Stadsgroen
Ghellinck
www.ghellinck.kortrijk.be
RESULTATEN EN ACTIES
Begin dit jaar zette de stad Kortrijk, i.s.m. Natuurpunt, een campagne
op om jouw mening, jouw suggesties en jouw ideeën te verzamelen
rond de toekomst van het Stadsgroen Ghellinck.
Tussen 21 februari en 30 april verzamelden we op die manier 426
insteken. Al die suggesties werden thematisch opgelijst. Dit leverde
ons een schat aan informatie op. Alle insteken geven we mee aan
het studiebureau die het ontwerp samen met ons zal opmaken.

WAT IS STADSGROEN GHELLINCK?
Het Stadsgroen Ghellinck is het open gebied van 9 ha tussen de
Gullegemsesteenweg, Waterhoennest en de Tientjesstraat. Het
gebied sluit aan bij hoeve HET ARMENGOED in het verlengde van
de Ghellinckdreef. Tien jaar geleden is het woonuitbreidingsgebied
grotendeels herbestemd tot randstedelijk groengebied, waardoor
bebouwing uitgesloten is. De stad besliste eerder dat het stadsgroen
zal worden ontwikkeld tot een volwaardige groene long voor
Bissegem. De percelen aan de oostkant van de hoeve (Masurestraat)
worden als te ontwikkelen woongebied opgenomen. Deze zijn
namelijk volgens het BPA Vijfwegen als woongebied ingetekend.
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CAMPAGNE STADSGROEN GHELLINCK
VERLOOP
- 20 februari: lancering campagne en aanplanting geboortebos – 56 insteken
- Maart: tentoonstelling in OC Troubadour en gespreksavond – 35 insteken
- April: tentoonstelling in Wijkcentrum De Vlaskapelle en
kinderactie met Sint-Vincentiusschool – 97 insteken en
50 tekeningen
- Verschillende banners werden geplaatst
- Website: meer dan 1.000 unieke bezoekers
- 188 ideeënkaarten
- TOTAAL: 426 ideeën

OVERZICHT RESULTATEN
JEUGD
De jonge Bissegemnaar laat graag zijn
stem horen. Stadsgroen Ghellinck laat
ook hun fantasie op hol slaan en daar
maakt de stad graag gebruik van.
De kinderen uit de lagere school
(Sint-Vincentius) maakten tekeningen
over hun droombos en de kinderen
uit het 5de en 6de leerjaar fantaseerden
uitgebreid mee over de ontwikkeling
van het stadsgroen.

Uit de tekeningen blijkt dat de jongsten
onder ons houden van spelen in de
natuur: bomen in alle vormen en kleuren,
gras en weides met boerderijdieren,
vlinders en bijen, …
En wat doen we in die natuur? Klimmen
in de bomen, boomhutten bouwen en
met de deathride naar beneden vliegen,
wandelen en fietsen op de paden, langs
de brugjes en fonteinen, voetjes in de
vijver, picknicken op de bankjes, schommelen aan de takken, … Spelen, spelen
en nog eens spelen!

De 5de en 6de klas werkte hierop verder. Ze ontwierpen hun eigen padenstructuur en boomhutten. Ze droomden
over de inrichting van een camping, een
boerderij, een caféetje, … Ze toonden
ons hoe de moestuintjes er zullen
uitzien. Avontuurlijk spelen in en op het
water en hoog in de bomen klimmen,
paintballen en op een parcours crossen
met de fiets en daarna … uitrusten en
iets eten op een gezellige picknickplek.

Gedicht van
Britt uit 5B:
Ik wil vogels ho
re
vers gemaaid gr n fluiten. Ik wil
as
en rusten. Op ee ruiken. Picknicken
n bankje waar
2 liefjes
elkaar kusten. Ik
wil ravotten en
spelen, en
de boomhut m
et al m’n vriend
en delen. Ik
huppel op een
avontuurlijk pa
d en mijn
voeten worden
nat. Tu
en riet, spelen de ssen waterlelies
viss

niet”. Met speelw en “zie je me
eide en
deze plek een bl vijver is
ijver.
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Wat is voor jou, naast de vorige thema’s, nog belangrijk?

www.ghellinck.kortrijk.be
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TOEKOMST
Najaar 2016:
selectie
studiebureau

Lente 2017:
presentatie
ontwerp

Zomer 2017:
selectie
aannemers

Herfst 2017:
start uitvoering
inrichtingsplan

Zomer 2018:
inhuldiging
stadsgroen Ghellinck

Meer info: www.ghellinck.kortrijk.be

Hoeve HET ARMENGOED

Momenteel kan het gebouw niet gebruikt worden
omwille van veiligheid. Een studiebureau stelt nu een
beheersplan op. Dit is nodig t.a.v. het Agentschap
voor Onroerend Erfgoed om renovatiewerken voor
het beschermde gebouw correct uit te voeren.

OPROEP
Wil jij een stukje volkstuin
beheren?
Indien interesse stuur een mail naar:
gebiedswerking@kortrijk.be
Het is zo dat wij de mogelijkheid verkennen
om op het woonuitbreidingsgebied (deel
waarvan het OCMW eigenaar is) een tijdelijk
moestuinproject te realiseren. En dit voor
een periode van maximaal vijf jaar.
We gaan na hoe groot de interesse is.

INFO
Meldingen kan je kwijt op het gratis nummer 1777.
Je kan ons ook bereiken via gebiedswerking@kortrijk.be
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Het woonhuis en de dwarsschuur zijn beschermd als
monument. De hoeve ontstond in het midden van
de 17de eeuw, de eerste vermelding dateert van 1644.
Ze was het eigendom van het O.-L.-Vrouwehospitaal
of armenhospitaal van Kortrijk. Vermoedelijk werd
de hoeve bewoond door geestelijken.
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