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Hein Wittouck

Van: Seel Seynhaeve <communicatie@kortrijk.be>
Verzonden: vrijdag 12 april 2019 14:09
Aan: Hein Wittouck
Onderwerp: Persbericht: Nieuwe veilige schooldoorgang voor Sint-Vincentiusschool Bissegem

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag
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vrijdag 12 april 2019 

Nieuwe veilige schooldoorgang voor 

Sint-Vincentiusschool Bissegem 

De nieuwe en veilige doorgang rond de kerk en Sint-Vincentiusschool is zo goed als 

klaar. De kinderen van basisschool Sint-Vincentius kunnen na de paasvakantie veilig 

naar school via Bissegemplaats naast de kerk. Tot nog toe moesten ze dat doen via de 

drukke Driekerkenstraat.  

Om de schoolgaande jeugd aan te moedigen om gebruik te maken van deze nieuwe toegang 

lanceert de stad de actie ‘Veilig naar school’.  We moedigen de ouders aan hun auto te 

parkeren op de parking van het Vlaswaagplein en hun kinderen te begeleiden tot aan het oud-

gemeentehuis.  Gemachtigde opzichters zorgen dat de kinderen veilig de steenweg 

oversteken. De ouders belonen we met een gratis koffie, de kinderen krijgen een gratis stukje 

fruit. De actie start op dinsdag 23 april en wordt elke dinsdag van mei herhaald.  Op die 

manier willen we de autodruk tijdens de spitsuren rond de schoolomgeving 

verminderen.  Daarbij hopen we dat de ouders zelf ontdekken welke voordelen ze hieruit 

halen door minder in de file te staan. 

Belangrijk om weten is dat de gemachtigde opzichters van de school de toestemming krijgen 

om elke schooldag tussen 7.45 en 8.30 uur de toegang voor auto’s deels te verbieden op 

Bissegemplaats.  De parking ter hoogte van ’t Dul Konijn kan wel nog gebruikt 

worden.  Bissegemplaats zal voor auto’s tijdens het spitsuur dus enkel via de steenweg te 
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bereiken zijn (tot aan ’t Koningshof). Op die manier garanderen we de veiligheid van de 

kinderen en voorkomen we dat ouders met hun auto het plein oprijden om hun kinderen ter 

hoogte van café ’t Koningshof af te zetten.  

De komende jaren staat nog meer te gebeuren in Bissegem.  De herinrichting van de 

Driekerkenstraat, een nieuwe brug over de Leie, de opwaardering van de parking in de 

Vlienderkouter, .... De nieuwe schooldoorgang wordt overigens nog kwalitatiever aangekleed 

bij de herinrichting van de Driekerkenstraat.  

  

Meer info: 

Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, 0479 29 93 40 

Kelly Detavernier, schepen van Onderwijs, 0479 68 67 45 

Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwingsprojecten, 0474 92 22 82 

Ruth Vandenberghe, schepen van Deelgemeenten, 0472 60 38 45 

www.kortrijk.be/bissegem of gebiedswerking@kortrijk.be 
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