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Oud gemeentehuis Bissegem wordt
opgefleurd met streetart in afwach�ng
sloop
Het oud gemeentehuis op Bissegemplaats krijgt een crea�eve opfrissing. In afwach�ng van de sloop in

het kader van het masterplan Bissegem wordt de gevel geschilderd en zal de tunnel opgefleurd

worden met streetart. Ook het bekende volkslied 'Minne kjé noa Bissegem gewist' krijgt een

prominente plek op de gevel. Het resultaat zal binnen 2 à 3 weken te bewonderen zijn.

In het masterplan voor Bissegem is voorzien dat het oud gemeentehuis wordt afgebroken om een groene

brede doorsteek te creëren tussen Bissegemplaats en OC De Troubadour. De sloop zal pas mogelijk zijn

wanneer de verenigingen die er nu onderdak vinden, kunnen verhuizen naar de Sint-Audomaruskerk.

Voor veel Bissegemnaren is de troosteloze aanblik van het oud gemeentehuis een doorn in het oog. Het

is een beeldbepalend gebouw voor het centrum van Bissegem. Op vraag van de OC-raad onderzocht de

stad mogelijkheden om de gevel in afwach�ng van de sloop crea�ef op te frissen.
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Minne kjé noa Bissegem gewist
De stad nam daarvoor contact op met streetart-kunstenaars Jatse Verschoore en Dieter Samyn (Graffi�

Street Art Jeps & Boris). In Kortrijk is al werk van hun hand te zien op Streetpark Luxaplast en onder de

Dambrug. Hun ontwerp voor het Oud Gemeentehuis toont respect voor Bissegem met een knipoog naar

het verleden. De gevel van het oud gemeentehuis wordt geschilderd in sober en s�jlvol antraciet. Tussen

de eerste en tweede verdieping komt de spreuk 'Minne kjé noa Bissegem gewist', geplukt uit het

wereldbefaamde volkslied. De gouden kleur van de le�ers werd voorgesteld door de OC-raad. Die

verwijst naar de 'Golden River' de Leie en het rijke vlasverleden van Bissegem.

Streetart in de tunnel
Referen�es naar dat vlasverleden zijn ook te vinden op de betonnen zijmuur onder het oud

gemeentehuis. Want niet alleen de gevel wordt opgefrist, ook de tunnel en de zijmuur worden onder

handen genomen. Daar komt streetart met uitvergrote realis�sche a�eeldingen van een

lieveheersbeestje tussen de vlasbloemen, een ijsvogel en een muis. Daar worden ook posi�eve quotes

naast geplaatst zoals “At de ka�e van hus is dansen de muzn” en ‘T geluk zit in de kljinne dingn”.

De spuit- en schilderwerken zullen binnen 2 à 3 weken afgerond zijn. Kostprijs: 8.500 EUR.



Volgend jaar wordt de voormalige slagerij naast het oud gemeentehuis
gesloopt. Daar wordt een bredere doorsteek tussen Bissegemplaats en OC De
Troubadour aangelegd. Dat is ook het plan voor het oud gemeentehuis. Maar
nu zitten daar de Academie, vzw Ajko en harmonie Crescendo nog. Pas
wanneer de reconversie van de kerk afgerond is, kunnen zij verhuizen en kan
het oud gemeentehuis gesloopt worden. Dat alles is voorzien tegen het einde
van de legislatuur. De vraag naar deze tijdelijke opfrissing komt van de
Bissegemnaren zelf. Het zal het uitzicht van Bissegemplaats zeker ten goede
komen.
— Stephanie Demeyer, schepen van OC's en Deelgemeenten

Net als vele andere inwoners en passanten, vinden de leden van de OC-raad in
Bissegem dat het oud gemeentehuis al jaren geleden afgebroken had moeten
worden. De sloop van het oud gemeentehuis zal wellicht nog niet voor morgen
zijn. We zullen dus nog enkele jaren dit aftakelende gebouw moeten dulden.
Daarom zijn we blij dat deze verloederde plek opgesmukt wordt met kunstige
streetart. Er zullen wel weer commentaren komen van mensen die dit
weggegooid geld vinden, maar wij zijn vooral tevreden dat deze creatieve
facelift het centrum van Bissegem een pak aantrekkelijker maakt. Het geeft de
streetartists een mooie kans om hun kunsten te tonen en zet Bissegem wat dat
betreft mee op de creatieve kaart van Kortrijk. Preus lik fjirtig !
— Willy D'heedene, namens de OC-raad


