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De stad Kortrijk werkt al een aan-
tal jaren via een patrimoniumstu-
die aan het verbeteren van de huis-
vesting van de diensten en de ruim-
ten voor verenigingen in haar 
deelgemeenten. Ook kerken wor-
den daarbij onder de loep genomen.

“Na de trajecten in Bellegem en
Bissegem is Aalbeke aan de beurt”, 
zegt schepen Wout Maddens (Open
VLD). “In overleg met Arko en de 
overige spelers kregen een aantal 
scenario's rond de ideale huisves-
ting vorm. Uiteindelijk ligt het fina-
le scenario op tafel waarbij de Sint-
Corneliuskerk en het ontmoetings-
centrum samen met vier 
aanpalende huisjes de uitvalsbasis 
zullen zijn voor het Aalbeekse ver-
enigingsleven. De stad stelde re-
cent en in overleg met de betrok-
ken partners het ontwerpbureau 
Urbain Architectencollectief aan 
om dit scenario concreet uit te wer-
ken.”

Afslankplan

Samen met de stad stelde Urbain
architectencollectief zaterdag haar 
eerste bevindingen voor en de 
werkwijze voor het vervolgtraject. 
Het ontwerpbureau gaat uit van 
een multifunctioneel gebruik van 
de kerk. “In Aalbeke gaan we uit 
van twee scenario's”, zegt Dieter 
Deldaele van het collectief. “We 
voorzien in ruimte voor de biblio-
theek en de academie. Vooraan 
blijft er plaats voor de eredienst. In 

een tweede scenario huizen we de 
harmonie op de gelijkvloerse ver-
dieping. Het is aan de Aalbeekse ge-
meenschap om een beslissing te 
nemen. Dat zoiets tijd vergt, is dui-
delijk. Maar de bedoeling is dat er 
tegen volgend jaar een beslissing 

valt.”
De stad Kortrijk werkt al enkele

jaren aan een afslankplan voor de 
Kortrijkse kerken. Het is volgens 
het studiebureau goed het volledige
kerkenbestand in Kortrijk te bekij-
ken. “In de zestiende eeuw had je in

Antwerpen al kerken met een mul-
tifunctionele invulling”, zegt Del-
daele. “Dit is wat wij in Kortrijk 
voor ogen hebben. We schrijven 
een verhaal dat kerken weer multi-
functioneel maakt en van nut is 
voor de gemeenschap. Het vormen 
van een visie hoeft niet negatief te 
zijn. Wij willen ook Kerk in Kort-
rijk mee in het verhaal betrekken. 
Moeten we het bijvoorbeeld heb-
ben over uitvaartkerken of huwe-
lijkskerken? Tegen de zomer van 
2018 hebben we ook voor Bellegem 
een scenario klaar.”

Kortrijk organiseerde zaterdag al-
vast een informatiemarkt... in de 
kerk van Bellegem. Daar werd on-
der meer het idee van wat met de 
kerk van Aalbeke moet gebeuren 
voorgesteld.

Bevolking moet tegen volgend jaar kiezen tussen twee scenario's

Kerk Aalbeke wordt multifunctioneel
Aalbeke wil zijn parochie-
kerk multifunctioneel ge-
bruiken. Urbain Architecten-
collectief stelt twee scena-
rio's voor. De eredienst blijft 
gegarandeerd.

AALBEKE/BELLEGEM 

W Dieter Deldaele bij de twee scenario's voor de kerk van Aalbeke. Naast hem Bert Sabbe.
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DIETER DELDAELE
URBAIN ARCHITECTENCOLLECTIEF

“Moeten we het hebben 
over uitvaartkerken of 
huwelijkskerken?”

1. Naar aanleiding van de werken op de
site van brouwerij Vanderghinste in 
Bellegem worden riolerings- en we-
genwerken uitgevoerd in de Korte-
straat en de Kwabrugstraat. Het deel 
van de Kortestraat dat aansluit op de 
Rollegemsestraat wordt heraangelegd 
en verbreed. Het smalle deel van de 
Kwabrugstraat ter hoogte van de brou-
werij krijgt het profiel van de straat en 
zal aansluiten op Bellegemplaats.
2. De Munkendoornstraat is de be-
langrijkste fietsverbinding tussen Rol-
legem en Kortrijk. De Walleweg is de 
belangrijkste fietsverbinding tussen 
Bellegem en Kortrijk. Het stadsbestuur 

sloot de Munkendoornstraat af met 
een tractorsluis voor het doorgaand 
autoverkeer. Deze knip blijft, maar na 
protest wordt geen bijkomende knip 
voorzien in de Walleweg.
3. De bouwwerken voor het nieuwe 
woon-zorgcentrum in Bellegem heb-
ben stil gelegen door het faillissement 
van de aannemer. Het nieuwe woon-
zorgcentrum gaat daarom pas open in 
najaar 2019. Het zal ook een oplossing 
bieden voor de parkeerdruk, er is een 
plein voor de buurt, een buurthuis en 
een cafetaria voor iedereen.
4. De N43 bevindt zich op het grondge-
bied van Marke en Aalbeke. Die wordt 

over 2,6 km aangepakt. Er komen veili-
ge fietspaden en fietsdoorsteken. En 
er komt een gescheiden rioleringsstel-
sel.
5. Chiro Aalbeke heeft zijn lokalen in 
een loods in de Luingnestraat. Zij ont-
vangen een subsidie en staan zelf in 
voor de verdere financiering van hun 
verbouwingswerken.
6. In het Preshoekbos (130 ha) komt 
een looppiste van 5.000 meter en nog 
meer groen.
7. In Stadsgroen Marionetten (86 ha) 
worden de paden verder afgewerkt en 
aangelegd tussen Hoeve te Coucx en 
de Libel.  (vkk)

VEEL INVESTERINGEN IN ZUIDEN VAN KORTRIJK
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Twee gewonden bij frontale botsing
In de Moeskroenstraat zijn 
zondagmorgen twee 
lichtgewonden gevallen na 
een botsing tussen twee 
voertuigen. Dat gebeurde 
omstreeks halfzeven toen 
bestuurder Clément V. (20) 
uit Wervik richting Menen 
reed, maar ter hoogte van 
Rekkem-Plaats plots van zijn 
rijvak afweek. Een 
tegenligger, bestuurd door 
Nadera H. (25) uit Komen, 
probeerde nog uit te wijken 
maar het kwam tot een zware 
botsing tussen beide wagens. 
Bestuurder Clément V. bleek 
onder invloed van alcohol en 
zou in slaap gevallen zijn. Het 
parket besliste om het 
rijbewijs van de man in te 
trekken. Door het ongeval 
was de Moeskroenstraat een tijdlang volledig versperd, waardoor het verkeer plaatselijk omgeleid werd. 
Na het opruimen van het wegdek kon de weg een uurtje later terug vrijgegeven worden.  (ndz, gsd)

NDZ

Tijdens een kaas- en wijnavond
vrijdagavond in Marke stelt het
N-VA-bestuur van Kortrijk een
nieuw duo voor. Opvallend is dat
op plaats 9 cardioloog Philippe De-
jaegher (61) de lijst vervoegt. De-
jaegher is sinds 1987 werkzaam in
AZ Groeninge Kortrijk. Hij do-
ceert ook aan de hogeschool Vives.
Hij is lid van de N-VA sinds de op-
richting van de partij in 2001 en
stond mee aan de wieg van de afde-
ling in Kortrijk. 
Op plaats 10 komt kabinetsadvi-
seur en woordvoerder voor de
N-VA-schepenen Steven Lecluyse
(44). Hij is informaticus van oplei-
ding. Vooraleer hij het kabinet ver-
voegde, was hij aan de slag als zelf-
standig ICT-consultant. Steven is
ook communicatieverantwoorde-
lijke van de Kortrijkse N-VA.  (vkk)
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Cardioloog staat op 
N-VA-lijst bij verkiezingen


