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Infomarkt lokt meer dan verhoopte 500 bezoekers

Bissegemnaren kijken naar hun toekomst
BISSEGEM

Een nieuwe brug, een speelplaats in een kerk of een veilige
verkeerswisselaar. Zaterdagmiddag werden tal van aspecten van de toekomst van Bissegem voorgesteld aan de bewoners. Er was massale belangstelling voor de infomarkt.
weides en een stuk tuin, geen
huizen. Tegen eind 2018 hopen
we met de werken te starten.
Na een jaar moet alles af zijn”,
zegt Eveline Vandecaetsbeek
van Agentschap Wegen & Verkeer.
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Bissegem leefbaarder maken:
het is makkelijk gezegd, maar
hoe doe je dat? Zaterdagmiddag konden de inwoners van de
deelgemeente van Kortrijk
kennismaken met de plannen
om dat te verwezenlijken. Op
negen standen, met twintig experten en in vier voorstellingen werden tal van concrete én
conceptuele projecten uit de
doeken gedaan.
De infomarkt, onder impuls
van burgerplatform ‘Bouwen
aan een Beter Bissegem’, lokte
zo'n 600 nieuwsgierigen. Wat
staat Bissegem te wachten?
Het leefde bij de aanwezig.
Voor het eerst kregen de inwoners een inkijk in de plannen met de verkeerswisselaar
A19-R8. De huidige toestand,
met de aartsmoeilijke scherpe
bocht en de levensgevaarlijke
weefbeweging aan verschillende snelheden, wordt al jaren
bekritiseerd. Nu komt er eindelijk schot in de zaak. “Momenteel lopen de onderhandelingen voor de onteigeningen –
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De plannen met de verkeerswisselaar A19-R8 konden ingekeken worden.

waardoor ook die nieuwe situatie veiliger wordt”, zegt Vandecaetsbeek. “Geluidsschermen moeten de hinder voor de
omwonenden tot een minimum beperken. Wat de werken
zelf betreft, zal de hinder beperkt blijven, aangezien het
Een trompetaansluiting, die complex nooit volledig gesloin het totaal zeven miljoen eu- ten zal worden.”
ro kost, zal er met een lus voor
zorgen dat er via een brug van Dromen mag
de R8 op de A19 kan gereden
worden. Brede rijstroken moe- Concrete plannen dus, en die
ten voor een betere doorstro- zijn er ook voor andere plaatming zorgen.
sen in Bissegem: de brug over
“We pakken ook de aanslui- de Leie richting Marke, nieuwe
ting van de A19 met de Gulle- stukjes Stadsgroen Ghellinck
gemstraat aan. De invoeg- en Rotersmeers, de Driekerstrook zal langer worden, kenstraat, waarvan de brood-
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“Eind 2019 moet de
nieuwe aansluiting van
de A19 met de R8 af zijn”

3

nodige subsidie binnen is...
Er was ook ruimte voor een
stukje idealisme. Open groene
ruimte Kruiskouter – nu vooral
in handen van landbouwers –
heeft tal van mogelijkheden,
maar dat is niet alles. Zo kwam
ook het masterplan aan bod. De
verbinding kerk en school, gemeentehuis en cultuur moet in
de toekomst concreet aangepakt worden, maar hoe? Het
oud gemeentehuis verdwijnt zo
goed als zeker, maar wat met
de invulling van de Sint-Audomaruskerk? Een optie is er
ruimte geven voor speeltijd,
turnen of andere activiteiten
van de leerlingen van de SintVincentiusschool.

Dieven overvallen huis
van lichte zeden
In een bordeel in de Koningstraat in Menen gingen dieven
aan de haal met een kleine
som geld. Zondagnacht rond
kwart voor vijf belde een klant
aan bij het Angel's Café. Wanneer de nietsvermoedende
uitbaatster een kijkje ging nemen, werd de tussendeur brutaal opengestampt. De deur
vloog recht op het hoofd van
de vrouw open. Ze houdt er
een lichte hoofdwonde aan
over. De daders stormden het
huisje van plezier binnen en
liepen meteen naar de plaats
waar het geld bewaard wordt.
De overvallers konden wegvluchten met een kleine som
geld. Vooralsnog is geen spoor
van de mannen. (djr)
LAUWE

Fietsendieven blijven
Lauwe terroriseren
De laatste weken gingen fietsendieven aan de haal met heel wat
fietsen. Ook dit weekend werd
een koersfiets gestolen. In de
Larstraat merkte een man bij
thuiskomst dat zijn tweewieler
gestolen was. Nochtans hing die
gesloten in zijn garage. Vorig
weekend werden ook al vier fietsen gestolen uit een garage, en
iets daarvoor verdween er een
uit een tuinhuis in de Julien
Cagniestraat. “Wie een automatische garagepoort heeft, wacht
best met wegrijden tot de poort
weer volledig gesloten is”, wil de
politie nog meegeven als tip. (djr)
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Componist Dirk Brossé
wint André Demedtsprijs
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Al 44 keer reikten de Kortrijkse
Marnixringen Broel en Kleikop
de André Demedtsprijs uit. Dit
jaar viel dirigent Dirk Brossé in
de prijzen. Hij trekt de wereld
rond om toporkesten te leiden
en ontving eerder de titels Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen en de Gouden Erepenning van het Vlaams Parlement.
De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan mensen die zich net
als schrijver André Demedts
verdienstelijk maakt voor de
Nederlandse cultuur en taal.
Brossé volgt onder andere
Etienne Vermeersch en Jan
Verheyen op. (djr)

Zo’n 600 nieuwsgierigen zakten
af naar de infomarkt.
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vernamen hebben we een
rouwhoekje gemaakt. Er ligt
een album waarin ouders een
steunbetuiging kunnen achterlaten. We gaan er ook foto's
van Elly in onze opvang in kleven. Dat zullen we dan overhandigen aan de papa. IederElly zat dit jaar met haar een is gechoqueerd en geëmobroertje Milow in de Lolly- tioneerd door wat er is
fantjes. “Elly was een lief en gebeurd.”
vrolijk kind. Ze kwam hier
graag en was altijd goed ge- Familie steunen
zind”, zeggen uitbaters Kimberly Kusseler en Axelle Dro- Elly verbleef om de veertien
ry. “Via de oma die hier altijd dagen een weekend bij haar
kwam, wisten we dat het sinds grootouders en papa in Oomaandag slecht ging. Toen we steeklo. School liep ze in Mewoensdag het droevige nieuws nen en Wevelgem, waar haar

Het overlijden van de kleine Elly (2,5) laat niemand
onbetuigd. In kinderopvang de Lollyfantjes in Assenede werd een rouwhoekje ingericht.

mama woonde. Het peutertje
ging er sinds september naar
De Kleine Prins, maar werd er
in oktober door haar mama al
weggehaald omdat die zich
onveilig voelde. Ze vreesde
dat haar nieuwe vriend met
wie haar relatie op de klippen
was gelopen zij of Elly zou komen opzoeken aan de schoolpoort.
Ze bracht haar dochtertje
daarom sindsdien naar De
Startbaan in Wevelgem. “Ook
bij ons is dit natuurlijk een
shock voor het schoolteam en
de leerlingen. Wij zullen hen
en de familie ten volle ondersteunen zodat ze het gebeuren
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Rouwhoekje en rouwkrans voor Elly (2,5)
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In het boek komen steunbetuigingen en foto’s van de kleine Elly in de opvang.

in alle sereniteit kunnen verwerken”, zegt woordvoerster
Celia Groothedde. De directie
van De Kleine Prins stuurde

een rouwkrans naar Oosteeklo. Het meisje wordt er normaal gezien komende zaterdag
begraven. (gsd)

