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Nieuwe veilige doorgang voor basisschool 
Sint-Vincentius in Bissegem 
De komende jaren staat heel wat te gebeuren in Bissegem. In een eerste fase maakt het stadsbestuur werk van een 
veilige schooldoorgang naar basisschool Sint-Vincentius.  De werken gaan vanaf vandaag (10/01) van start.

Masterplan+

In navolging van het kerkenplan bestudeerde de stad de mogelijkheid tot nevenbestemming van de Sint-Audomaruskerk 
in Bissegem.  Het onderzoek toont aan dat er opportuniteiten zijn om die nevenbestemming te realiseren.  De pastorale 
eenheid Sint-Marcus is bovendien geïnteresseerd in een scenario waarbij de nevenbestemming een meerwaarde kan 
betekenen voor de kerkgemeenschap zelf. 

Begin 2018 werd om die reden een stuurgroep opgericht om dit scenario verder te verfijnen.  De groep bestond uit 
een vertegenwoordiging van de stad, het ontmoetingscentrum De Troubadour, BBB (Bouwen aan een Beter Bissegem), 
kerkfabriek Sint-Audomarus, de pastorale eenheid Sint-Marcus, Sint-Vincentiusschool, Wijkcentrum De Vlaskapelle en de 
muziekverenigingen Crescendo en Die Lustigen Freunde. Uiteindelijk besliste de stuurgroep om dit scenario effectief uit te 
rollen.  De kerk, wijkteam De Vlaskapelle, OC de Troubadour, de bib en de Academie krijgen in die nevenbestemming een 
prominente rol.  

Wout Maddens, schepen van Bouwen en Wonen: “Met het ‘Masterplan+ Bissegem’ wordt naar een optimale situatie gezocht om 
enerzijds diverse verenigingen en diensten op een kwalitatieve en duurzame manier te herhuisvesten en anderzijds nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen te onderzoeken.  Bedoeling is om op die manier de leefbaarheid van Bissegem te versterken en een nieuwe dynamiek te 
genereren.”



Zachte as – veilige verbinding voor voetgangers en fietsers

Binnen dit masterplan wordt een zachte as gedefinieerd die loopt vanaf het Vlaswaagplein, langs de site van het oud-
gemeentehuis tot aan de site van basisschool Sint-Vincentius. Die as speelt in onze publieke ruimte een belangrijke rol. 
Zo wordt die as uitsluitend gereserveerd voor zacht verkeer (voetgangers en fietsers).  Ze wordt goed gebruikt door 
onze schoolgaande jeugd. Die zachte verbinding wordt nu doorgetrokken over Bissegemplaats tot aan de tuin van de 
pastorijwoning rechts van het kerkgebouw.  Door de omgeving rond de kerk vrij te maken komt de pastorijtuin aan 
Bissegemplaats te liggen.

Samenwerkingsverband 

De nv Pubstone, eigenaar van café ’t Koningshof, kerkfabriek Sint-Audomarus, Stad Kortrijk en vzw Scola (Sint-
Vincentiusschool) sloten een samenwerkingsovereenkomst om die nieuwe veilige toegang tot basisschool Sint-Vincentius 
te realiseren. Momenteel bereiken de Bissegemse kleuters en de kinderen van het eerste en tweede leerjaar de school via de 
Driekerkenstraat.  Na de krokusvakantie zal dit ook mogelijk zijn via Bissegemplaats. 

Axel Weydts, schepen van Mobiliteit: “Dit is een enorme verbetering voor de verkeersveiligheid. De school is nu makkelijker bereikbaar voor 
de kinderen. Straks pakken we ook nog de Driekerkenstraat aan en maken we ook daar de schoolomgeving veiliger.” 

Bissegem wordt dagelijks tijdens de spitsuren geconfronteerd met druk autoverkeer.  Om de veiligheid te garanderen 
schakelt de school gemachtigd opzichters in om de kinderen veilig te laten oversteken.  Deze nieuwe toegang zal de 
veiligheid nog meer versterken en ouders motiveren om hun kinderen te voet of met de fiets naar school te laten gaan.
Daarnaast biedt deze realisatie een oplossing op de komende wegenwerken die gepland staan in de Driekerkenstraat. Zo 
zal de hoofdingang van de school tijdens de werken tijdelijk niet toegankelijk zijn. Deze werken worden uitgevoerd in 2020.

Ruth Vandenberghe, schepen van Deelgemeenten: “Het masterplan+ voor Bissegem zal voor een serieuze ommekeer zorgen voor 
onze dichtstbevolkte deelgemeente. Dit werk is de eerste stap in de realisatie van het plan. De komende 6 jaar komen er in heel wat 
deelgemeenten heel wat werken.”

De opdracht om deze nieuwe veilige schooltoegang te realiseren werd toegekend aan twee aannemers.
1. NV Lavagro uit Rekkem zal alle afbraak- en uitgraafwerken uitvoeren zodat alles klaar staat voor de nieuwe afwerking.  Zo 
zal de aannemer ondermeer de twee garages van de kerkfabriek afbreken.  De kostprijs bedraagt 8.886,94 euro.
2. NV Bouw & Renovatie uit Lauwe zal alle afwerkingen uitvoeren.  De kostprijs bedraagt 20.988,86 euro.  Zij staan 
ondermeer in voor: asfaltverharding van de oppervlaktes van de garages en van de beplantingszone naast de kerk, 
afwerking van de opengemaakte tuinmuur met plaatsing van een toegangspoort tot het schoolterrein, plaatsen van de 
buitendeur aan de toegang van de sacristie en alle herstellingswerken aan de behouden constructies.

Kelly Detavernier, schepen van kerkfabrieken en onderwijs: “Ik ben zeer tevreden dat we samen met de kerkfabrieken een duurzame en 
interessante nevenbestemming kunnen uitwerken. Dankzij deze samenwerking met de buurt, de bib, de school en de academie halen we 
jong en oud weer binnen in de kerk. Dit is alvast een eerste stap in de goede richting!”
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