Terugkeer wekelijkse markt naar Nieuw Plein feestelijk
gevierd
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De wekelijkse markt in Kruishoutem is gisteren teruggekeerd naar haar vertrouwde
habitat: het Nieuw Plein. Dat werd intussen al gedeeltelijk heraangelegd in het kader van
de centrumrenovatie. “De werken moeten eind dit jaar zijn afgerond”, laat schepen
Robrecht Bothuyne weten. De marktbezoekers werden alvast getrakteerd op koffie en
koeken.
Met de herinrichting van het Nieuw Plein, de Markt en de omliggende straten laat het
gemeentebestuur van Kruishoutem ingrijpende werken uitvoeren. Vlak na de Eifeesten
werd begin april gestart met de heraanleg van het Nieuw Plein, dat een volledig nieuwe
aanblik krijgt. Intussen zijn de werken al grotendeels uitgevoerd, waardoor de wekelijkse
markt gisteren al terug kon verhuizen naar haar vertrouwde stek. De voorbije 6 maanden
weken de marktkramers noodgedwongen uit naar de parking voor het gemeentehuis. Om
de terugkeer van de markt op het Nieuw Plein te vieren, knipte burgemeester Joop
Verzele (CD&V) gisterenmorgen officieel het lint door, waarna de bezoekers getrakteerd
werden op koffie en koffiekoeken. Daarnaast ontving iedereen nog een attentie die
tijdens een marktbezoek goed van pas kan komen: een stevige boodschappentas.
De herinrichting van het Nieuw Plein is slechts de eerste fase van de heraanleg van het
centrum. “Deze werken moeten eind dit jaar afgerond zijn”, vertelt schepen Robrecht
Bothuyne (CD&V). “De parking is momenteel zo goed als klaar. De bushaltes moeten nog
naar hier verhuizen en er wordt een nieuwe groene zone met waterpartijen gecreëerd.”
De tweede fase met onder meer de Hoogstraat, Kerkstraat, Pastorijstraat, een stuk van
de Waregemsesteenweg en de Markt, staat gepland voor 2017-2018.
”Deze werken zullen begin volgend jaar worden aanbesteed, zodat ze hopelijk na de
zomer kunnen starten. Vast staat dat deze een pak ingrijpender zullen zijn. Zo wordt
onder andere een rond punt voorzien ter hoogte van het kruispunt van de
Anzegemsesteenweg met de Hoogstraat, Oudenaardsesteenweg en Stefaan De
Jonghestraat. Dit moet ervoor zorgen dat het verkeer in de toekomst niet meer in volle
vaart vanuit Oudenaarde het centrum komt ingereden.”

