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Burgemeester Reynaertstraat 't
Straatje wordt voetgangerszone met
permanent meer terrassen
Het was al een �jdje de wens van zowel de stad als van de caféuitbaters in de Burgemeester

Reynaertstraat om de straat zo autoluw en uitgaansvriendelijk mogelijk te maken. Daarom werd van ’t

Straatje nu een voetgangerszone gemaakt. Daarbij werden verschillende aanpassingen aan het

voetpad uitgevoerd om de nieuwe verkeerssitua�e duidelijk te maken en inrijdend verkeer te

ontmoedigen. Zo wordt de wandelroute tussen het centrum van Kortrijk en het sta�on

voetgangersvriendelijker. Bovendien wordt het door deze ingreep voor de cafés mogelijk om hun

terrassen permanent over het volledige voetpad te plaatsen. 
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Door van 't straatje een voetgangerszone te maken slaan we twee vliegen in
één klap. Er komt extra ruimte voor terrassen en de wandelroute van het station
naar de voetgangerszone van het winkel- wandelgebied wordt verbeterd. Ik wil
ook expliciet onze medewerkers van de dienst publiek domein bedanken om dit
versneld klaar te spelen vóór de opening van de terrassen morgen.
— Axel Weydts, schepen van mobiliteit en openbare werken

Permanente terrassen op voetpaden en duidelijke visualisatie
voetgangerszone
Specifiek werd het voetpad aan de zijde van het Schouwburgplein over de volledige breedte van de

straat doorgetrokken. Op deze manier wordt het autoluwe karakter van de straat duidelijk gemaakt en

inrijdend verkeer ontmoedigd. Daarnaast werd ook nog extra signalisa�e aangebracht om duidelijk te

maken dat de straat een voetgangerszone is. Dit betekent dat enkel bestemmingsverkeer wordt

toegelaten. Met de auto mag je er enkel stapvoets rijden en moet men de doorgang vrijlaten voor de

voetgangers en zo nodig stoppen.

Steeds toegankelijk voor hulpdiensten en bewoners
Uiteraard blijven de private garages in de straat toegankelijk. Om de ac�viteiten van de straat af te

stemmen op het uitgaansleven en de openings�jden van de cafés wordt daarom ook afwijkend van de

overige voetgangerszones het laden en lossen enkel toegelaten in de voormiddag (05u-12u) en niet

bijkomend �jdens een avondperiode. Belangrijk ook, ondanks de forse toename van de terrasruimte, is

het zo dat in de straat nog steeds minimaal vier meter vrijgehouden wordt voor eventuele doorgang van

de hulpdiensten.

Vorig jaar gaven we al extra terrasruimte aan de cafés in 't straatje met
Terrassen XXL. We gaan verder op de ingeslagen weg door
een voetgangerszone te creëren met nog meer ruimte voor terrassen in hét
caféstraatje van Kortrijk. Het volledige trottoir mag ingenomen worden door de
terrassen en de straat zelf kan dan - zodra het opnieuw mag - één grote zone
worden waar de mensen rechtstaand iets kunnen drinken op een veilige
manier. Het Straatje wordt een soort plein.
— Arne Vandendriessche, schepen van Economie




