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Bellegemsestraat: met par�cipa�e en
overleg tot een nieuw en gedragen
ontwerpplan
Participatie met bewoners, handelaars en belanghebbenden
Op 9 maart vond het eerste par�cipa�emoment plaats voor de vernieuwing van de Bellegemsestraat.

Met de idee om samen met de bewoners en belanghebbende te komen tot een gedragen ontwerp

werden door Kortrijk en het studiebureau verschillende op�es voorgelegd voor verschillende segmenten

van de Bellegemsestraat. Met deze opmerkingen van de burgers en handelaars ging de stad verder aan

de slag. Vooral het gedeelte tussen de Do�enijsestraat en Bellegemplaats was voer voor debat. Met de

verkregen input hee� studiebureau sweco daarop een alterna�ef voorstel opgemaakt voor dit gedeelte.

Waarna het voorstel werd doorsproken met o.a. de Bellegemse Unizoleden. Het nieuwe voorstel omvat

een fietsstraat, het behoud van de bestaande terrasruimtes en telt 14 in plaats van 5 parkeervakken.

We zijn meteen aan de slag gegaan met de opmerkingen van de bewoners en
handelaars van Bellegem. De twee meest gehoorde opmerkingen gingen over
het parkeren en de vraag om minstens het stukje straat dichtst bij de plaats in
te richten als fietsstraat. Beide opmerkingen werden weerhouden en
opgenomen in het nieuwe ontwerpplan zonder aan de vooropgestelde principes
te raken. De Bellegemsestraat wordt de Bellegemse Boulevard. 
— Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken
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Het economisch weefsel in het centrum van Bellegem is belangrijk voor elke
Bellegemnaar. Na de infovergadering hebben we met de betrokkenen in stilte
samengewerkt en ik ben dan ook blij dat we een goede oplossing gevonden
hebben voor de handelaren gevestigd in de Bellegemsestraat.
— Wouter Allijns - schepen van Economie

‘Met de handelaren van de Bellegemsestraat, Unizo Bellegem en Kortrijk zijn
wij tevreden dat schepenen Allijns en Weydts onze voorstellen met betrekking
tot parkeren na de infovergadering hebben gehoord én ook in het definitieve
plan hebben opgenomen. Wij zijn verheugd dat de stad investeert in een
nieuwe Bellegemsestraat, iets dat elke Bellegemnaar ten goede zal komen.’ 
— Unizo Bellegem en handelaren Bellegem

Nieuwe Fietszone in Bellegem en eerste ontwerp Bellegemkerkdreef
Het gedeelte van de Bellegemsestraat tussen de Do�enijsestraat en Bellegemplaats zal naar het

voorbeeld van de fietszones in Marke en Heule onderdeel zijn van een Bellegemse fietszone. Een

fietszone die als een poort verder de kern van Bellegem tot een verkeersveilige zone a�akent. De

contouren en groo�e van de Bellegemse fietszone zal voorgesteld en geduid worden bij de volgende

terugkoppeling.

 

Ondertussen is de opdracht voor de vernieuwing van de Bellegemkerkdreef ook gestart en zal verder

uitgewerkt worden door studiebureau Wi�eveen & Bos. Zodra een eerste ontwerp beschikbaar is, zal

stad Kortrijk dit ook terugkoppelen naar de scholen, bewoners en woonzorgcentrum.


