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Heraanleg centrum Kruishoutem start in voorjaar 2019
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Nadat in Kruishoutem al het Nieuw Plein en de aangrenzende Blekerijstraat, Kerkhofweg en Woestijnestraat in een nieuw kleedje gestoken werden, is het in het voorjaar van 2019 de beurt aan de Markt en omgeving. De kostprijs bedraagt 4,8 miljoen euro.
De renovatie van het centrum van Kruishoutem omvat de Markt en de straten die ermee verbonden zijn: de Waregemsesteenweg tot en met het Nieuw Plein, de Churchillstraat, Kerkstraat, Pastorijstraat en de Hoogstraat.
“In de materiaalkeuze werken we in dezelfde stijl als op het Nieuw Plein”, licht schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne (CD&V) toe.
“Stoepen worden uitgevoerd in kleiklinkers en het wegdek wordt in uitgewassen beton aangelegd. De boordstenen zijn in graniet. Bij de herinrichting van de Markt en omgeving zal de parkeercapaciteit licht verhogen. Het zogenaamde ‘bankenstraatje’, dat parallel loopt met de Hoogstraat, verdwijnt. De plaats die daardoor vrijkomt, kunnen we gebruiken voor groen en ruimere terrassen. Ook aan de overkant, ter hoogte van ‘t Kloefke, komt een groter terras en het oorlogsmonument krijgt een meer centrale plaats op het plein.”
Groen en bomen
Samen met de Markt worden ook enkele straten die erop uitgeven, aangepakt. Schepen Bothuyne: “Zoals dat in enkele andere straten richting Kruishoutem al het geval is, worden ook in de Winston Churchillstraat, Waregemsesteenweg en Hoogstraat bomen geplant zodat ze de aanblik van een dreef krijgen. Groen en bomen maken een straat niet alleen sfeervoller, maar doet ze ook nauwer lijken waardoor weggebruikers de neiging hebben om trager te rijden. De graafmachines rukken ook op richting Pastorijstraat en gaan via de Hoogstraat tot op het kruispunt van de Oudenaardse- en Anzegemsesteenweg. Dit is een zeer onveilig verkeerspunt, vooral voor fietsers. Op dit kruispunt komt een rotonde.”
Hinder beperken
De vernieuwing van de dorpskern van Kruishoutem zal ongeveer 4,8 miljoen euro kosten. Het aandeel van de gemeente bedraagt 1,5 miljoen euro. Het saldo wordt door de Vlaamse overheid gefinancierd.
“We hopen dat de werken in april volgend jaar kunnen starten. De realisatie van de make-over van het centrum zal anderhalf jaar in beslag nemen. Om de hinder te beperken, wordt in verschillende fasen gewerkt. We voorzien nog in informatiesessies voor de bewoners, handelaars en bedrijven. Het is de bedoeling dat het centrum van Kruishoutem nooit helemaal afgesloten wordt”, besluit Bothuyne.

