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Heraanleg centrum verloopt in negen fases en zal anderhalf jaar duren
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De Markt van Kruishoutem en de omliggende straten krijgen een grondige make-over. De werken, die naar schatting anderhalf jaar zullen duren, starten na de zomer. Het kostenplaatje bedraagt ongeveer zes miljoen euro.
Na de renovatie van het Nieuw Plein en de aangrenzende straten, is nu het centrum van de gemeente aan bod: de Markt en de Waregemsesteenweg (tot en met het Nieuw Plein), Churchillstraat, Kerkstraat, Pastorijstraat en de Hoogstraat.
Om de hinder zo veel mogelijk te beperken en het centrum bereikbaar te houden, worden de werken in negen fases uitgevoerd. Tijdens de duur van de werkzaamheden, geraamd op 280 werkdagen, moet een omleiding rond het centrum een vlotte verkeerscirculatie garanderen.
Bankenstraatje verdwijnt
Schepen van Openbare Werken Robrecht Bothuyne (CD&V): “Het centrum zal altijd bereikbaar blijven. Dankzij de parkings op en rond het Nieuw Plein en aan de Kerkhofweg is er ook tijdens de werken voldoende parkeergelegenheid. We voorzien verder in de nodige signalisatie, zodat klanten vlot de weg naar hun favoriete handelaar blijven vinden.”
Bij de herinrichting van de Markt en omgeving zal het aantal beschikbare parkeerplaatsen ongeveer gelijk blijven. Het zogenaamde ‘bankenstraatje’ dat parallel loopt met de Hoogstraat, verdwijnt. In de plaats komen er meer groen en ruimere terrassen. Ook aan de overkant, ter hoogte van ‘t Kloefke, komt er een groter terras. Het oorlogsmonument krijgt een meer centrale plaats op het marktplein.
Groen en bomen
“Wat de materiaalkeuze betreft, kiezen we voor dezelfde stijl als die op het Nieuw Plein”, zegt Bothuyne. “Trottoirs laten we uitvoeren in kleiklinkers, het wegdek in uitgewassen beton. De stoepranden zijn in graniet.”
Samen met de Markt ondergaan enkele aangrenzende straten een facelift. De Winston Churchillstraat, Waregemsesteenweg en de Hoogstraat zullen er na de werken uitzien als groene dreven. “Bomen maken een straat niet alleen sfeervoller, maar doen ze ook smaller lijken waardoor weggebruikers de neiging hebben om trager en veiliger te rijden. Bovendien is het goed voor de luchtkwaliteit”, meent Bothuyne.
Rotonde aan Hoogstraat
Na de voorbereidende werken in september start het eigenlijke project vanaf 14 oktober in de Pastorijstraat. Daarna volgen de Kerkstraat, Markt, Churchillstraat en Hoogstraat. Daar wordt ter hoogte van het kruispunt met de Oudenaardseweg en Anzegemsesteenweg een rotonde aangelegd.
De vernieuwing van de dorpskern van Kruishoutem, waarbij in alle straten ook een gescheiden rioleringsstelsel komt, zal ongeveer zes miljoen euro kosten. Het aandeel van de gemeente bedraagt 1,6 miljoen euro, de rest wordt door de Vlaamse overheid gefinancierd.
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