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WERVIK

De Waterkant in Wervik is al twaalf
jaar een gevestigde waarde. Voor in-
spiratie voor de naam moesten eige-
naars Bart Pauwelyn en Anne Claeys
niet lang zoeken met de Leie in hun
‘achtertuin’. Eten langs de Leie moet
in de zomer op het terras best gezellig
zijn, maar ook binnen biedt het hui-
selijke tafereel de nodige portie ge-
zelligheid met een mix van vintage en
moderne elementen.

XAVIER COPPENS

De Waterkant is een klassiek restaurant
waar de man in de potten zijn klassie-
kers bereidt en de echtgenote de gasten
verwelkomd op rustige, maar vriendelij-
ke wijze. Het is er gezellig druk op een
winterse donderdagavond. We kiezen
voor een witte wijn (4,90 euro) en Ri-
card (5 euro) als aperitief. Het aperitief
wordt vergezeld van twee lekkere hap-
jes: een soepje van knolselder met een
huisgemaakte bladerdeeg en tempura
van garnaal met wasabi.

Geen menu
De Waterkant werkt zonder menu en
raadt aan om gewoon te eten waar we
zin in hebben, een raad die we graag op-
volgen. Mijn vrouw kiest als voorge-
recht voor goujonettes van pladijs (ge-
paneerde reepjes vis) met tartaarsaus
(12 euro) en ik ga voor de carpaccio van
rund op Japanse wijze: tataki van rund
met ponzu, een saus op citrusbasis (14
euro). De carpaccio op Japanse wijze
vind ik bijzonder geslaagd, het vlees
smaakt extra lekker in de saus. Voor
mijn vrouw mochten de goujonettes
wat meer gekruid zijn.
Als hoofdgerecht kies ik opnieuw voor
vlees: mijn kraaibiefstuk (21,50 euro),
mooi saignant gebakken zoals het
hoort, met sjalottensaus, gesneden in

vingerdikke schijfjes smaakt verrukke-
lijk. Ik kies voor bijhorende frietjes, een
slaatje en zelfgemaakte mayonaise.
Mijn echtgenote gaat voor een echte
klassieker: karnemelkstampers met
Wervikse flandrienkaas, garnalen en
een spiegelei (21,5 euro). Niet meteen
mijn voorkeur, maar de klassieker is
klaargemaakt zoals het hoort.
Door onze voorliefde voor Zuid-Afrika
kiezen we graag Zuid-Afrikaanse wijn.
De Alvi’s Drift (23,50), met typische pi-
notagedruif, is een van de betere Zuid-
Afrikaanse wijnen die we dronken. 
Voor een dessert passen we.
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DE WATERKANT

Leiestraat 26
8940 Wervik
056/53.02.81
of  0473/34.37.73
www.dewaterkantwervik.be

Voorgerecht: €€ - €16
Hoofdgerecht: €16 - €27,5

Open op donderdag vanaf
18.30 uur en op vrijdag, za-
terdag en zondag vanaf
11.30 uur en vanaf 18 uur.

half uur meer, nabij de verkeerslichten
met de Meensesteenweg. Er rijden nu
tot 5.000 voertuigen per dag door de
Driekerkenstraat. Dat is veel te veel.

Veiliger
Tweede ingrijpende beslissing: de Drie-
kerkenstraat wordt een fietsstraat, na
de heraanleg. Gemotoriseerd verkeer is
niet verboden in een fietsstraat. Maar
fietsers hebben er altijd voorrang en
mogen over de volledige breedte van
hun straathelft rijden. Gemotoriseerd
verkeer mag geen fietsers inhalen. Wie
dat wel doet, riskeert een boete van 58
euro. Het wordt zo veiliger voor de ge-
middeld 1.000 fietsers die dagelijks ge-

bruik maken van de straat en ook voor
de 500 leerlingen van de Sint-Vincenti-
usschool en (oudere) omwonenden.
Door de knip en de fietsstraat krijg je in
de Driekerkenstraat ruimte voor brede-
re voetpaden, meer groen, enkele fiet-
senstallingen en zitelementen en - be-
langrijk - extra parking. «Zo komen er
enkele shop & go plaatsen (gratis maxi-
mum 30 minuten parkeren, red.) aan
beide kanten van apotheek Declerck»,
zegt schepen Axel Weydts. «Er komen
verder vijftien extra parkeerplaatsen ter
hoogte van de begraafplaats. Daar is al
lang vraag naar.»
De afdeling van Unizo in Bissegem is
hoopvol gestemd. «Het zal voor ieder-

een natuurlijk aanpassen worden, ook
voor de handelaars in Bissegem», zegt
voorzitter Franky Doolaeghe. «Maar we
staan achter de maatregelen. Nu heb je
nog amper twee handelszaken in de
Driekerkenstraat. Een meer leefbare en
meer aangename straat kan daar ver-
andering in brengen. Het kan voor jonge
ondernemers een opportuniteit zijn»,
aldus Franky Doolaeghe. Er zijn verder
al ideeën om van Bissegemplaats aan de
Driekerkenstraat een nog gezelliger
plein te maken, met meer ruimte voor
terrassen. De heraanleg van de Drieker-
kenstraat kost ruim 3 miljoen euro. Op
woensdag 6 mei is er een infomarkt,
vanaf 17 uur in OC De Troubadour.

HERAANLEG START BINNEN 2 JAAR

Driekerkenstraat wordt fietsstraat

Een nieuwe Driekerkenstraat ligt al 20
jaar op tafel in Bissegem. De plannen
zijn er nu eindelijk. Meer nog: ze zijn
mee goedgekeurd door een adviesraad
met omwonenden, verenigingen, on-
dernemers en mensen van de school
Sint-Vincentius, het wijkteam en de
kerkfabriek. De heraanleg start eind
2021 of uiterlijk begin 2022 en duurt
een jaar tot anderhalf jaar. Eerste ingrij-
pende maatregel die aan die heraanleg
gekoppeld is: er komt een knip ter
hoogte van de brug over de Leie. Enkel
verkeer richting Marke zal langs die
knip kunnen passeren. Er wordt wel
voor gezorgd dat de Citroën-garage Bar-
tier daar sowieso vanuit Marke en Bis-
segem bereikbaar blijft. De knip is nodig
om de Driekerkenstraat uit te schakelen
als sluipweg vanuit Marke, naar de
Meensesteenweg (N8) toe. En zo krijg je
in de Driekerkenstraat geen files tot een

De heraanleg van de
Driekerkenstraat start
uiterlijk begin 2022. De
straat krijgt na de wer-
ken een knip nabij de
Leiebrug. Om sluipver-
keer uit te sluiten. En de
Driekerkenstraat wordt
een fietsstraat. «Een
moedige aanpak, enkel
zo verhoog je de leef-
baarheid en de veilig-
heid», klinkt het in koor.

PETER LANSSENS

BISSEGEM

De Driekerkenstraat wordt een fietsstraat en krijgt brede voetpaden, extra parkeerplaatsen,
meer groen en nieuwe zitelementen. Foto stad Kortrijk

WAREGEM
Koppel riskeert
celstraf na
hysterische reactie
bij alcoholcontrole
Een koppel uit Waregem moest
zich maandag op de rechtbank
verantwoorden omdat ze zich erg
weerspannig gedroegen nadat de
politie hun auto aan de kant zette
en een alcoholcontrole wilde uit-
voeren. 

De politiepatrouille van zone Mira
merkte op 4 juni 2018 plots een
auto op in Waregem die zwalpte
over de weg. De agenten zetten de
auto aan de kant en wilden een al-
coholcontrole uitvoeren. In de auto
zat een koppel, de man die achter
het stuur zat, maakte meteen mis-
baar. «Hij stapte meteen uit, sprak
met een dubbele tong en was erg
agressief», zei het openbaar minis-
terie. «Ook zijn echtgenote weiger-
de alle medewerking. Ze probeerde
zelfs om achter het stuur te krui-
pen.» De agenten voerden het kop-
pel geboeid af.
«Ook in de cellen stopte het niet.
Vooral de vrouw begon hysterisch
te krijsen en te roepen.» Beiden kre-
gen de mogelijkheid om een minne-
lijke schikking te betalen, maar de-
den dat niet. «Ik had te veel gedron-
ken en heb overdreven gerea-
geerd», zei de man. ‘Het spijt me,
sindsdien drink ik amper nog.»

Misselijk
Zijn echtgenote zei dat ze niks ver-
keerd had gedaan. «Ik wilde niet
achter het stuur kruipen, maar en-
kel de papieren uithalen», zei ze.
«Plots werd ik tegen de grond ge-
werkt en geboeid. Die boeien de-
den echt pijn. In de cellen heb ik ge-
roepen dat ik claustrofobisch was
en of ze alsjeblieft de deur niet wil-
den open doen. Ik werd misselijk en
moest naar het toilet. En dat terwijl
ik eigenlijk niks verkeerd heb ge-
daan, ik wens dan ook vrijgespro-
ken te worden.» Beiden riskeren
een gevangenisstraf van drie
maanden, mogelijk met uitstel ge-
koppeld aan strenge voorwaarden.
Vonnis op drie februari.  (AHK)

SPIERE-HELKIJN

Vrouw staat
terecht omdat ze
128 kilo cannabis
bijhield voor bende
Een 39-jarige vrouw uit Spiere-
Helkijn riskeert één jaar cel en
een boete omdat ze voor een
Noord-Franse drugsbende in
haar woning cannabis stoc-
keerde. Bij een huiszoeking kon
128 kilogram cannabis gevon-
den worden.
De huiszoeking vond plaats op
21 juli 2019 en kaderde in een
groot onderzoek naar de han-
del van een drugsbende uit het
Noord-Franse Roubaix. De
bende gebruikte de woning van
Sabrina P. als stockageruimte
voor hun drugs. In ruil betaalde
de bende de huur van de wo-
ning van P. en kreeg ze soms
wat gratis cannabis. «Ze gaf
toestemming omdat ze in fi-
nanciële problemen zat», gaf
haar advocaat toe. «Ze was
naïef en dacht dat die proble-
men daar mee opgelost zouden
geraken.» Vonnis op 18 februa-
ri. (LSI)

DEERLIJK

Betalend gedeelte
recyclagepark
dicht
Het betalend gedeelte van het
recyclagepark in Deerlijk is ge-
sloten tot 2 februari omwille
van aanpassingen aan de soft-
ware. Het niet-betalend ge-
deelte blijft toegankelijk.
Tijdens deze periode kan je met
afval dat op het betalend ge-
deelte thuishoort terecht op de
andere intergemeentelijke re-
cyclageparken van Imog. Dat
zijn de recyclageparken in Be-

veren-Leie, Waregem en Wiels-
beke. De openingsuren en
adressen van die recyclagepar-
ken vind je op de website van
Imog. (JME)

KORTRIJK/WAREGEM

20 maanden
met uitstel
voor Fransman
die cocaïne dealde
Een 25-jarige Fransman is ver-
oordeeld tot een gevangenis-
straf van 20 maanden met uit-
stel omdat hij een tijdlang co-
caïne dealde in de streek rond
Kortrijk en Waregem. De politie
kon hem oppakken op zijn vas-
te afspreekplaats op de car-
poolparking aan de Cowboy
Henk in Kortrijk.
De jongeman liep tegen de
lamp nadat bij de politie infor-
matie was binnen gelopen dat
hij de cocaïnehandel in de
streek van een andere Frans-
man had overgenomen. Via ca-
mera’s kon de politie zien hoe
hij zich verplaatste met gehuur-
de wagens. De huurder van die
auto’s bleek telkens Sofiene H.
(25) te zijn. De politie pakte de
jongeman in juli vorig jaar op
zijn vaste afspreekplaats op, op
de carpoolparking aan de Cow-
boy Henk in Kortrijk. In zijn auto
lagen 21 verpakte pakjes cocaï-
ne.
De jongeman bekende dat hij
sinds augustus 2018 dealde in
drugs. Hij werd zes jaar geleden
al eens veroordeeld wegens
drugsfeiten in Frankrijk. Naast
de voorwaardelijke gevange-
nisstraf moet hij wel een effec-
tieve geldboete van 8.000 euro
betalen. Ook 12.500 euro ver-
mogenswinst en zijn auto, een
Peugeot 208 is verbeurd ver-
klaard.  (AHK)


