kunstenaars, desig-
ners en regionale bedrijven. De Nederlandse designer Christien 

Meindertsma maakte samen met tapijttufterij Secrets of Linen 
een permanente installatie voor het museum verwijzend naar 
de geschiedenis van het gebouw als duivengevangenis.   
Acteur Wim Opbrouck, ook uitmuntend tekenaar mét grote 
liefde voor een goed gedekte tafel, ontwierp exclusief damast 
tafellinnen samen met weverij Verilin. Filmmakers Bram Crols 
en Jan Lapeire registreerden het proces in mini-documentaires.

Design Pharmacy
The Design Pharmacy kon je in de vroegere gebouwen 
van de West-Vlaamse apothekersvereniging in de Rekolet-
tenstraat ontdekken.  Grote merken als Modular Lighting 
Instruments, BuzziSpace, Bulthaup, Niko, Alessi en anderen 
organiseerden er een zogenaamde showcase met onver-
wachte settings. Na een doktersbezoek kreeg je een voor-
schrift voor een cocktail waarna je gezonder dan ooit het 
pand kon verlaten! 

 R www.designpharmacy.be

Korte berichten 
Budabrug laat op zich wachten
In augustus werd de Budabrug onder massale belangstel-
ling verwelkomd. De brug werd vanaf het ponton op haar 
positie gezet (zie timelapse op youtube/budabrug).  Daarna 
werd het hydraulisch systeem geïnstalleerd. Bij het testen 
van de hydraulische elementen liep het echter mis. Bij het 
ongeval kwam de brug schuin te liggen en werden diverse 
elementen beschadigd en bepaalde stalen elementen 
vervormd. Omdat de brug niet terug naar het atelier kon 
vervoerd worden dienden  oplossingen uitgedokterd te 
worden die uitvoerbaar zijn ter plaatse. Ondertussen zijn de 
nodige herstellingen in uitvoering en kan de brug normali-
ter in januari 2015 geopend worden. In afwachting werd al-
vast het nieuwe pleintje aan de Diksmuidekaai aangelegd. 
Overleie kijkt nu echt wel uit naar haar nieuwe brug!

Fotowedstrijd ‘BudaBrug in Beeld’ 
De finalisering van de Budabrug vormt binnenkort het 
voorlopige slotstuk van de vernieuwing van onze Kortrijkse 
Leieboorden. Naar aanleiding van dit huzarenwerk lan-
ceerde vzw Wit.h, samen met fotograaf David Barbe, een 
fotowedstrijd waarbij zij op zoek zijn gegaan naar de boei-
endste Budabrugfoto's die de laatste jaren ongetwijfeld 
werden genomen.  Meer dan 30 personen namen hieraan 
deel!  Je kan al dit fantastische werk ontdekken begin 2015 
tijdens de inhuldiging van de Budabrug!
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Terugblik op een jaa r vol evenementen!
Dat er veel beweegt op Overleie is ondertussen wel duidelijk. De afgelopen maanden waren er tal van 
evenementen die Overleie op een positieve manier in de kijker hebben gezet. En dit allemaal dankzij 
de inzet van heel wat geëngageerde mensen. Duizendmaal dank hiervoor!

Midzomermatinees
Het ondernemersforum Leie Noord zette 
in juni de vertrouwde matinees in een 
nieuwe kleedje. Dit bracht veel sfeer en 
ambiance op het St-Amandsplein en de 
St-Amandslaan.

Zomerconcert Astridpark
In juli streek voor de eerste maal één van 
de zomerconcerten neer op Overleie. 
Roland en zijn band zetten het Astrid-
park in vuur en vlam. 

Fietstocht Marcel Kint
In augustus namen 50 buurtbewoners 
deel aan de fietstocht Marcel Kint. De 
hongerige magen werden daarna gevuld 
op het zuiderse terras van de RaBARber. 

Buurt op wielen
Eind augustus werd er in de omgeving 
van de De Smet de Naeyerlaan ‘buurt 
op wielen’ georganiseerd. Gekke fietsen 
en allerlei vreemde rijtuigen zoefden er 
door de straten. 

 R www.debuurtopwielen.be  

Bruggenloop
Onder een stralende zon liepen ca. 1000 
lopers de longen uit het lijf tijdens de 
4de editie van de bruggenloop. Onder-
tussen is een jogginggroepje aan het 
trainen voor de editie 2015. Afspraak 
iedere dinsdag (18u30) en zondag (9u) 
op het St-Amandsplein.  

 R www.bruggenloop.be 

Garderobe
De eerste editie van Garderobe vond 
plaats in de RaBARber. De ruil- en koop-
beurs voor dameskledij bracht veel volk 
op de been. De overgebleven kledij werd 
weggeschonken aan een goed doel. Een 
2e editie hangt in de lucht! 

Eerste Belgisch 
kampioenschap Cargobike
In september vond de eerste editie van 
het Belgisch kampioenschap Cargobike 
plaats. Onder luide aanmoediging werd 
een uitdagend parcours afgelegd over 
de bruggen, de Diksmuidekaai en het 
Albertpark. 

Zet ook jouw idee 
op de kaart! 
Een gemeenschappelijke moestuin 
voor de buurt, die lelijke muur van 
een oud fabriekspand opvrolijken, 
zomeropvang organiseren voor en 
door de buurt... Wellicht heb ook jij 
soms een leuk idee voor je straat of 
buurt. Maar hoe vindt dit idee verder 
zijn weg, en hoe kan je het ook effec-
tief uitvoeren? Onder de titel Kortrijk 
Spreekt wil de stad in dialoog gaan 
en de drempel verlagen tussen het 
stadsbestuur en de bewoners.

Doe mee
Kortrijk Spreekt én doet mee is hét 
platform voor iedereen die iets (klein 
of groot) wil of kan doen om zijn 
omgeving en/of stad beter te maken. 
Heel wat Kortrijkzanen hebben fijne 

ideeën voor hun straat, wijk of buurt, 
maar vinden niet altijd de weg of 
nodige informatie. Post je suggestie 
of actie op www.kortrijkspreekt.be/
endoetmee en de stad onderzoekt de 
mogelijkheden. Daarna kunnen jullie 
zelf aan de slag om het idee uit te voe-
ren. Er zijn wel enkele voorwaarden 
aan verbonden:
• de meerderheid van de buurtbewo-

ners moet het initiatief dragen. 

• de hele buurt profiteert van het 
initiatief, het mag geen persoonlijk 
gewin zijn voor één van de bewo-
ners en het mag ook geen commer-
cieel doel hebben. 

• het initiatief moet realiseerbaar zijn 
op korte termijn en een duurzaam 
karakter hebben. 

 R www.kortrijkspreekt.be/endoetmee 
 R gebiedswerking@kortrijk.be

Feest organiseren 
in jouw buurt?
Wie een initiatief organiseert in zijn 
straat of buurt, met de bedoeling de 
mensen uit de wijk samen te brengen, 
kan rekenen op een subsidie van de 
stad Kortrijk!  
Via de subsidie ‘straat-, buurt- en 
dorpsfeesten’ kan je zo minimaal 100 
euro (straatfeesten met minder dan 50 
deelnemers) tot maximaal 3.000 euro 
(buurt- of dorpsfeesten) opleveren.  

 R Info rond de voorwaarden kan je be-
komen bij het Team Evenementen & 
Verenigingen 

 R 056 27 74 00
 R www.kortrijk.be/evenementenloket 
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Colofon: een realisatie van de stad Kortrijk 
Teksten: Dries Baekelandt en Tim Hautekeete i.s.m. Herman Hillaert, Kim Verschueren, Wouter Lecluyse  
en Luc Vandierendonck.
Lay-out: Connie Janssens en Yves Debaes
Fotografie: Stad Kortrijk, Davy De Pauw, Wit.h vzw, Bolwerk vzw, Studio Basta, David Barbe, Buda Kc, Van Roey 
vastgoed NV, Filip Ramon, De Villa vzw, Stal 13 vzw, Jules Dobbels, Patricia Vanneste, Marniek Kint, King George, 
Jozef Lievens, B.ad, Tony Decruyenaere. 

WEBSITE STADSVERNIEUWINGS-
PROJECT OVERLEIE

Neem eens een kijkje op de website 
en verneem er alles over het  
stadsvernieuwingsproject Overleie. 

 R www.kortrijk.be/overleie

FACEBOOK

Op de hoogte blijven van het meest 
recente nieuws? Nieuwsgierig naar de 
foto's van het Overleiecafé of andere 
evenementen? Neem dan een kijkje 
op de facebookpagina of nog beter: 
wordt vriend van Overleie ! 
De facebookpagina is vrij te raadple-
gen. Het is dus niet noodzakelijk zelf 
een facebook-account te hebben. 

 R www.facebook.com/overleie

NIEUWSBRIEF

Wil je op regelmatige basis onze elek-
tronische nieuwsbrief ontvangen? 

 R Laat je mailadres achter op  
overleie@kortrijk.be

STADSVERNIEUWINGSPROJECT 
OVERLEIE

Eind 2012 werd Overleie door de 
Vlaamse Regering erkend als Vlaams 
stadsvernieuwingsproject. Vlaanderen 
voorziet 2,5 miljoen steun bovenop 
de 10 miljoen geplande investeringen 
door de stad Kortrijk. 

Daarnaast is er een aanzienlijke inves-
tering vanuit het Guldensporencollege 
en diverse private partijen. Hierdoor 
kan Overleie de komende jaren 
een echte impuls krijgen en verder 
uitgroeien tot een aantrekkelijke en 
levendige stadsbuurt.

De Grote 
Verleieding 

Volgend jaar krijgt de Leie alle belangstelling!  Want na 20 jaar Leiewerken kunnen 
we dan eindelijk zeggen: het is bijna gedaan!  Rust na ingrijpende werken, openge-
broken bruggen en in de grond geheide palen.  Kortrijk wordt een gefacelifte stad 
met een verbrede Leie, zeven nieuwe bruggen, oevers met brede paden, mooie 
parken en een hersteld contact met het water. Steden met water hebben een bijzon-
dere aantrekkingskracht. Zeker nu kan Kortrijk zich van haar beste kant laten zien. 
Overleie en onze Leieboorden worden het decor voor een zomer lang vol kleine en 
grote evenementen. Mis dit zeker niet!

Om die reden daagt de stad Kortrijk je uit!  Organiseer jouw eigen Leie-project rond 
stedelijkheid, natuur, economie, geschiedenis, sport, vrije tijd of cultuur. Een beetje 
inspiratie? Wandel-, fiets- of boottochten, muziek, theater of dans, cinema, sport en 
spel, pop-upwinkels, marktjes allerhande, een boekenbeurs, een modeshow, een 
surfwedstrijd of regatta, een graffitiproject, een literaire happening, een volksbal, 
een fotoshoot, nachtelijke gesprekken,… of helemaal iets anders. 
Of wat dacht je van een picknick? De Grote Verleieding wil er verschillende op de 
mooiste plekjes langs het water. Stuur ons jouw ideeën. Wat telt is jouw creativiteit, 
organisatietalent en gedrevenheid!

 R Team Evenementen & Verenigingen 
 R 056 27 74 00 - www.groteverleieding.be  - verleieding@kortrijk.be


