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LeeskastVoorwoord 
De komende jaren wordt volop verder 
geïnvesteerd in Overleie en het gebied ten 
noorden van de Leie. De vele investeringen en 
initiatieven kaderen binnen de erkenning van 
Overleie als Vlaams stadsvernieuwingsproject. 
Het is een belangrijke impuls om Overleie verder te 
ontwikkelen tot een aantrekkelijke en levendige 
buurt. Dag na dag wordt hieraan gewerkt. Dit 
illustreren de vele initiatieven en projecten op 
Overleie. 

Met de bouw van de nieuwe ondergrondse 
parking Budabrug (230 ppl) komt er extra 
parkeercapaciteit in deze omgeving. Ook 
belangrijk voor Overleie om parkeerpieken 
op te vangen. Overleie mocht trouwens als 
eerste wijk kennismaken met zones voor 
bewonersparkeren. Met deze ingrepen willen we 
een gericht en efficiënt parkeerbeleid ontwikkelen.
Diverse grote werven op Overleie zijn volop in 
uitvoering. Het Guldensporencollege krijgt 
een grondige metamorfose, de K-tower en Kaai 
1 zijn in aanbouw en de bouwplannen voor de 
herinvulling van de oude drankencentrale zijn in 
voorbereiding. De saneringswerken op site Eandis 
zijn in volle uitvoering. Volgend jaar worden 
nieuwe projecten opgestart aan de Vlaskaai en de 
Menenpoort. Stuk voor stuk belangrijke projecten 
die mee het beeld van Overleie en Kortrijk  bepalen 
en nieuwe inwoners naar de wijk zullen trekken.

Deze nieuwe inwoners mogen in ieder geval een 
gastvrije en dynamische buurt verwachten. Dit 
jaar was opnieuw een topjaar! Buurtbewoners 
en ondernemers zetten hun schouders 
onder tal van activiteiten en evenementen: 
De Zomer van Overleie (met o.a. tables 
gourmandes, een bloemenmarkt, dansinitiaties, 
petanquetornooien,…), Sinksen op Overleie, de 
bruggenloop,… en uiteraard de Zomermatinees 
als vaste waarde. Ook Interieur 2016 ontplooide 
zich in de wijk en koos Texture en Muster 
(Doornstraat) als uitvalsbasis.

Het stadsbestuur vindt het belangrijk dat burgers 
inspraak hebben en dat beslissingen gedragen 
worden door de bevolking. Onder de noemer 
Kortrijk Spreekt werden bewoners, ondernemers 
en belangrijke actoren in de wijk gevraagd 
hun ideeën te delen over de heraanleg van 
het St-Amandsplein. Deze debatten leverden 
waardevolle info op voor het ontwerpproces. 

We kijken alvast uit naar de vele initiatieven die 
zich in 2017 op het vernieuwde St-Amandsplein 
zullen ontplooien!

Vincent Van Quickenborne,
burgemeester

Wout Maddens, 
schepen van stedenbouw en ruimtelijke ordening

Rudolf Scherpereel, 
schepen van economie en gebiedswerking

Axel Weydts,
Schepen van Mobiliteit

Geert Hillaert,
stadssecretaris

SPREEKTKORTRIJK

Aan de gevel van Buurtcentrum 
Overleie werd een leeskast ge-
plaatst. Het gaat om een ruilkast 
waar buurtbewoners een boek 
kunnen lenen als ze een ander 
boek in de plaats zetten. Je kan 
er het boek terugplaatsen dat je 
leende uit de leeskast. 
Buurtbewoner Elisabeth De Smidt 
is meter van het project.  

 R Meer info?   
wijkteam.noord@kortrijk.be   
056 27 73 80

Unieke invulling 
Vuursessies 
Midden in het groen tussen de 
Doornstraat en de stadsring 
organiseerde het collectief ‘Lieve 
Zusjes Stoere Broers’ enkele 
vuursessies. Rond het kampvuur 
verzamelde zich heel wat volk 
om naar de unieke akoestische 
optredens van niemand minder 
dan SX te luisteren.

Vlaskaai
Het braakliggend stukje net 
naast de Noordbrug was in de 
afgelopen maanden de locatie 
voor enkele leuke initiatieven. 
Zo verzamelde zich hier heel wat 
volk op een event voor de eerste 
lentedag. In de zomermaanden 
kon er gebruik gemaakt worden 
van een BBQ. Op die manier 
kreeg het braakliggend terrein in 
afwachting van ontwikkeling een 
leuk tijdelijk gebruik.

Interieur op Overleie  
Het stadsprogramma van de 25e 
editie van Interieur vond deze keer 
plaats op de Texture-site, onder de 
Noordbrug en in de Doornstraat. 
Tal van verrassende tentoonstel-
lingen, lezingen en events zorgden 
voor heel wat bezoekers aan dit 
stukje Overleie.
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Metamorfosen
De omgeving van de Noordbrug onderging de afgelopen jaren een grondige metamorfose. Op het 
luchtbeeld uit 1986 ziet de omgeving er helemaal anders uit. De Leie maakt nog een ruime bocht 
langs de Kortrijkse binnenhaven waar bouwmaterialen per binnenschip gelost worden (zie linksbo-
ven). Op deze plek komt binnenkort het ecologische stadspark van Kortrijk Weide.
De Gerechtshofbrug werd vervangen door een tuikabelbrug en omgedoopt tot ‘Noordbrug’. Voor de 
bouw van de nieuwe brug dienden een aantal panden aan de Noordstraat en de Nijverheidskaai ont-
eigend en gesloopt te worden (zie rechtsonder). Hieronder het beruchte hotelletje ‘ABC bij Stafke’ dat 
zich op de hoek met de Gasstraat bevond.

Op de foto uit 2001 zijn de onteigende panden voor de bouw 
van de Noordbrug reeds gesloopt. Het ontwerp voor de brug 
is dan in volle voorbereiding. Op de achtergrond de gebouwen 
waarin zich jarenlang de ‘Euroshop’ bevond. Op het beeld uit 
2016 zijn de kades vernieuwd met meer ruimte voor fietsers 

en voetgangers. Het vroegere winkelpand kreeg een gou-
den kroon en huisvest nu het museum Texture. Aan de kade 
bevindt zich een kleine groenzone. Daarnaast zijn de werken 
in uitvoering voor de bouw van ‘Kaai 1’ met 17 appartementen 
en 4 kantoren. 
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Overleie leeft!
DE ZOMER VAN OVERLEIE

Het ondernemersforum LeieNoord en een groep geëngageerde wijkbewoners zetten hun schou-
ders onder ‘De Zomer van Overleie’. Een deel van het hout van de velodroom werd gerecupereerd 
om een dansvloer en 3 petanquebanen aan te leggen op het St-Amandsplein. Een container werd 
omgebouwd tot bar. Deze tijdelijke functies van het St-Amandsplein vormden vanaf Sinksen 
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Overleie leeft!
het decor voor tal van nieuwe activiteiten en evenementen: een bloemenmarkt, een bingo-feest, 
dansoptredens en –initiaties, petanque-tornooien,… De ‘tables gourmandes’ brachten de Overlei-
enaars samen aan één lange tafel. Ook het slotfeest bracht veel volk naar Overleie en eindigde met 
spetterende optredens. Dank aan de initiatiefnemers en alle vrijwilligers die deze bijzondere zomer 
mogelijk maakten!
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Overleie leeft!
MIDZOMER
MATINEES

Alweer kunnen we terugblikken op een 
geslaagde editie van de Midzomerma-
tinees. Deze maal namen de onderne-
mers van het St-Amandsplein, samen 
met enkele geëngageerde buurtbewo-
ners, het voortouw. 

Het werden opnieuw vier sfeervolle 
en gezellige zondagen vol rommelple-
zier, muziek, een hapje en vooral veel 
ambiance. 

Dank aan de vele initiatiefnemers en 
alle vrijwilligers!

VOLKS-BBQ 
OP OVERLEIE
Eind augustus werd een volks-BBQ 
op Overleie georganiseerd door de 
Stad Kortrijk. Zo’n 300 buurtbewoners 
werden persoonlijk bediend door de 
burgemeester en de schepenen en 
genoten van deze leuke bijeenkomst 
met de buren.   

Save the date!
Op 17 en 18 december 2016 wordt in en rond 
het binnenplein van de Overleiestraat 3 een kerst-
markt georganiseerd door het Ondernemersforum 
LeieNoord.   

 R Meer info?  Mail naar info@zomervanoverleie.be. 

VERBORGEN KERSTMARKT 
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Overleie werft 
De afgelopen maanden werden de oude gebouwen en 
loodsen op de site gesloopt. Aansluitend werd gestart met de 
saneringswerken. Vooral de omgeving van de gasdrukcabine 
aan de kant Gasstraat-Noordstraat dient aangepakt te worden. 
Naast de saneringswerken, moeten heel wat leidingen ver-
plaatst en aangepast worden. 

Deze technisch moeilijke klus zal ongeveer anderhalf jaar tijd 
in beslag nemen. Daarna kan gestart worden met de eigenlijke 
herontwikkeling van de site tot woonomgeving. Er zullen nog 
saneringswerken in de Gasstraat uitgevoerd worden door OVAM. 
De exacte uitvoeringsperiode hiervan is nog niet gekend.

Saneringswerken site Eandis gestart

Er werd een bouwvergunning afgeleverd voor een nieuw pro-
ject aan de Vlaskaai – Doornstraat. Het project met 42 apparte-
menten en aanvullende commerciële ruimte op het gelijkvloers 
zal gerealiseerd worden op het braakliggend stuk grond aan de 
Vlaskaai en de naastliggende loods kant Doornstraat. Aan de 

binnenzijde bevindt zich een collectieve tuin. Er worden 64 par-
keerplaatsen voorzien. In het voorjaar van 2017 wordt de loods 
afgebroken. Kort erna starten de eigenlijke werken. Doelstelling 
is om het project af te werken tegen midden 2019.
 R www.vlaskaai.be 

Start nieuwbouw Doornstraat-Vlaskaai
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Overleie werft 
De verloederde panden (ex-Midas) aan de Menenpoort maken 
plaats voor een nieuw woonproject dat bestaat uit 16 appar-
tementen. Er worden 22 parkeerplaatsen voorzien. De afbraak 
van de oude gebouwen gebeurt op korte termijn. Erna starten 

de eigenlijke werken. Tegen midden 2018 moet deze belang-
rijke toegangspoort tot Overleie opgewaardeerd zijn.  

 R rdninvest@gmail.com

Menenpoort krijgt nieuwe aanblik

Kaai 1 is een project dat gerealiseerd wordt dichtbij Texture, 
op de hoek van de Gasstraat met de Vlaskaai. Er worden 17 
appartementen en 4 gelijkvloerse kantoren gebouwd. De ruw-
bouwwerken zijn ondertussen achter de rug. Nu wordt volop 

aan de afwerking van het gebouw gewerkt. De eerste nieuwe 
bewoners worden verwacht rond de zomer van 2017.  

 R www.kaai1.be 

Ruwbouw Kaai 1 afgewerkt 
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Minder hinder 
Grote werven hebben een impact op de omgeving. We proberen met goede afspraken de over-
last voor de omgeving zo beperkt mogelijk te houden. Daarom heeft de stad een minder hin-
dercoördinator aangesteld. Die maakt afspraken met aannemers omtrent innames openbaar 
domein, werfroutes,… Er wordt gevraagd om extra aandacht te besteden aan de verkeersveilig-
heid 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 
vrachtwagens komen laden en lossen. 
Heb je vragen of opmerkingen, dan kan je hiervoor terecht op het gratis nummer 1777.

Sinds de zomer van 2015 zijn de werken op het 
Guldensporencollege gestart. Er komt aan de kant 
van de Burg. Vercruysselaan een nieuwbouw van 
7.000m² met klaslokalen, labo’s, computerklassen en 
een sportzaal. Centraal op de campus wordt de oude 
feestzaal verbouwd tot een hedendaags schoolres-
taurant met centrale keuken, een kleine sportzaal, een 
multimedialokaal en het schoolsecretariaat. Het is de 
bedoeling om in de eerste helft van 2017 een aantal 
van deze gebouwen in gebruik te nemen. Aansluitend 
kan gestart worden met fase 1 een nieuw fietspad tus-
sen de stadsring en de Diksmuidekaai. 

 R www.guldensporencollege.be/kaai 

Guldensporencollege

In augustus 2015 werd het Priesterkwartier gesloopt in 
opdracht van Koramic-Van Roey. Op deze plek wordt 
de laatste maanden volop gewerkt aan de bouw van 
de nieuwe woontoren ‘K-tower’. 
Ondertussen zijn alle funderingspalen aangebracht 
en is de parkeergarage gerealiseerd. De opbouw van 
de toren is nu echt begonnen. Na de verhuis van het 
internaat naar het Plein kan de sloop van de oude 
toren starten. Actueel is dit gepland voor de zomer 
van 2017.  

 R www.k-tower.be 

K-tower
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Heraanleg Sint  Amandsplein 
Na de heraanleg van de Overleiestraat is het St-Amandsplein aan de beurt. 
De debatten binnen de adviesgroep en de feedback op het Overleiecafé leverden waardevolle info 
op om het ontwerp stelselmatig uit te werken. Ambitie is om van het plein meer dan vandaag een 
ontmoetingsplek voor de direct omwonenden en de buurt te maken. Een plein waar ruimte is voor 
extra groen, terrasjes en speelruimte voor de kinderen. De heraanleg focust zich op het centrale deel 
van het plein. Hier wordt de bestaande verharding weggenomen zodat een nieuwe pleinruimte kan 
ontstaan. Alle verharding en nutsleidingen in de rand worden behouden.
In de lente van 2017 worden de werken uitgevoerd. Eens de aannemer is gekend kan een meer gede-
tailleerde timing gecommuniceerd worden.

Genieten in de zon
Het St-Amandsplein moet meer dan 
vandaag een ontmoetingsplek binnen 
de wijk worden. Een plek waar omwo-
nenden elkaar ontmoeten en scholieren 
uit het St-Amandscollege even kun-
nen afspreken. Bij de centrale ruimte 
worden twee lange zitbanken voorzien. 
Een ideaal plekje om de krant te lezen 
in het zonnetje. Ook de horecaterras-
sen krijgen de nodige ruimte en zorgen 
voor een leuke ambiance.

Plek voor evenementen 
In de toekomst biedt het plein ruimte 
voor evenementen. Door de groene lob-
ben en de zitbanken wordt de ruimte 
opgedeeld waardoor kleinere initia-

tieven beter tot hun recht komen. De 
centrale ovalen ruimte is hier de ideale 
omgeving. Voor grotere events (bv. Zon-
dagmatinees) kunnen de omliggende 
ruimtes en straten ingezet worden.

Extra groen
Bij de heraanleg worden 3 nieuwe 
groenzones voorzien: onder de plataan, 
aan de kant van de St-Amandslaan en 
één als buffer naast de parkeerstrook. 
Deze groene lobben zijn lichtjes ver-
hoogd waarop lage beplanting wordt 
voorzien. Hier worden enkele hoog-
stammige bomen aangeplant.
De bestaande lindebomen rondom het 
plein blijven behouden. Door de boom-
spiegel te vergroten wordt extra zuur-

stof en infiltratiemogelijkheid gegeven. 
Aan de voet van de bomen wordt lage 
beplanting voorzien.

Grote plataan krijgt extra aandacht
De grote plataan vormt de blikvanger 
en trots van het St-Amandsplein. Een 
boom waar we dus extra zorg moeten 
voor dragen. De vele verharding en de 
betonnen omranding rond de boom 
vormen geen ideale omgeving voor de 
boom. Bij de heraanleg van het plein 
worden daarom extra maatregelen 
genomen.  
Zo wordt de ruimte rond de boom vrij-
gemaakt en krijgen de wortels opnieuw 
de nodige ruimte. De extra plantvakken 
en de keuze van verharding zorgen voor 
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Heraanleg Sint  Amandsplein 
een betere waterinfiltratie in de bodem. 
Daarnaast wordt in de ruime omgeving 
van de boom een grondverbeteraar 
(bomenzand) voorzien zodat de wortels 
extra zuurstof en ruimte krijgen.

Parkeercapaciteit maximaal behouden
Het parkeren op het plein vormde een 
belangrijk discussiepunt in de bevra-
ging binnen de wijk. Waar de ene vra-
gende partij was om alle parkeerplaat-
sen te schrappen, waren anderen dan 
weer voorstander van behoud. Na heel 
wat overleg is beslist om op het plein 1 
rij met 9 ppl te behouden. De verloren 
capaciteit op het plein zelf wordt volle-
dig opgevangen door nieuwe parkeer-
plekken te realiseren in de Kapelstraat, 
de St-Amandslaan (kant Fintro) en de 
Kollegestraat. Zo kan de huidige capaci-
teit behouden worden. 

Daarnaast worden extra maatregelen 
getroffen: 
• In functie van de aanwezige handels-

zaken zal het aantal Shop&Go-plaat-
sen opgetrokken worden (bv. kant 
Fintro komen 4 plaatsen). 

• De vrijdagmarkt blijft in de toekomst 
aan de kant van de Overleiestraat  
georganiseerd. Hierdoor moeten niet 
telkens parkeerplaatsen vrijgemaakt 
worden op het plein.

• De nieuwe parking Budabrug (230 
ppl) kan parkeerpieken opvangen. 
Bezoekers zullen gebruik kunnen ma-
ken van de nieuwe parking op 250m 
wandelafstand van de grote plataan.

• Bewonersparkeren (o.a. Kapelstraat 
en St-Amandslaan) zal stelselmatig 
ingevoerd worden.

Fietsstallingen
Zowel aan de kant van het Fintro-kan-
toor als het grote appartementsgebouw 
komen fietsstallingen. Zowel bewoners 
als bezoekers kunnen hier gebruik van 
maken.

Ruimte om te spelen
Tot voor kort lag het speelpleintje 
geprangd tussen de plataan en gepar-
keerde auto’s. Niet meteen een veilige 
situatie. Binnen het nieuwe ontwerp 
wordt voorzien in een speelplatform 
onder de grote plataan die aansluit op 
een reliëfrijke zone waarop kleurrijke 
speelelementen worden geplaatst. 
Ook elders op het plein ontstaat ruimte 
om te spelen, te lopen, te steppen,… 
of vrienden te ontmoeten bij de grote 
zitbank. 
 
Petanque
Tijdens de ‘Zomer van Overleie’ werden 
de tijdelijke petanquebanen gesmaakt. 

Daarom werd beslist om de verharding 
op het centrale deel van het plein an-
ders aan te leggen. Door te kiezen voor 
een  halfverharding ontstaat een ideale 
ondergrond voor een goed wedstrijdje 
petanque. 

Postbus en bushalte
De postbus werd verplaatst naar het 
Wijkcentrum. Dichtbij zijn enkele 
Shop&Go-plaatsen waardoor een brief 
posten makkelijker kan. Gezien het 
beperkt aantal opstappende buspas-
sagiers aan het plein wordt niet langer 
een schuilhokje voorzien. De bushalte 
zelf wordt wel behouden.

Kapelstraat 
Omdat de Kapelstraat in nauwe relatie 
staat met het plein, werd na overleg 
met de bewoners  beslist om over te 
gaan tot de invoering van 1-richtings-
verkeer (rijrichting van plein naar Proos-
dijstraat). Daarnaast worden de parkeer-
vakken duidelijker ingetekend en wordt 
voorzien in extra aanduidingen om 
iedereen te wijzen op het statuut van 
‘woonerf’ (max. 20km/u). De uitvoering 
van deze bijkomende maatregelen is 
voorzien voor de eerste helft van 2017.
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Sint-Amandsplein vroeger
In de middeleeuwen had Overleie geen echt centraal plein. Waar zich nu het St-Amandsplein  
bevindt, stond tot aan het eind van de 19e eeuw immers een bouwblok. Samen met de aanleg van 
de grote boulevards (nu stadsring) en het Astridpark werd toen beslist om het volledige bouwblok te 
slopen. Op deze plek werd kort erna een overdekte markthal gebouwd. In de jaren 1920 werd deze 
hal reeds gesloopt om plaats te maken voor een echt parkplein met heel wat bloemperkjes. 

1. Sloop van het bouwblok in 1897  
2. Overdekte markthal 1899-1920  
3. Parkpleintje ca. 1920-1930 
4. Kapelstraat en plein in 1965  

1

2

3

4
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Na de Tweede Wereldoorlog neemt de auto stelselmatig meer en meer ruimte in. Rondom het plein 
loopt een weg met daarrond parkeerplaatsen. Begin jaren 1990 wordt het plein heraangelegd. De Ka-
pelstraat wordt een woonerf en het plein strekt zich nu uit tot de noordelijke gevels van het plein. De 
plataan aan de kant van de Overleiestraat is ondertussen uitgegroeid tot dé blikvanger van het plein.

5. Situatie in 1991 net voor de aanleg tot woonerf. 
In 1992 wordt het plein een woonerf.

5
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Villa Overleie   bruist

Sedert 1 mei van dit jaar kon je bij Arjen Claeys, Veerle Coop-
man en Soetkin Claeys op de hoek van de Sint-Amandslaan 
en de Collegestraat, terecht in de tijdelijke Pand.A-bar.  De 
voorbije zomer konden de bezoekers genieten van een bijzon-
dere reeks aan concerten, performances, stand-up comedy-
avonden, rommelmarkten en quizmomenten.  
Ze presenteerden er een gedurfd programma met jong en 
lokaal talent.  

Daarnaast kon je tijdens de weekdagen veelal genieten van 
een heerlijke lunch aan democratische prijzen.
Villa Pand.A blijft nog minstens tot het einde van het jaar 
open.
 R November/december woensdag t.e.m. zondag van 11 u tot 22u.
 R Contactgegevens: Arjen Claeys   

0486 82 36 55   
panda.kortrijk@gmail.com – www.facebook.com/pandakortrijk 

Pand.A 
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Villa Overleie   bruist
Eind 2015 werd een oproep gelanceerd waarin 
startende en creatieve ondernemers een tijde-
lijk onderkomen geboden werd in de villa.  Tot 
vandaag dienden zestien creatievelingen een 
dossier in.  De jury selecteerde uiteindelijk elf 
creatieve ondernemers.  

Op die manier werden kansen benut door 
geëngageerde mensen om een eigen profes-
sionele zaak uit de grond te stampen zonder 
de zorgen over een duur kantoor of atelier.  In 
de afgelopen maanden maakten een grafisch 
vormgeefster (2), een portretfotografe, een 
architect/kunstenaar, een feestarchitecte, een 
mental coach, een gezondheidscoach, een 
interieurdeskundige, een fotograaf, een pro-
ductiehuis en videoperformant gebruik van de 
villa.  Met de opstart van de zomerbar Pand.A 
werd het voor hen vanaf mei een echte co-
workingspace waarbij ze ook buiten konden 
ondernemen en netwerken.  Ook de komende 
maanden blijft de villa dus een uitvalsbasis voor 
ondernemende en creatieve geesten. 

Villa Overleie

Te Koop
Zowel het oud-politiecommissariaat 
als de villa worden te koop gezet.  

 R www.kortrijk.be/sok 

Het boek ‘De Rivier maakt de Stad’ vertelt het verhaal over 20 
jaar Leiewerken. Het boek bevat heel wat unieke beelden van 
de Leieboorden en Overleie.
Het boek is te koop in museum Texture tegen 12 euro, maar 
voor Overleie schenken we graag 20 exemplaren gratis weg!
Maak kans en stuur een mail naar overleie@kortrijk.be met ver-
melding van ‘De rivier maakt de stad + jouw naam en adres’.

Win het boek 
‘De Rivier maakt de stad’ 
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Colofon: een realisatie van de stad Kortrijk 
Teksten: Dries Baekelandt en Tim Hautekeete
Lay-out: Connie Janssens
Fotografie: Stad Kortrijk, David Barbe (o.a. coverfoto), Filip Ramon, Dries Baekelandt, Tim Hautekeete, www.lzsb.be, 
Buro II, Studio Basta, Think Urban, Steven Vandenborre architecten, Arjen Claeys en Elise Vandeplancke.

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.

Parking Budabrug geopend
De afgelopen maanden werd met man en macht doorgewerkt aan de bouw van de 
nieuwe ondergrondse parking ‘Budabrug’. Zo werden 4 ondergrondse verdiepingen 
gebouwd die plaats bieden aan 230 parkeerplaatsen. Ondertussen werd voortge-
bouwd aan de bovenbouw van het woonzorgcentrum.
Zo krijgt de omgeving van de Budabrug er extra parkeercapaciteit bij. Niet on-
belangrijk voor Overleie. Zo kunnen parkeerpieken (evenementen, optredens en 
events in bv. Mozaïek, Theater Antigone, De Spatjes,…) beter opgevangen worden. 
Er is ook een ruime en beveiligde fietsstalling met 130 plaatsen. 

 R www.parko.be 

Invoering bewonersparkeren  
Naast de ondertussen gekende groene shop&Go-
parkeerplaatsen, worden de komende maanden 
stelselmatig zones voor bewonersparkeren inge-
voerd. De geel gemarkeerde parkeerplaatsen zijn 
voorbehouden t.a.v. de buurtbewoners. Overleie 
kwam hiervoor als eerste wijk aan de beurt. Er 
werden bewonersplaatsen aangebracht aan de 
Fabriekskaai, de Burg. Schinkelstraat en de Rekol-
lettenstraat. Per parkeerplaats detecteert een 
sensor het gebruik (bezettingsgraad, duur,…). 
Deze objectieve gegevens maken het mogelijk 
om het gebruik permanent te monitoren. In een 
volgende fase (in de loop van 2017) worden derge-
lijke zones voorzien in delen van de Kapelstraat, de 
St-Amandslaan en de Proosdijstraat.

 R www.parko.be 


