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Verover de straat
Voorwoord 

2015 werd alvast goed ingezet met de lang- 
verwachte opening van de Budabrug.  
Een belangrijke link tussen Overleie en  
het centrum zorgt opnieuw voor passage.  
En waar passage is kan de handel her- 
opleven. Samen met het Ondernemers-
forum LeieNoord ondersteunt de stad 
het ondernemerschap volop. Onder de 
noemer ‘Top Zaak’ werden een reeks acties  
opgezet om ondernemerschap te 
stimuleren. De inspanningen werpen 
duidelijk vruchten af, want tegen 
eind dit jaar zullen zeker 14 nieuwe 
handelszaken zich vestigen op de as 
Budastraat-Overleiestraat. 

De afgelopen maanden werden 5 grote  
projecten opgestart. De oude dranken- 
centrale De Gryse werd gesloopt om  
plaats te maken voor woningen en 
appartementen. Op de plek van de vroegere  
W&Z-werfkeet wordt al volop gebouwd. 
Ook op het Guldensporencollege zijn de 
werken gestart. Het Priesterkwartier werd 
gesloopt voor de bouw van de K-tower. 
Op de hoek tussen de IJzerkaai en de 
Budastraat zijn de werken gestart voor de 
bouw van een nieuw woonzorgcentrum. 
Onder het gebouw wordt geïnvesteerd in 
een parking met 240 parkeerplaatsen. 
Het Heilig Hart en Parko gaan hiervoor 
de samenwerking aan. Hiermee wordt de 
parkeercapaciteit in deze omgeving fors 
uitgebreid. Een belangrijke investering 
om piekmomenten op Overleie op te 
vangen.

Deze zomer werd het einde van de  
Leiewerken gevierd. ‘De Grote Verleieding’  
is een feestelijk project met de Leie in 
de hoofdrol. Tussen Pinksteren en eind 
september stonden tal van activiteiten op 
het programma. Overleie werd hierbij  
mee in de schijnwerpers gezet: het groot  
openingsspektakel, Sinksen kwam naar  
Overleie, de tentoonstelling Metamorfosen  
in Texture, diverse picknicks langs de 
oevers,…

Zelfs na deze wervelende zomer staat 
Overleie niet stil. Tal van projecten en 
activiteiten staan gepland om er een 
boeiend najaar van te maken.  
’t Blijft gank op Overleie!

Vincent Van Quickenborne,
burgemeester

Wout Maddens, 
schepen van stedenbouw  
en ruimtelijke ordening

Rudolf Scherpereel, 
schepen van economie en gebiedswerking

Geert Hillaert,
stadssecretaris

SPREEKTKORTRIJK

In de afgelopen weken werden picknicktafels geplaatst op het St-Amandsplein en 
de Fabriekskaai. De tafels zijn bedoeld om buurtbewoners samen te brengen voor 
een praatje, een picknick of een aperitiefje.

Op zondag 21 september vond ‘autoloze zondag’ opnieuw plaats. 
Voor de eerste keer was heel Overleie (deel binnen de stadsring) 
autovrij. Onder een stralende najaarszon werd volop gewandeld 
en gefietst. Kinderen kregen alle ruimte om te spelen en er werd 
gepicknickt midden op de straat. Een paardentram tussen de 
Grote Markt en het St-Amandsplein zorgde voor een leuk ritje. 
In de Budafbariek vond voor de eerste keer de creatieve markt 
‘Karamblas’ plaats. Ontwerpers stelden er onder grote belang-
stelling hun producten voor.

Bruggenloop telt 1200 lopers
De bruggenloop blijft groeien. Dit jaar namen maar liefst 1200 lopers deel aan deze 
unieke loopwedstrijd. Voor de eerste keer kon de Budabrug in het parcours opge-
nomen worden. 

Metamorfosen
In het kader van de Grote Verleieding werd de tijdelijke tentoonstelling Metamorfosen opgezet in Tex-
ture. De tentoonstelling blikt terug op 20 jaar Leiewerken en toont de evolutie van een ingrijpende 
investering. Een investering met een belangrijke impact op Overleie. 
De metamorfose is o.a. zeer duidelijk te zien aan de Diksmuidekaai en de IJzerkaai. 

Op de foto uit 1975 zien we een 22 meter brede Leie. Aan 
weerskanten van de Leie een smal voetpad, een bomenrij 
en een dubbelrichtingsweg. Links op het beeld de wonin-
gen en ateliers aan de Diksmuidekaai die onteigend werden 
i.f.v. de leiewerken. 
Op de IJzerkaai zien we nog fabriekspanden die ondertus-
sen gesloopt zijn. Op die plek bevindt zich nu ‘Parking Broel’. 

Op de foto van vandaag zien we een verbrede (32 m) en 
rechtgetrokken Leie. Door de bochtafsnijding kon ‘Buda 
Beach’ gecreëerd worden. Samen met de groene omge-
ving van het Albertpark en de skatebowl is een belangrijke 
nieuwe groene omgeving ontstaan. Bij de heraanleg van de 
kades werd gekozen voor extra ruimte voor fietsers en voet-
gangers. De Collegebrug zorgt voor een vlotte verbinding 
tussen beide oevers.
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Topzaak zorgt voor nieuwe dynamiek 

Winnaars ondernemerswedstrijd 

Fanny’s koffiecafé
In de zomer van 2014 keerde Fanny 
terug uit Antwerpen om in haar thuis-
stad Kortrijk ‘De RaBARber’ te openen. 
Het tijdelijke project in de oude villa 
aan de St-Amandslaan zorgde voor een 
mooie dynamiek in de buurt. Ook Fanny 
had de smaak te pakken en verloor haar 
hart aan Overleie. In april van dit jaar 
opende Fanny haar koffiecafé aan het 
pleintje op de Diksmuidekaai. 

Heremiet
Achteraan het koffiecafé van Fanny vind 
je de 2e hands vintage designerkledij 
‘Heremiet’. Stephanie Dupont heeft een 
neus voor mooie spullen tegen een 
aantrekkelijke prijs.

De Beste Kamer
Tom en Elien, het duo achter de beste 
kamer openden in september hun 
nieuwe stek in de Overleiestraat.  Naast 

hun webshop kan je in het vroegere 
pand ‘De Kubic’ tal van originele én 
betaalbare designmeubelen vinden. 

Ultrawear
In de Overleiestraat startte Matias Dec-
lercq zijn nieuwe zaak op. Bij Ultrawear 
kan je terecht om t-shirts, sweaters, 
babyshirtjes,… te laten bedrukken met 
een originele print. Je kan er ook terecht 
voor grafisch ontwerp.

Studio Stitch
De winnaar, Maaike Snaet met ‘Studio 
Stitch’, opende midden september 
haar  stoffenzaak met naaicafé op de 
hoek van de Diksmuidekaai en de 
Overleiestraat. Met workshops, naaima-
chines en vooral veel kleurige stoffen 
staat Maaike ter beschikking voor wie 
wil (leren) naaien. Ook kinderen kun-
nen er terecht voor ‘Afterschoolstitch’ 
en naaicursussen in de vakantie. Met de 
hoofdprijs van € 25.000 helpt de stad 
Maaike direct een eind verder op weg. 

Nieuwe ondernemers
Naast de 4 winnaars van de ondernemerswedstrijd vestigen nog eens 10 nieuwe ondernemingen zich in de wijk. De acties on-
der Topzaak en Kortrijk Zaait zorgden voor een dynamiek waardoor heel wat ondernemers de stap hebben gezet. Hierdoor is de 
leegstand op de as Budastraat-Overleiestraat fors teruggedrongen. De komende maanden hopen we nog extra namen te kunnen 
aankondigen.

Onder de noemer Topzaak lanceerde de stad Kortrijk in 2014 een reeks acties. 
Naast het ondersteunen van de bestaande handel werden nieuwe ondernemers aangetrokken. 
Het wegwerken van de leegstand op de as Overleiestraat-Budastraat stond hierbij voorop.  

De Kleinkeuken
Op de eervolle tweede plaats eindigen 
Liselotte Delobelle en Gwenn Dejaegere 
met ‘De KleinKeuken’. Zij hebben hun 
oog laten vallen op het rechtergedeelte 
van de Budagalerij en openen dit najaar 
hun eethuisje met een verpakkingsvrij 
winkeltje. Met hun alternatieve kaart en 
suikervrije gebakjes creëren ze er een 
unieke gezelligheid.
Breng zeker je eigen potjes mee voor 
een afhaallunch of maak je keuze uit het 
assortiment kruiden, zaden en noten. 
Liselotte en Gwenn mogen € 20.000 in 
ontvangst nemen.

Déja-vue Guitars 
Op de gedeelde derde plaats eindigen 
Jarne Debue met Déja-Vu Guitars en 
Elewijn Algoet met Furaro.One. Ze ont-
vangen elk 10.000€ steun.
Jarne start tegen het jaareinde in de 
Budastraat zijn tweedehands vintage 
gitaarwinkel. Alle accessoires en een 
ruim assortiment van vintage starters- 
en topguitaren kunnen hier verkregen 
worden.  Gitaren kunnen er gepersona-
liseerd worden met een unieke teke-
ning of beschildering. Ook renovatie en 
herstel van instrumenten behoort tot 
de mogelijkheden.

Furano One
Elewijn heeft een electrische fiets ontworpen, gericht op woon-
werkverkeer en korte verplaatsingen. Met deze fiets zal je niet 
alleen comfortabel maar vooral droog naar je werk kunnen rijden. 
Furano.One zal zich in eerste instantie richten op bedrijven en wil 
hen met deze unieke fiets helpen een duurzaam mobiliteitsbeleid 
te voeren. De klanten van Furano.One worden op dat vlak verder 
ondersteund door een gepersonaliseerde service  na verkoop.

Om nieuwe creatieve ondernemers naar Buda en Overleie aan te trekken lanceerde de Stad Kortrijk eind vorig jaar de ondernemers-
wedstrijd Topzaak. De 4 winnende projecten zijn ondertussen gekend.
Begin dit jaar werden niet minder dan 28 dossiers ingediend. Na een eerste selectie in het voorjaar kregen de finalisten begelei-
ding via een intensief coachingstraject.  De jury zag verschillende dossiers die enorm gegroeid zijn. Er werden 4 projecten gese-
lecteerd die elk een forse financiële ondersteuning krijgen om hun zaak op te starten. Hier stopt het echter niet voor de winnaars. 
De komende 3 jaar worden ze verder gecoached om hun opstartende zaak verder te versterken. Zij krijgen allemaal een netwerk-
project op maat van Voka. We wensen hen allen heel veel succes om uit te groeien tot echte Topzaken!

De vele acties werpen duidelijk hun vruchten af. In de komende maanden zullen niet minder dan 
14 nieuwe ondernemingen opgestart worden in de wijk.
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Tijdelijke bewoners 
‘Oud Commissariaat’ 
Ook in de afgelopen maanden zorgden de tijdelijke gebruikers 
van het ‘Oud Politiecommissariaat’ voor heel wat dynamiek.
Onze vertrouwde gebruikers van vzw Wit.h zetten een mooie 
tentoonstelling op rond water en Dr. Valcke. Hierbij diende het 
verleden van het gebouw (i.c. waterkliniek) als inspiratiebron. 

Onder impuls van enkele buurtbewoners werd een 2e editie 
van ‘Garderobe’ opgezet. Fotocollectief Kultura en fotoclub 
Groeninghe (i.s.m. BOLD) zetten telkens mooie tentoonstel-
lingen op. 

KAAI7
Kaai 7 is een architectuur- en vorm-
gevingsbedrijf opgericht door Jan en 
Griet. Hun bedrijf is gevestigd in een 
pas gerenoveerd pand op de Fabrieks-
kaai 7 waar ze wonen.

Bakkerij Soete
Bakkerij Soete uit Heule opent in no-
vember een verkooppunt in het vroe-
gere pand ‘De Bloeze’ op de hoek van de 
Overleiestraat met de Rekollettenstraat. 
Opnieuw dus een bakker in het centrum 
van Overleie!

De Petaterie
Louis studeerde aan de KU Leuven af als 
economist. Nog tijdens zijn studies Toe-
gepaste Economische Wetenschappen 
begon hij een pand in de Kapelstraat 
dat in heel slechte staat was, te strippen 
en te renoveren. Eerder dit jaar opende 
hij zijn frituur ‘De Petaterie’. Smakelijk !

Overleie Dierenartsen
Valérie en Joshua starten hun dieren-
artsenpraktijk in Overleie op. Zieke 
diertjes kunnen terecht in het pand op 
de hoek van het St-Amandsplein en de 
Kapelstraat.

Keppie Bar
Begin oktober opende Yves Marysse zijn 
Keppie Bar. Het is een gezellig alterna-
tief café en kunstgalerie. 

Oktogone
Oktogone is een bedrijf dat in com-
merciële televerkoop doet. Eén van hun 
grootste klanten is Proximus. Sedert 
begin oktober zijn ze gehuisvest in 
de voormalige kantoren van de West-
Vlaamse Apothekersfederatie in de 
Rekolettenstraat.  Het bedrijf telt een 
20-tal medewerkers. 

Meer dan een wedstrijd
De combinatie van diverse acties en een doorgedreven 
communicatie zetten Buda en Overleie in de schijnwer-
pers voor potentiële ondernemers. 
De eigenaars van 9 oude handelspanden beslisten hun 
pand te renoveren en kregen hiervoor een premie. De 
verbeterde panden worden vervolgens via Kortrijk zaait 
tegen verlaagde huurprijzen op de markt gebracht. Geïn-
teresseerde huurders worden naar deze panden toege-
leid. Ook de tijdelijke invulling met de 3 vitrineprojecten 
tonen de mogelijkheden van de panden. Daarnaast zet-
ten tijdelijke invullingen in de buurt (o.a. in de villa, het 
oud commissariaat, Kubic, apothekersvereniging, Muster 
in de Doornstraat,…) de wijk extra in de kijker.

Ondernemersforum LeieNoord
LeieNoord wil ondernemers actief in Overleie en Pius X 
een forum bieden om elkaar te ontmoeten, info uit te 
wisselen en de belangen van de ondernemers behartigen.  

In de afgelopen maanden zette het forum opnieuw de 
schouders onder tal van initiatieven: het kleinste shop-
pingcenter te wereld, het openingsfeest voor de Bu-
dabrug, een handelsactie, de doortocht van de Ronde 
van Vlaanderen, 4 Midzomermatinees,… De komende 
maanden worden nieuwe acties ontwikkeld. Dank aan 
het team voor de vele inspanningen!
Het forum is een open formule waar iedereen welkom is. 
 R Interesse om mee aan de kar te duwen? 

www.facebook.com/leienoord - leienoord@gmail.com 

Alle initiatieven plaatsten Overleie op een positieve manier in 
de kijker.
De instrumentheek betrekt de ruimte aan de Diksmuidekaai.  
Het is een soort bibliotheek waar je gratis werktuigen kan 
ontlenen.

Cathy Bertel kreeg een ruimte ter beschikking waar ze haar 
creatieve ideeën kan botvoeren. Met haar haak- en breiwerk 
maakt Cathy onder de noemer ‘Den draad’ origineel speel-
goed, zitelementen… 

Villa Tina bracht het zuiden naar Overleie
Van eind mei tot eind augustus werd de oude villa op 
de hoek van de St-Amandslaan en de Kollegestraat 
omgevormd tot de tijdelijke zomerbar ‘Villa Tina’.  
Esther, Erika, Alain en Kurt gaven de villa en de tuin 
een Latijns-Amerikaans tintje. 
Zowel buurtbewoners als bezoekers van ver erbuiten 
genoten van de zuiderse sfeer, de lekkere drankjes 
en tapas. Ook Vlaanderen Vakantieland ontdekte dit 
unieke plekje dat ons met plezier doet terugdenken 
aan de zomer! 

 R www.facebook.com/villatina.be 
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De grote verleie  ding op overleie 

Een bijzondere boomhut 
In het stukje groen tussen de Doornstraat en 
de Ronde van Vlaanderenbrug verscheen net 
voor de zomer plots een unieke boomhut. 
Met deze guerrilla-actie creëerden Wouter 
Doornaert samen met Simon Verschelde van 
‘Lieve Zusjes, Stoere Broers’ een avontuurlijk 
plekje voor wildspelen. Tijdens de afgelopen 
zomer ontdekten steeds meer gezinnen dit 
verscholen plekje. 
Dit najaar verhuist de boomhut naar het 
speeldomein De Warande. 

Bijna 20 jaar Leiewerken legde bijzonder veel druk op Over-
leie. Het venijn zat trouwens in de staart. De werken aan 
de Budabrug duurden veel langer dan gepland en sneden 
Overleie af van Buda en het centrum. 

Begin dit jaar werd de Budabrug feestelijk geopend. Met De 
Grote Verleieding werd deze zomer het einde van de Leiewer-
ken gevierd en de rivier terug aan haar bewoners gegeven. 

Overleie kon volop meevieren: Sinksen (rommelmarkt) 
kwam de eerste keer naar de Leieboorden en het St-Amand-
splein (Zwinrock). Een nooit geziene massa flaneerde langs 
de Leieboorden. 
Het openingsspektakel zette de Collegetoren in de schijn-
werpers, scheidsrechterstoelen boden een unieke kijk op de 
Leie, de kunstroute Flux voorzag de tip van het Buda-eiland 
van een enorme vlag. 

De Collegebrug werd met een web aan draden ingepakt en 
verlicht, diverse picknicks vonden plaats langs de Leie, het 
Albertpark vormde het decor voor een yoga-sessie,… 

Urban Waves en het Student Welcome Concert sloten deze 
fantastische zomer af. 
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Velodroom in het   hart van Overleie
In het kader van De Grote Verleieding werd onder de noemer ‘Flux’ een kunstenparcours langs de Leie 
opgezet. Het kunstenaarsduo Elke & Bruno waren in hun zoektocht naar een plek om hun kunst-
werk te bouwen meteen gecharmeerd door Overleie. De mooie grote plataan op het St-Amandss-
plein sprong hierbij meteen in het oog. In de maand juni gingen de werken voor de bouw van een  
velodroom van start.

Elke en Bruno en hun kindje namen 
tijdelijk hun intrek in een appartement 
op het St-Amandsplein. Van daarboven 
konden ze iedere avond de vordering 
van de werken overschouwen. 
En er moest ferm doorgewerkt worden! 

Samen met een 8-tal helpers van Halte-
R werd ruim 30 m³ hout gezaagd en 
geschaafd. Duizenden vijzen werden 

ingeboord. De velodroom werd in een 
sierlijke bocht rond de grote plataan 
gebouwd. 
Ook de betonnen bak rond de plataan 
werd voorzien van een houten structuur.
Tijdens de opbouw kwamen heel wat 
nieuwsgierige buurtbewoners een kijkje 
nemen. Ze brachten  koffie en taart of 
een frisse pint op warme dagen. 

Bruno en Elke gaven telkens met veel 
enthousiasme uitleg bij hun project. 

Begin juli werd de velodroom onder het 
goedkeurend oog van Wim Opbrouck 
ingereden. 

Elke en Bruno gaven de velodroom in 
handen van Overleie en namen met pijn 
in het hart afscheid van hun tijdelijke stek. 

Het warme onthaal en enthousiasme in 
de buurt maakte van het project veel 
meer dan enkel een kunstwerk bouwen.
In de afgelopen zomermaanden werd de 
velodroom het ideale fietsparcours voor 
kinderen. Ook volwassenen waagden 
zich –na enige aarzeling- in de piste. Na 
een voorzichtig rondje volgde meestal 
een mooie glimlach op het gezicht. 

De velodroom was de locatie voor een 
aantal evenementen zoals een bakfiets-
race, een speeldag, een buurtetentje,… 
Overleienaars en ook van ver erbuiten 
ontdekten het St-Amandsplein en haar 
unieke velodroom. 
De velodroom zet Overleie op de kaart!

Wat brengt de toekomst? 
In het kader van het stadsvernieuw-
ingsproject Overleie wordt ingezet 
op het opwaarderen van de publieke 
ruimte in de wijk. 

Na de heraanleg van de Overleiestraat 
(2014) krijgt het St-Amandsplein in 
2016 een grondige opfrissingsbeurt.  
Zo moet het plein nog meer dan 
vandaag een centrale plek worden 
binnen Overleie. Een plein waar 
handel en bewoners elkaar kunnen 
ontmoeten, met ruimte voor kinderen 
om te spelen, met extra groen en 
kleur en waar evenementen kunnen 
doorgaan (resultaten wijkbevraging 2013–  
zie Overleiemagazine nr. 3 op  
www.kortrijk.be/overleie). 
Met deze elementen gaat een 
ontwerpbureau aan de slag. 

Begin 2016 worden de schetsvoorstellen  
voorgelegd. Samen met de buurt 
zal vervolgens het ontwerp verfijnd 
worden. Eventueel zal gewerkt 
worden met tijdelijke ingrepen om 
de mogelijkheden van het plein uit 
te testen. Hiervoor zal de velodroom 
afgebroken worden (actueel voorzien 
zomer 2016, mogelijks vroeger bij een 
interessant en zinvol idee). Het hout 
kan vervolgens herbruikt worden 
op het plein, maar ook voor andere 
positieve ingrepen in de wijk. 

Begin 2016 volgt meer info.

SPREEKTKORTRIJK
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Diverse werven uit  de startblokken 
Guldensporencollege
Sinds de zomer van 2015 zijn de werken op het Guldenspo-
rencollege opgestart. In de zomermaanden werden een aan-
tal gebouwen gesloopt. Andere gebouwen werden gestript 
i.f.v. renovatie. 
Er komt aan de kant van de Burg. Vercruysselaan een nieuw-
bouw van 7.000m² met klaslokalen, labo’s, computerklassen 
en een sportzaal. Centraal op de campus wordt de oude 
feestzaal verbouwd tot een hedendaags schoolrestaurant 
met centrale keuken, een kleine sportzaal, een multimedialo-
kaal en het schoolsecretariaat. 

Ondertussen werden alle werfzones aangelegd en kunnen de 
eigenlijke werken opgestart worden. Alle ingrepen kaderen in 
het project ‘Scholen voor Morgen’ waarbij geïnvesteerd wordt 
in hedendaagse kwalitatieve schoolcampussen.  
Tegen midden 2017 zullen de eerste klaslokalen klaar zijn. 

Aansluitend kan dan gestart worden met de aanleg van een 
nieuw fietspad tussen de stadsring en de Diksmuidekaai. 

 R www.kaai.guscoweb.be

Toren in aanbouw
In augustus werd het Priesterkwartier gesloopt in opdracht 
van Koramic-Van Roey. Op deze plek wordt de nieuwe woon-
toren gebouwd. De werken voor het ontmantelen van de 
oude toren zullen ook opgestart worden. Dit gebeurt door 
alle interne elementen te gaan verwijderen zodat enkel nog 
de skeletstructuur en de gevelbekleding blijft. 
Na de verhuis van het internaat naar het Plein kan de eigen-
lijke sloop van de oude toren starten. 
Actueel is dit gepland voor de zomer van 2017. 

 R www.k-tower.be 

Oud zwembad wordt tuinzone 
Reeds enkele jaren al stond het zwembadgebouw  ‘De Geest’ 
te verkommeren. In het verleden werd het private zwembad 
o.a. gebruikt voor de zwemlessen van de school. 
Deze zomer werd het gebouw gesloopt. De vrijgekomen 
ruimte wordt benut om een aantal tuinen bij woningen aan 
het Albertpark uit te breiden. 

Heilig Hart en Parko 
bundelen de krachten
Op de hoek van de Budastraat met de IJzerkaai werd in april 
de werf opgestart voor het bouwen van een nieuw zorghotel 
van het Heilig Hart. Op het gelijkvloers komt een ruimte voor 
fitness, kappers en een grote Bistro. In de Bistro kunnen niet 
alleen bewoners terecht. Ook bezoekers en omwonenden 
zullen er in een aangename omgeving kunnen genieten van 
een dagschotel of een kop koffie. 
Op de eerste en de tweede verdieping komen studio’s met 
een woonzorgfunctie. 
De derde verdieping zal plaats bieden aan een polyvalent 
platform voor workshops, vergaderingen, recepties en fami-
liefeestjes. Een dakterras van 200 m² met een uniek Leiezicht 
sluit hierop aan.
Onder het gebouw komt een ruime parking met 240 par-
keerplaatsen. Voor deze investering bundelen het H. Hart en 
het parkeerbedrijf Parko de krachten. Zo kunnen de parkeer-
plaatsen slim gedeeld worden tussen de personeelsleden van 
het H. Hart en het overige deel publiek parkeren. Zo krijgt de 
omgeving van de Budabrug er heel wat extra parkeercapaci-
teit bij. Niet onbelangrijk voor Overleie. Zo kunnen piekmo-
menten (evenementen, optredens en events in bv. Mozaïek 
en Theater Antigone) beter opgevangen worden.

 R www.h-hart.be Minder hinder 
Grote werven hebben een impact op de om-
geving. We proberen met goede afspraken de 
overlast voor de omgeving zo beperkt moge-
lijk te houden. 
Daarom heeft de stad een minder hinder-
coördinator aangesteld. Die maakt afspraken 
met aannemers omtrent innames openbaar 
domein, werfroutes,… 

Er word gevraagd om extra aandacht te beste-
den aan de verkeersveiligheid rond de werven. 

In schoolomgevingen wordt zelfs gevraagd 
om sperperiodes in te voeren voor verkeer 
boven de 5 ton zodat er tijdens de begin- en 
einduren van de school geen grote vrachtwa-
gens komen laden en lossen. 

 R Heb je vragen of opmerkingen, dan kan je hiervoor 
terecht op het gratis nummer 1777.
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Oude drankencentrale maakt 
plaats voor woningen
In mei 2015 startte de Groep Huyzentruyt nv met de afbraak 
van de vroegere drankencentrale De Gryse. 
Het nieuwe woonproject, gelegen langs de Gasstraat en de 
Rekollettenstraat, maakt deel uit van de totaalvisie van de 
site ‘De Kien’ zoals uitgewerkt door de stad Kortrijk i.s.m. de 
Spaanse stedenbouwkundige Jordi Farrando. 

Aan de Rekollettenstraat komen 9 stadswoningen met tuin 
en 21 appartementen. Aan de Gasstraat komen nog eens 9 
appartementen. Tussen de Rekollettenstraat en site De Kien 
wordt een nieuwe weg aangelegd. Zo ontstaat op termijn 
een nieuwe verbinding voor fietsers en voetgangers tussen 
de Leie en het Astridpark. 

Deze weg wordt ontworpen als woonerf waarlangs 11 com-
pacte woningen komen. 

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste bewoners 
worden verwacht vanaf 2017. 

Nieuwe appartementen  
op vroegere werfkeet W&Z
Kaai1 is een project dat gerealiseerd wordt op de plaats waar 
Waterwegen en Zeekanaal NV gedurende de periode van de 
Leiewerken haar containers opstelde.  
Er worden 17 appartementen en 4 gelijkvloerse kantoren 
gebouwd en dit verdeeld over 4 verdiepingen. 
De garages en fietsbergingen bevinden zich onder de grond. 
Zo krijgt het nieuwe museum Texture er een nieuwe buur bij. 
Het project vormt één van de eerste nieuwe ontwikkelingen 
langs de vernieuwde Leieboorden.  
De werken zijn opgestart in mei 2015. De eerste nieuwe be-
woners worden verwacht rond de zomer van 2017. 

 R www.kaai1.be 

Café Lunapark gesloopt 
Kort voor de zomer werd op de hoek van de Gasstraat met de 
Rekollettenstraat het café Lunapark gesloopt. 
Het pand stond leeg na het overlijden van Jacky die er jaren-
lang het vertrouwde gezicht vormde van dit volkscafé. 

Werken Eandis in voorbereiding
Eandis heeft een sloopvergunning aangevraagd om een 
reeks bestaande gebouwen en installaties op de sites af te 
breken. 
Aansluitend zal gestart worden met de sanering van de 
site. Vooral de omgeving van de gasdrukcabine aan de kant 
Gasstraat-Noordstraat dient aangepakt te worden. 

De sloopwerken zijn voorzien voor 2016.

Overleie leeft
Niet alleen De Grote Verleieding bracht heel wat activiteiten naar de wijk. Omdat het voor Over-
leie altijd een beetje meer mag zijn, kunnen we ook terugblikken op een schitterende editie van de 
Midzomermatinees. Het zomerconcert zorgde voor animo in het Astridpark. Kortrijk Congé sloot 
af in het Albertpark waar het einde van de ramadan werd gevierd met een iftar. De 2e editie van het 
Belgisch Kampioenschap zorgde voor spannende taferelen.. 
Dank aan alle vrijwilligers en organisatoren!
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Colofon: een realisatie van de stad Kortrijk 
Teksten: Dries Baekelandt en Tim Hautekeete
Lay-out: Connie Janssens
Fotografie: David Barbe (o.a. cover), Filip Ramon, Stad Kortrijk, Tim Hautekeete, Dries Baekelandt, Henk Deleu, 
Kim Verschueren, BOLD, Griet Goossens, Koramic-Van Roey, H. Hart, Vuylsteke Construct.

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.

Budabrug 
Op 30 januari werd de Budabrug in werking gesteld. De bewoners van Overleie en 
Buda wisselden rozen uit op het midden van de brug. Buda en Overleie na jaren 
terug verenigd! Overleienaar Hans Decaluwé reed als eerste automobilist de brug 
over. Op 15 maart werd in aanwezigheid van Minister Ben Weyts de brug officieel 
ingehuldigd. Voor Overleie en Buda het startschot voor een leuk feest waar de wijk 
zich verzamelde rond de langverwachte brug.

Kerst op Overleie 
In december organiseert het Ondernemersforum Leie Noord de 2e editie van Kerst 
op Overleie. Het genot siert hier de  sfeer op zaterdag 19 december 2015 van 14 tot 
20 uur  en zondag 20 december 2015  van 10 tot 18 uur.

Een grote brug over de Leie brengt je naar de kleinste kerstmarkt van de wereld.  
Overleie. In een  oase waar al je zintuigen worden geprikkeld, kan je baden in de 
warmwaterwereld van de hottub.  Oren worden gestreeld door kerstsounds en origi-
nele geschenkjes doen verlangen…
De smaak van dit magische moment wordt gedragen in het zoete zijn dat in jullie 
warmte versmelt. (Om er zeker van te zijn dat iedereen zijn warmte uitstraalt tot bij die 
ander naast je of aan de blokhut verderop, breng je eigen houtblok mee!)

Tot dan!
LeieNoord


