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TWEEDEHANDSBEURS

Wie wenst babyspullen, kinderkle-

dij, speelgoed, boeken, dvd’s,

schooltassen... te verkopen op de

tweedehandsbeurs in Bissegem op

27 januari, kan vanaf 1 december

een inschrijvingslijst voor maximum

45 artikels afhalen bij Raf Desplen-

ter bij Imelda De Kesel (Neerbeek-

straat 19 in Bissegem, 056 35 46

74). Een inschrijvingslijst kost 2,5

euro voor leden en 5 euro voor

niet-leden. De artikelen worden

uitgestald op de beurs per soort,

en de verkopers moeten er zelf

niet aanwezig zijn. Op de totale

som van de verkochte goederen

wordt een bijdrage van 10 % voor

leden en 20 % voor niet-leden

ingehouden voor de werking van

Gezinsbond Bissegem. 

SAYING GOOD VIBES

Om geld voor de rouwkampen in te

zamelen organiseert vzw Saying

Goodbye op zaterdag 9 december

de fuif ‘Saying Good Vibes’ in de

zaal van ’t Koningshof. Er is een

gastoptreden van Dennis Cartier en

een verrassingsact. Kaarten in

voorverkoop kunnen aan 6 euro

verkregen worden via info@saying-

goodbye.be, aan de deur betaal je

8 euro.

KLAASKOEKENKAARTING

In café ’t Smeske in de Gullegem-

sesteenweg is er een klaaskoeken-

kaarting. Op vrijdag 1 en zaterdag 2

december start die om 18 uur en

op zondag 3 december kan je

kaarten van 9 tot 13 uur. (EDB)

VARIA

DOOR ELS DELEU

Het pastoraal team van de pasto-
rale eenheid Sint-Marcus en de
kerkfabriek zijn tot een akkoord
gekomen over de kerken in Bisse-
gem. “We zijn bereid ons volledig
te focussen op de kerk van Bisse-
gem Centrum en de kerk van Ma-
riadorp op termijn te verlaten. We
beseffen natuurlijk wel dat derge-
lijke procedures wel drie tot vier
jaar kunnen duren”, aldus pries-
ter Wim Seynaeve.
De pastoor is niet van plan om
Mariadorp te laten schieten voor-
aleer alles klaar is in Sint-Audo-
marus. “We zijn wel bereid om
verder na te denken over de verde-
re invulling van het kerkgebouw
en de nevenbestemmingen.”
Wim is uiteindelijk tevreden met
het masterplan op zich. “Het is
geen verliespost maar een oppor-
tuniteit! Als Bissegem een her-
waardering krijgt en wij als kerk
de opportuniteit krijgen om op
deze boot te stappen – los van wat
we verliezen – garandeert dit het
voortbestaan van het kerkleven in
Bissegem. Als we niets doen laten
we het doodbloeden. Het blijft in
de toekomst een plaats van be-
lang.”

VOOR DE GEMEENSCHAP

Wim vindt dat als de gemeen-
schap het gebouw onderhoudt,
dat die gemeenschap dan ook van
dat gebouw mag gebruik maken.
“Zorgen dat een gemeenschap
leeft en mensen in nood helpen is
belangrijker dan bakstenen”, al-
dus de priester. “Het gezond ver-

stand haalt het van de weerstand.” 
Voor Wim is het al een derde er-
varing met kerken die een andere
bestemming krijgen. In Rugge,
een wijk in Avelgem, werd het
kerkje een kleuterschool. “Het is
ten dienste gekomen van de ge-
meenschap en daarmee hadden
we het schooltje dat op instorten
stond gered. Nu zijn de mensen

er blij mee.” 
Daarna maakte Wim de sluiting
van de kerk in Bossuit mee. “Dat
was pijnlijker, want het was een
parochiekerk die om veiligheids-
redenen gesloten werd. Het is een
kunstproject geworden. Hier is
Bissegem wordt onze kerk niet
gesloten. Als we de gebouwen ten
dienste moeten stellen van de ge-

meenschap kan dit enkel maar
positief zijn!” Het kerkje van Ma-
riadorp is geen eigendom van de
kerkfabriek zoals de Sint-Audo-
maruskerk. Het is eigendom van
dekenale werken en wordt ge-
huurd. “Het is aan dekenale wer-
ken om er een verstandige oplos-
sing voor te zoeken.” 

“Zorgen dat een 
gemeenschap leeft
en mensen in nood
helpen is belangrij-
ker dan bakstenen”

WIM SEYNAEVE

priester

Wim wil graag in eerste instantie
tot een zeker akkoord komen over
de nieuwe bestemming van de
kerk binnen de pastorale eenheid
en de kerkfabriek. “Dan gaan we
samenzitten met de andere spe-
lers en de stad”, aldus Wim Sey-
naeve. “We zijn kritisch maar met
de nodige ruimdenkendheid. Er
zijn bepaalde voorstellen waar we
ons niet kunnen in vinden, maar
we gaan niet naar de vergaderin-
gen met veto’s.” 

LOKALE NODEN

De priester vindt het positief om
te kunnen tegemoet komen aan
lokale noden zoals onderwijs en
verenigingen. “Zomaar een kerk
sluiten en verlaten kan je niet
doen. Je kan ze niet in duigen
gooien. Ze staat er wel en we moe-
ten een denkoefening maken wat
er mee te doen. Die denkoefening
moet ook door de beleidsmakers
gemaakt worden. Het is niet altijd
fijn, maar het is wel boeiend”, be-
sluit Wim. 

“Kerk van Mariadorp op
termijn verlaten”
KERKFABRIEK EN PASTORALE EENHEID KOMEN TOT AKKOORD

OVER KERKEN IN BISSEGEM

BISSEGEM Op termijn krijgt de kerk van Mariadorp een nieuwe bestemming en
zal de kerkfabriek de kerk verlaten. “We zijn bereid ons volledig te focussen op
de kerk van Bissegem Centrum. Als we niets doen laten we het kerkleven dood-
bloeden”, zegt priester Wim Seynaeve. 

Priester Wim Seynaeve. (Foto EDB)

Zo’n 10 procent van de aanwezi-
gen op de infomarkt vulden de
enquête van het burgerplatform
Bouwen aan een Beter Bissegem
(BBB) in. Die ging vooral over
mobiliteit en leefbaarheid.
“Nieuw voor mij – en ik was er
ook door verrast – is dat betref-
fende mobiliteit de mensen onge-
lukkig zijn over de sluikwegen
die genomen worden”, stelt Wal-
ther De Reuse van BBB. “Het gaat
over de Driekerkenstraat, maar

ook over de Zonnekestraat, de
Bissegemsestraat, de Rijmsnoer-
straat, het Waterhoennest en de
Wulverikstraat. In sommige van
die straten wordt er ook eenrich-
tingsverkeer gevraagd.”

SLIMME LICHTEN 

Het tweede probleem is de wacht-
tijden, vooral in de Driekerken-
straat. “Er zal moeten nagegaan
worden of dit op momenten is dat
de Meensesteenweg niet vol zit.”

Verschillende mensen vragen
ook slimme lichten. “Op basis
van deze enquête zullen we na-
vragen of iets in die zin mogelijk
is, en in hoever er op bepaalde
plaatsen al slimme lichten
staan.” Volgens de enquête zijn
ook veel mensen mistevreden
over de voetpaden. Verder komt
ook het kruispunt aan De Kreun
en betere fietsomstandigheden
aan bod.

LEEFBAARHEID

Wat er het sterkst uit de proble-
men met leefbaarheid komt, is
een vergaderruimte voor muziek-
verenigingen. Het tweede punt

gaat over zwerfvuil en het derde
over het openen van het groen en
het behouden en versterken er-
van.
Walther concludeert uit de enquê-
te dat het burgerplatform haar
missie moet blijven richten op
mobiliteit en leefbaarheid en dat
het grootste zorgenkind voor Bis-
segem toch wel het verkeersin-
farct in de dorpskern blijft. Alle
puntjes werden opgesomd en zul-
len meegenomen worden. In de
komende maanden zijn er nog
verschillende vergaderingen ge-
pland over de veranderingen, het
verkeer en het masterplan van
Bissegem. (EDB)

“Verkeersinfarct blijft zorgenkind”
BISSEGEM Dat leefbaarheid en mobiliteit de Bisse-
gemnaren bezighoudt, bewijzen de ongeveer 700 aan-
wezigen die naar de infomarkt kwamen. 

BISSEGEM Steven Ducat-

teeuw van studiebureau Blue

Strategie stelde op de info-

markt aan de Bissegemnaren

voor hoe het nieuwe master-

plan voor het centrum van

het dorp er kan uitzien. “We

willen de as tussen school,

Oud Gemeentehuis en de

culturele cluster met OC en

bibliotheek versterken. We

moeten kijken wat we met de

school en de kerk doen –

met ertussenin het klooster

en de pastorie - en onze

rode draad is een zachte

verbinding binnen die as.”

Momenteel heeft men de

intentie om het Oud Ge-

meentehuis af te breken.

“We hebben de intentie om

het her op te bouwen en

daarom zoeken we een ont-

wikkelaar.” De komende

maanden wordt er onder-

zocht of er bijkomende wo-

ningen op Bissegemplaats

kunnen komen. Voor de

Sint-Audomaruskerk zijn er

verschillende mogelijkheden

die onderzocht worden. “De

kerk kan een verlengde van

de school worden met even-

tueel een eetplaats of een

bewegingsruimte en er kun-

nen verenigingen samenko-

men.” (EDB)

Oud
Gemeentehuis
tegen de grond
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