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Lozerdorp krijgt nieuw jasje aangemeten
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De gemeente Kruishoutem wil nog dit jaar plannen voor de heraanleg van Lozerdorp aan de inwoners voorleggen. De weg met kasseistenen wordt er volledig heraangelegd en er komen ook nieuwe voetpaden. Het gemeentebestuur maakt van de gelegenheid gebruik om ook de riolering aan te pakken. “Het historisch uitzicht wordt behouden, maar verfraaid”, luidt het.
Na de dorpskernen van onder andere Nokere en Wannegem is het binnenkort de beurt aan Lozer. De dorpskern is een beschermd dorpsgezicht, maar de kasseien van de Lozerstraat beginnen op verschillende plaatsen te verzakken. “Een herstelling dringt zich dan ook op”, vertelt schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne (CD&V). “Doordat het een beschermd dorpszicht is, kunnen we er maar weinig veranderen. Het is dus zeker niet de bedoeling om er asfalt te gaan gieten. De kasseien komen terug en ook de voetpaden worden veiliger. Nu is het hier en daar gevaarlijk aan het worden.” Met drie verschillende horecazaken en ook nog eens een bakker, staan er ook vaak heel wat auto’s in de dorpskern geparkeerd. “De parkeerplaatsen zullen beter afgebakend worden, waardoor wagens er niet meer her en der geparkeerd staan, waar dat eigenlijk niet mag. Het historisch uitzicht wordt dus behouden, maar verfraaid én veiliger gemaakt”, vat Bothuyne het opzet samen.
Rekenen op subsidies
Het gemeentebestuur maakt van de gelegenheid gebruik om ook de riolering aan te pakken. “Er werd een studiebureau aangesteld en we verwachten de ontwerpplannen nog dit jaar, waarna ook nog de bevolking zal geraadpleegd worden. Verder goed nieuws is dat we ook zullen kunnen rekenen op subsidies van Erfgoed. Hopelijk laten die niet te lang op zicht wachten.”
Duidelijkheid scheppen
Als alles volgens plan verloopt, wordt volgend jaar ook gestart met de langverwachte heraanleg van de Nazarethsesteenweg. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente bekijken daarom momenteel ook hoe ze het kruispunt van de Lozerstraat met de Nazarethsesteenweg en de Ouwegemsesteenweg veiliger kunnen maken. “Op dit kruispunt komt het vaak tot gevaarlijke situaties, al blijft het aantal ongevallen er gelukkig wel beperkt. We willen vooral meer duidelijkheid scheppen”, aldus Bothuyne. “Daarbij liggen nog twee mogelijkheden op tafel: de Ouwegemsesteenweg behouden als voorrangsweg of van de Nazarethsesteenweg de voorrangsweg maken.” Langs de Nazarethsesteenweg zullen over een afstand van bijna vijf kilometer fietspaden worden aangelegd. “Alle onteigeningen zijn intussen zo goed als rond.”

