
Heule krijgt er tegen 2015 815 woningen bij  

Schepen Maddens wil groene long  

HEULE - Schepen Maddens vindt dat de strook rond de ooit geplande weg N50C best een 

groene long wordt. Eerder al voerde Groen! actie in die zin. Heule is nu een grote bouwwerf 

en gisteren startte de afbraak van limonadefabriek Puck om ook daar woningen te bouwen.  

In de grootste Kortrijkse deelgemeente heerst een indrukwekkende bouwwoede die er toe 

moet leiden dat er tegen 2015 liefst 815 woningen bijkomen, appartementen niet inbegrepen. 

Dat is niet weinig in een gemeente van dik 11.000 inwoners die toch al goed volgebouwd is. 

 

Daarom gaan er steeds meer stemmen op om de hele strook rond de N50C, een weg die in 

1980 op de gewestplannen was ingevuld als ooit aan te leggen verbindingsweg tussen de 

Molenstraat in Heule en de R8 ter hoogte van het zigeunerpark open te houden. De Vlaamse 

regering schrapte de geplande weg - eigendom van het Vlaamse gewest - een paar jaar 

geleden en nu is nog altijd niet duidelijk wat ermee moet gebeuren. 

 

Schepen van Ruimtelijke Ordening Wout Maddens (Open VLD) verraste gisteren met de 

mededeling dat hij er voorstander van is om daar een groene long uit te bouwen. 

 

'Heule mag zeker niet volgebouwd worden', zegt Maddens. 'De intercommunale Leiedal voert 

daarover het nodige studiewerk. Ik denk dat het grootste obstakel om die gronden te 

verwerven de kostprijs zal zijn.' 

 

Zijn standpunt is opmerkelijk omdat schepen van Leefmilieu Stefaan Bral (CD&V) weken 

geleden verkondigde 'dat een stadspark op die plaats een brug te ver zou zijn.'  

 

Groen! is in zijn nopjes met het standpunt van Maddens. 'Dat is goed nieuws', zegt Groen!-

secretaris Matti Vandemaele. 'Ons idee is duidelijk: leg daar een nieuw stadspark aan en bouw 

er ook een fietsnetwerk uit. Dat zou Heule meer ademruimte geven. Bovendien geeft die 

strook ook aansluiting op de Heulebeekvallei waar al jaren sprake is van herwaardering maar 

waar er voorlopig weinig gebeurd is.' 

 

In Heule blijven nieuwe bouwprojecten starten. Op de site van de voormalige limonadefabriek 

Puck aan de Molenstraat en de Blauwpoort zijn gisteren de afbraakwerken gestart. Daar 

komen 26 woningen die Dumobil uit Tielt en Woningbouw Taelman uit Oeselgem gaan 

bouwen. 

 

'Volgende week zitten we daarover samen met de dienst Stedenbouw en schepen Maddens', 

zegt Yves Haeghdooren van Dumobil. 'We hopen dit najaar de infrastructuurwerken te 

kunnen starten zodat de eerste bewoners er eind volgend jaar kunnen intrekken.' 
 


