Strand en fietscorridor moeten Bissegem leefbaarder maken
De Standaard - 25 Nov. 2019
Ambitieus plan van 12 miljoen euro krijgt 2,1 miljoen Vlaamse steun Het Kortrijkse stadsbestuur stelde zaterdagmorgen in het
bijzijn van minister Somers (Open VLD) zijn plannen voor om Bissegem groener en leefbaarder te maken. 14 miljoen euro
zullen die kosten. 2,1 daarvan komt van Vlaanderen.
van onze medewerker Joerie Dewagenaere
Bissegem/Kortrijk Voetjes in het zand, liggend in een strandstoel. In Bissegem? Jawel, Bissegem Plage is een van de
deelprojecten die de stad Kortrijk zaterdagmorgen voorstelde op Hoeve het Armengoed. Tegen 2025 zal de deelgemeente een
metamorfose hebben ondergaan.
De werkzaamheden zullen 12 miljoen euro kosten, waarbovenop nog eens 2.147.000 euro van de Vlaamse Overheid komt.
Konnector - zoals het stadsvernieuwingsproject gedoopt werd - moet de verbinding maken tussen Bissegem en sportpark
Wembley, dat ook een transformatie ondergaat.
Groene fietsroute
In plaats van het realiseren van de gewestweg N328 kiest de stad ervoor een groene fietsroute aan te leggen. De fietscorridor
moet Bissegem verbinden met het Kortrijkse centrum, en voorts ook de link leggen tussen de wijken van de deelgemeente.
‘Dit is een voorbeeldvoor andere Vlaamse steden'
‘Een oplossing voor het verkeersprobleem is het niet meteen, maar het levert wel ademruimte op.'
Het vijfde projectmet subsidies
Een gedeelte dat langs en achter de hoeve Armengoed loopt werd recent aangelegd.
‘Elke keer als we de nodige grond tussen twee straten hebben kunnen aankopen, leggen we een nieuw deel aan', klinkt het.
Het gaat om zo'n vier kilometer aan fietspad waarlangs mensen elkaar zullen kunnen ontmoeten en kinderen kunnen spelen.
Een groene fietscorridor wordt ook een ontmoetingsplaats. repro djr
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) legde uit waarom de onafhankelijke jury de subsidie
toekende aan het Kortrijkse project. ‘Met Konnector wordt op een activistische manier ingespeeld op thema's als betonstop,
vergroening en ontharding. Dit is een voorbeeld voor andere Vlaamse steden', klonk het.
Voor Kortrijk is het na de K in Kortrijk, Buda Beach, Overleie en Kortrijk Weide het vijfde project dat subsidies voor
stadskernvernieuwing krijgt.
‘Telkens hebben we onze belofte waargemaakt en brachten we die projecten tot een goed einde', zegt burgemeester Vincent
Van Quickenborne (Team Burgemeester).
Veel veranderingen
Bissegem Plage is een van projecten om Bissegem te vernieuwen.
Behalve de fietscorridor zal de komende jaren nog heel wat veranderen in Bissegem.
De eerste stap wordt de aanpak van parking de Vlienderkouter in de zomer van volgend jaar. De heraanleg van de
Driekerkenstraat en de komst van een nieuwe brug over de Leie volgen daarop. Een waterbekken nabij de Leie in de Vrije
Aardstraat wordt dan weer omgeturnd tot Bissegem Plage.
De kerk zal op termijn dienstdoen als centraal punt met onder meer de bibliotheek en ruimte voor verenigingen.
De kers op de taart moet dan de afbraak van het gemeentehuis worden tegen het einde van de huidige bestuursperiode.
https://www.standaard.be/cnt/dmf20191124_04735149
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