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Communicatie Stad Kortrijk Geen afbeeldingen? Webversie

woensdag 20 februari 2019

Parking Rietput krijgt tijdelijk één
duidelijke in- en uitgang voor betere
doorstroming in Bissegem

Om de circulatie in het centrum van Bissegem te
verbeteren wordt een proefmaatregel opgestart die de
noordelijke toegang tot parking Rietput afsluit.

Filevorming vermijden

Vaak moeten automobilisten die vanuit de
Driekerkenstraat linksaf willen slaan naar de
Rietput wachten omwille van de autorij die zich gevormd
heeft aan de verkeerslichten op Bissegemplaats. Als gevolg
van deze stilstaande automobilisten wordt het verkeer én
de lichtenregeling op de Meensesteenweg ernstig
verstoord.

Met het afsluiten van deze toegang zal deze belemmering
van de doorstroming van het verkeer dus vermeden
worden. De proefmaatregel wordt ingevoerd voor een
periode van twee maanden, vanaf 1 maart tot en met 30
april en zal tussentijds geëvalueerd worden. Er worden
tellingen georganiseerd om na het proefproject, zowel op
basis van cijfergegevens, als op basis van ervaringen van
burgers en ondernemers, de proefmaatregel te kunnen
evalueren. Indien de evaluatie positief is, kan de maatregel
de�nitief worden.

Axel Weydts, schepen van Mobiliteit: “We denken dat
dit experiment ervoor zal zorgen dat de doorstroming in
het centrum van Bissegem gevoelig zal verbeteren.”

Ruth Vandenberghe, schepen van Kortrijk Spreekt
en Deelgemeenten: “Met Kortrijk Spreekt hechten we
veel belang aan participatie in Kortrijk en de
deelgemeenten. Het idee van de proefmaatregel is
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ontstaan in de schoot van het burgerplatform ‘Bouwen
aan een Beter Bissegem', en werd unaniem
goedgekeurd door de adviesgroep.”

Samen met de Bissegemnaren naar een
nieuwe Driekerkenstraat

De Driekerkenstraat wordt straks volledig heringericht en
krijgt een gescheiden rioleringsstelsel, betere
�etsvoorzieningen en een veiligere schoolomgeving.
Hiervoor is een adviesgroep samengesteld bestaande uit
30 Bissegemnaren. De eerste adviesgroep vond plaats op
30 januari. Het werd een bijzonder boeiend en enthousiast
dialoogmoment. Op basis van de input van de adviesgroep
zal het studiebureau een voorontwerp ontwikkelen. Dat
ontwerp wordt dan in het najaar voorgesteld aan de
inwoners. De e�ectieve werken staan gepland rond de
zomer van 2020.

Axel Weydts, schepen van Mobiliteit: “De komende
jaren staat er in Bissegem heel wat op til op vlak van
mobiliteit. Zo wordt er momenteel een nieuwe veilige
schoolverbinding gerealiseerd langsheen de kerk en
naast het voorzien van een nieuwe Leiebrug wordt ook
fors geïnvesteerd in een veiligere en meer leefbare
Driekerkenstraat.”

Kelly Detavernier, schepen van Modern en Nieuw
bestuur: "Er beweegt de jongste tijd heel wat in
Bissegem, Kortrijks dichtst bevolkte deelgemeente. We
creëerden al een nieuwe toegang tot de school, de
Driekerkenstraat wordt heraangelegd, er komt een
nieuwe brug over de Leie en we werken aan de
toekomst van de kerk. Telkens bottom-up, zo ook met
dit experiment dat hopelijk de
lokale verkeersdoorstroming kan verbeteren."
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0479 29 93 40 
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Kelly Detavernier, schepen van Modern en Nieuw Bestuur,
0479 68 67 45


