
W
O

EN
S

D
A

G
 2

2 
JA

N
U

A
R

I 2
02

0

UitneembaarKORTRIJK WAREGEM MENEN

Heeft u
nieuws?
Neem contact
op met
Kathy
Vandeportael
Telefoon
03-561.19.75
Mail
uwgemeente@
nieuwsblad.be
(bijvoorbeeld:
kortrijk@
nieuwsblad.be)

in de verpakking zat.”
Het koppel alarmeerde de politie

die ter plaatse kwam en een on-
derzoek startte. Het gaat om een
man met een getaande huidskleur.
“Doordat hij donkere kleding
droeg, had mijn vriend hem niet
zien liggen. Onze BMW hebben
we nog maar twee maanden, ge-
lukkig is er geen schade. Het is de
bedoeling dat er hier nog een om-
heining komt”, besluit T.P.  (gsd)

tjes van zijn melk.”
De man, klein van gestalte en

donker gekleed, was wellicht ’s
nachts in de auto op de oprit ge-
glipt. Het koppel was die vergeten
te sluiten toen het spullen had uit-
gehaald. “Hij had er wellicht zijn
roes uitgeslapen, want het rook
naar de drank in onze auto. Pas
toen hij weg was, zagen we ook dat
hij vijf euro kleingeld had gesto-
len en een nieuwe fluojas die nog

vriend bezig was in de auto zag hij
plots een man op de achterbank
liggen”, zegt zijn partner T.P. (26).
“Van de schrik begon hij te
schreeuwen, waarna de man in
kwestie ook schreeuwde.”

T.P. hoorde het geroep en ging
snel een kijkje nemen. Ze dacht
dat haar vriend was gevallen door
de gladheid. “Toen ik buiten
kwam, zag ik de man nog net weg-
wandelen. Mijn vriend was even-

S.V. (26) was rond 6 uur opge-
staan om de ruiten van zijn nieu-
we BMW X1, die op zijn oprit
stond, te ontdooien. “Toen mijn

Een bewoner uit de Brugse-
steenweg in Kuurne schrok 
zich dinsdagmorgen vroeg 
een hoedje toen hij een 
vreemde man aantrof in zijn 
wagen. 

KUURNE 

Bewoner ontdekt man die roes uitslaapt in nieuwe auto

De Driekerkenstraat moet vooral
leefbaarder en fietsvriendelijker
worden, daarom boog een advies-
groep zich het afgelopen jaar over
de herinrichting ervan. “We ko-
zen voor het beste van alle werel-
den”, zegt Franky Doolaeghe van
Unizo Bissegem. “De verkeerssi-
tuatie moet absoluut beter.”

De straat wordt al twintig jaar
gebruikt als sluipweg. Iedere po-
ging om er iets aan te doen, liep af
met een sisser. “De keuze voor
eenrichtingsverkeer, waarbij je
niet langer van Marke naar Bisse-
gem zal kunnen rijden, doen we
om het vele doorgaand verkeer te
weren”, zegt Bissegemnaar Fred-
dy Dhondt. “Er zal zeker kritiek
komen op deze beslissing, maar er
moet iets gebeuren. Velen zijn het
drukke verkeer in de straat beu.”

Schepen van Mobiliteit Axel
Weydts (SP.A) noemt het een
moedige beslissing. “De Drieker-
kenstraat evolueerde de afgelo-
pen jaren tot een kleine steenweg.
Lange files leidden niet alleen tot
veel frustratie, maar veroorzaak-
ten ook een onveilige verkeerssi-

tuatie voor de vijfhonderd leerlin-
gen van de Sint-Vincentiusschool,
voor de fietsers en de ouderen in
de wijk. De duizend fietsers die
dagelijks gebruikmaken van de
straat, beschikken over te weinig
ruimte. Daarnaast worden de be-

woners dagelijks geconfronteerd
met vijfduizend wagens. De leef-
baarheid en de handel lijden on-
der deze omstandigheden. De Bis-
segemnaren hebben bovendien
zelf voor deze oplossing gekozen.”

Plein rond kerk met 
extra terrassen

De knip komt er net voor de brug
richting Marke. Het verkeer dat
niet in Bissegem moet zijn, wordt

verwezen naar de R8/
N8. De Driekerken-
straat wordt ook een
fietsstraat, waar je
maximum dertig kilo-
meter per uur mag rij-
den en waar je geen
fietsers mag inhalen.
Hierdoor ontstaat

ruimte voor bredere trottoirs,
meer groen en extra parkeerplaat-
sen. Bovendien biedt dit scenario
ook de mogelijkheid om rond de
kerk een plein te creëren met
meer terrassen.  Op woensdag 6
mei organiseert de stad een info-

markt, waarop alle Bissegemna-
ren welkom zijn. 
In de marge wordt parking Vlien-
derkouter heraangelegd en is er
de realisatie van Bissegem Plage.
Dat is een recreatiedomein ter
hoogte van de brug in de Drieker-
kenstraat waar ook een buffer-

bekken komt. Kostprijs van dit al-
les is drie miljoen euro. De wer-
ken starten in 2021 en zijn klaar
in 2022. Dan wordt ook een nieu-
we brug geplaatst over de Leie. In
maart of april gaat de Overzetweg
dicht voor de aanleg van vrijlig-
gende fietspaden.

Verbindingsweg met Marke wordt deels eenrichtingsverkeer 

Bissegemnaren kiezen zelf voor knip in  
“veel te drukke Driekerkenstraat” 
Er komt een knip in de Drie-
kerkenstraat in Bissegem, 
met eenrichtingsverkeer 
naar Marke. Een adviesgroep 
van 33 leden mocht mee na-
denken over de heraanleg. 
De werken starten volgend 
jaar.

BISSEGEM 

W Een delegatie van het stadsbestuur, met de directie en leerlingen van de Sint-Vincentiusschool, die opgetogen zijn over de plannen.
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W In de vernieuwde Driekerkenstraat zullen de fietsers meer ruimte krijgen.
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FRANKY DOOLAEGHE
ADVIESGROEP

“Het is de best
mogelijke oplossing”LO
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