TOEKOMST KRUISKOUTER - LEIEMEERSEN
VAN EEN DEBAT OVER DE STAD VAN
MORGEN NAAR EEN TOEKOMSTBEELD
VOOR DE KRUISKOUTER-LEIEMEERSEN
Drie stadsbeelden bepalen de stad van
morgen. Op de stadsdebatten van 16 en 18 mei
2017 gingen 300 burgers en experten hierover
met elkaar in gesprek.
Daar bepaalden ze mee hoe en waar de drie
stadsbeelden in de praktijk zouden moeten
gerealiseerd worden. De manieren om dat te
doen, noemen we de bouwstenen.
WERKEN WAAR WE
WONEN

IN DE STAD IS ALLES
DICHTBIJ

LANDSCHAP AAN JE
VOORDEUR

1. Bedrijven in
woonweefsel moeten
bewaard blijven

1. Een weg is meer dan
autoverkeer alleen

1. Verborgen landschap
zichtbaar maken in de
stad

2. Start-ups bevorderen
het stadsleven
3. Kennis houd je graag
dichtbij

2. Sneller en vaker van
wijk naar wijk
3. Woningen en functies
concentreren rond
haltes

Kunnen we op plekken waar
voldoende groen is verder
verdichten zodat iedereen die in
de stad woont, een groene zone
dichtbij huis heeft?
Is het goed om nog open ruimte
aan te snijden aan de rand van de
stad voor bedrijven die in de stad
thuishoren?
Hoe kunnen we bedrijven die niet
in de stad thuishoren clusteren op
goed bereikbare plekken dichtbij de
stad?

“Hoe benutten we de kansen die
de Leie hier biedt voor natuur,
recreatie,... zo goed mogelijk?”

2. Het landschap heeft
jouw buurt veel te
bieden
3. Wonen in stad en
landschap tegelijk

In het stadsdebat is vooral over andere
stadsdelen gediscussieerd. Toch zijn de
stadsbeelden en de bouwstenen ook voor dit
gebied erg relevant omdat ze laten zien wat
mogelijk is in de Kruiskouter-Leiemeersen.
Op de luchtfoto hieronder zie je voorbeelden van
welke bouwstenen interessant kunnen zijn voor
de toekomst van de Kruiskouter-Leiemeersen.
De bouwstenen zijn geen beslissingen. Het
zijn aanzetten voor een gesprek over wat dit
gebied kan betekenen voor Bissegem, Wevelgem
en voor de mensen die in en rond het gebied
wonen en werken.
Parkeerplaatsen uit de straat
weghalen en bundelen op
andere goed bereikbare
plekken in de buurt?
Kunnen we slecht ontsloten
woonuitbreidingsgebieden
schrappen?

Kunnen we shortcuts maken
tussen plekken die we
dagelijks gebruiken?

“Maak nieuwe shortcuts van
de Meensesteenweg naar de
Leie. Maak bestaande shortcuts
beter zichtbaar.”

“Zorg dat de open ruimte ook
bruikbaar blijft voor de landbouw en
niet alleen voor recreatie.”

“Is er ruimte voor stadslandbouw? En wat betekent dat
voor de landbouwers die hier
nu actief zijn?”

“Kunnen we de belevingswaarde van
het landschap verhogen? Mensen
zijn gelukkiger als ze groen zien in de
buurt.”

“Tijd voor een watertaxi tussen
Wevelgem, Bissegem en
Kortrijk als alternatief voor de
auto.”

