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BISSEGEM KRIJGT EEN VEILIGE EN RUSTIGE
DRIEKERKENSTRAAT
Eind 2019 erkende de Vlaamse Regering ‘Konnector’ als Vlaams stadsvernieuwingsproject. Concreet krijgt onze stad
2,147 miljoen euro Vlaamse steun, naast een eigen investering van 12 miljoen euro. Het is een bijzonder ambitieus
stadsproject. De herinrichting van de Driekerkenstraat vormt hierbij een belangrijk onderdeel om de leefbaarheid
van Bissegem te versterken.

Project Driekerkenstraat - Wat vooraf ging…
Stad Kortrijk hecht veel belang aan betrokkenheid van de inwoners aan beleidsbeslissingen. Er werd daarom een
adviesgroep samengesteld bestaande uit 32 personen. Zij vertegenwoordigen de lokale bewoners, de ondernemers, de
Sint-Vincentiusschool, Woonzorgcentrum Biezenheem, het Wijkteam, het lokale verenigingsleven en de kerkfabriek. Ook
een afvaardiging uit Marke woonde de overlegmomenten bij. Na een intensief participatief traject, opgestart in januari 2019,
werd een ambitieus scenario door de adviesgroep goedgekeurd en bekrachtigd door het stadsbestuur.

Ambities Driekerkenstraat
De Driekerkenstraat evolueerde de voorbije jaren tot een ‘kleine steenweg’. Lange files zorgden niet alleen voor veel
frustraties maar ook voor een onveilige verkeerssituatie voor de 500 kinderen van de Sint-Vincentiusschool, fietsers en
ouderen in de wijk. De 1000 fietsers die dagelijks gebruik maken van de straat beschikken over te weinig ruimte. Daarnaast
worden de bewoners dagelijks geconfronteerd met 5.000 passerende wagens.
De leefbaarheid lijdt onder deze omstandigheden. Daarnaast moeten de bereikbaarheid en goede parkeermogelijkheden in
het oog worden gehouden om de handel en horeca in Bissegem kansen te geven. Om aan al deze wensen te voldoen en om
meer zuurstof te geven aan Bissegem nam de adviesgroep ikv het stadsvernieuwingsproject een moedige beslissing.

Fietsstraat met éénrichtingsverkeer over de brug
Met het stadsvernieuwingsproject stelt de adviesgroep een vernieuwend, toekomstgericht concept voor: een fietsstraat
en éénrichtingsverkeer over de brug. Het éénrichtingsverkeer over de brug bleek tijdens het traject noodzakelijk om het
verkeer in de straat te verminderen en daarmee de leefbaarheid en veiligheid te verhogen. Het verkeer kan gebruik maken
van de nabijgelegen R8/N8. De fietsstraat zorgt ervoor dat de fiets een veilige en prominente plaats krijgt in de straat.
Hierdoor ontstaat ook de gewenste ruimte voor brede voetpaden, meer groen en extra parkeerplaatsen waar die nodig zijn.
Bovendien biedt dit scenario de mogelijkheid om een plein rond de kerk te creëren met meer mogelijkheden voor terrassen
en dynamiek. Voor de toekomst biedt dit concept een Driekerkenstraat waar gezinnen graag komen wonen, waar ouderen
en kinderen veilig kunnen fietsen en stappen en waar de handel kansen krijgt om te floreren.

Benieuwd naar de plannen?
Op woensdag 6 mei organiseert de stad een infomarkt over het stadsvernieuwingsproject. Alle Bissegemnaren worden
hierbij uitgenodigd. De plannen voor de Driekerkenstraat kunnen in detail bekeken worden. Verder presenteren we nog
enkele boeiende projectonderdelen zoals opwaardering van de Vlienderkouter en de realisatie van Bissegem Plage.
Bissegemnaren en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Parking Vlienderkouter
Als onderdeel van het stadsvernieuwingsproject en om de parkeersituatie in Bissegem te optimaliseren, krijgt parking
Vlienderkouter een make-over. Met kwalitatieve openbare verlichting en een herindeling van de parkeervakken is dit een
goede plek om de auto langdurig en gratis te parkeren. Door de nieuwe ingang van de Sint-Vincentiusschool aan de zijde
van het plein en de kerk vormt dit een ideale plek om kinderen af te zetten. Zo hoeven de ouders niet diep de wijk en de
Driekerkenstraat in als zij daarna door moeten naar de R8 of Kortrijk centrum. Bovendien blijft de schoolomgeving vrij van
autobewegingen en veilig voor fietsende kinderen.
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