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BISSEGEM

BISSEGEM Op maandag 12 no-

vember werd Louis Cottyn

(54 cm; 3,630 kg) geboren in de

kraamafdeling van AZ Groeninge

in Kortrijk. Louis is het zoontje

van Christophe Cottyn en Liza

Pattyn. Samen met zusje Camille

zal Louis spelen in de Bissegem-

sestraat. (EDB – foto EDB)

GEBOORTEN

Louis

BISSEGEM Ter gelegenheid van de Week voor de Ouderen kregen meer dan 500 thuiswonende 75-plussers

een kleurrijke tekening met een passende tekst erbij van vrijwilligers van Buren voor Buren. De tekeningen

werden ingekleurd door de kinderen van de lagere school. Wie zijn tekening een maand voor het raam

hangt, kan een maaltijd voor twee personen in wijkcentrum De Vlaskapelle winnen. (EDB – foto GF)

Kleurige tekeningen voor thuiswonende 75-plussers

Studiebureau Arcadis voert mo-
menteel nog onderzoeken uit en
er werden infomomenten georga-
niseerd.
De grote zorg van de bewoners is
het dichtslibben van de Drieker-
kenstraat tijdens de spitsuren.
Suggesties zoals een fiets- in
plaats van autobrug over de Leie
richting Marke, eenrichtingsver-
keer richting Marke en een fiets-
straat werden geopperd.
Momenteel wordt de kostprijs van
de werken geschat op 3,2 miljoen
euro en denkt men te kunnen
starten met de werken in 2020. 
Over het verdwijnen van parkeer-
plaatsen en het feit dat er een
proefproject zal lopen door het af-
sluiten van de inrit van de Riet-
putparking in de Driekerkenstraat
was er nogal wat ongerustheid,
zowel bij bewoners als hande-
laars. Sommigen vonden het ook
een goed idee dat de Rietputpar-
king enkel nog te bereiken zal zijn
vanuit de Neerbeekstraat.

DOORGANG NAAST KERK

Om het verkeer in de Driekerken-
straat te verminderen werd in het
schepencollege een samenwer-
kingsovereenkomst goedgekeurd
tussen de eigenaar van café ’t Ko-
ningshof, de kerkfabriek, vzw
Skola en stad Kortrijk voor de rea-
lisatie van een voetgangers- en
fietsersdoorgang naar de school
in het steegje tussen café ’t Ko-
ningshof en de Sint-Audomarus-
kerk. 
“Door een as te creëren via de site

van het ontmoetingscentrum
doorheen de groenzone om via
het voormalige gemeentehuis
over Bissegemplaats door het

steegje te eindigen in kleuter-
school Sint-Vincentius die achter
de voormalige pastorie ligt, kun-
nen we ouders die hun kinderen
naar school brengen stimuleren
om te parkeren op het Vlaswaag-
plein en zo de Driekerkenstraat
en de Rietputparking mijden”, al-
dus schooldirecteur Wim Calle-
waert. De gronden worden door
de eigenaars ter beschikking ge-
steld.
In ruil krijgt café ’t Koningshof
momenteel een tijdelijk terras op
grond van de kerkfabriek in af-
wachting van verdere besprekin-

gen. Het terras zal zich bevinden
naast de doorgang waar nu de
fietsparkeerplaatsen zijn. De stad
zal instaan voor de afbraak van de
garage, de installatie van een bui-
tendeur aan de achterzijde van de
kerk, de afsluiting tussen kerk en
pastorie en het aanvullen van de
grond, het dagelijks onderhoud
en de verlichting. 

START IN VOORJAAR

De doorgang zal enkel bedoeld
zijn voor fietsers en voetgangers.
Deze werken zullen wellicht star-
ten in het voorjaar. (EDB)

De Driekerkenstraat
wordt heraangelegd
BISSEGEM De Driekerkenstraat en omgeving worden vanaf 2020 volledig heringericht en er wordt tevens een
gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de straat en enkele delen van straten in de omgeving.

De doorsteek voor voetgangers en fietsers komt tussen de kerk (links op de foto) en café 't Koningshof (rechts op

de foto). Het terras van het café komt links naast de parking voor mensen met een beperking. (Foto EDB)

“We willen ouders

stimuleren om 

te parkeren op 

het Vlaswaagplein”

Op de Dag van de Natuur kan je
van 9 tot 16 uur kennis maken
met het project ‘Rotersmeers’ dat
door stad Kortrijk en de provincie
West-Vlaanderen ondersteund
wordt. 
Er worden op de Dag van de Na-
tuur, zaterdag 24 november, bo-
men en struiken aangeplant en
het gebied wordt verder ecolo-
gisch ingericht. 

KLEINE ATTENTIE

Iedereen kan helpen planten. “De
plantgaten worden vooraf ge-
boord”, aldus Jan Desmet van Na-
tuurpunt. “Je brengt best werk-
handschoenen en een spade
mee.” 
Voor wie meehelpt is er een klei-
ne attentie. Er wordt een pauze
voorzien met broodjes en warme
drank.

GEDENKTEKEN 

Op de Rotersmeers komt ook een
gedenkteken voor de slachtoffers
van de bombardementen van 21
juli 1944, volgend jaar dus 75 jaar
geleden. “Die dag beleefde ons
dorp een van de donkerste dagen
uit haar geschiedenis”, vertelt Phi-
lippe Verschaete van de heem-
kundige werkgroep. 
“Het gedenkteken komt bij de in-
gang van de Rotersmeers langs de
Trakelweg, de ideale plaats waar
men in de rust en stilte van de
natuur eens kan wegmijmeren bij
het zinloze geweld dat zich in
1944 in de buurt van het natuur-
gebied afspeelde.”
“De meeste slachtoffers kwamen
uit de buurt daar dichtbij, name-
lijk in de Bissegemsestraat, de
Wulverikstraat en de Rootput-
straat. De oude bommenput ge-
tuigt nog van de oorlogsperiode.
We zijn de mensen van Natuur-
punt dankbaar dat zij bereid wa-
ren om een stukje voor te behou-
den voor een gedenkteken.”

HERDENKING IN JULI 2019

In juli 2019 plant de heemkundi-
ge werkgroep een herdenking van
de slachtoffers met de inhuldi-
ging van het gedenkteken op de
Rotersmeers.
De Rotersmeers is te bereiken via
de Trakelweg langs de Leie of via
de Rootputstraat in Bissegem. 

(EDB)

Bomen en
struiken
planten op
Rotersmeers
BISSEGEM Op zaterdag
24 november is het Dag
van de Natuur. In Bisse-
gem kan je dan kennis
maken met de vrijwilli-
gers van Natuurpunt die
op de Rotersmeers een
oase van rust creëren
waar de natuur zijn gang
kan gaan.
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