
Geachte heer  

 

U stelde enkele vragen voor de Spreekrechtronde van de gemeenteraad van 10 maart 2014. 

 

Vermits u niet aanwezig kon zijn, vindt u hierbij een schriftelijk antwoord: 

 

“Gescheiden rioleringsstelsel: 

Er werd een plan opgemaakt in overleg met Vlaanderen voor het grondgebied Kortrijk, waar 

er gescheiden riolering moet voorzien worden (de norm) en waar er geen gescheiden 

riolering voorzien wordt en er dus een IBA moet geplaatst worden door de eigenaar. (zie 

kaart in bijlage) 

De eigenaars worden hiervan telkens op de hoogte gebracht bij verbouwingswerken. De 

aanpassingen op het private terrein staan los van de aanpassingswerken aan de riolering in 

de straten zelf. Ofwel werd de riolering reeds aangepast. Ofwel zijn deze aanpassingen 

gepland: in de nabije toekomst (zie SMJP van deze legislatuur) ofwel op langere termijn. 

• Burg Heulebeek, Zeger van Heulestraat:  

De brug bestaat uit een aanéénschakeling van 3 brugconstructies. Bij nazicht werd 

vastgesteld dat de constructie aan de zuidelijke kant in slechte staat is. Er wordt dit jaar een 

studieopdracht uitgeschreven voor de vervanging / herstel van dit onderdeel. 

 

• Steenstraat: de straat en de voetbal: 

De voetbalvelden in Heule zijn bestemd (gewestplan) als gebied voor dagrecreatie. Deze zijn 

dus sowieso voor sport en recreatie voorbehouden.  

In verband met de Steenstraat werd er geen volledige heraanleg voorzien. Eventueel op te 

nemen in het onderhoudsbudget.  

Het stadsbestuur engageert zich om de Steenstraat op te nemen en een nieuwe 

wegbedekking te geven en er trottoirs aan te leggen, niet dit jaar maar een van de komende 

jaren. Dat 'onderhoud' zou een jaar of tien moeten kunnen meegaan tot er middelen worden 

gevonden om de zware investering van de heraanleg van de riolering te kunnen doen. 

• UGA: 

UGA zal hun site in de Stijn Streuvelslaan verlaten. Bij verschillende kandidaat-kopers 

worden de mogelijkheden voor een herinvulling van de site als KMO meegegeven. 

• Voetpad tussen Heule Statie en Izegemsestraat 



Er is geen voetpad aanwezig langs de Lage Dreef. Er wordt een alternatief voetpad / fietspad 

voorzien tussen de Warande (straat) en tracé N50c. De middelen zijn voorzien op de 

begroting van deze legislatuur. Dit pad zal doorgetrokken worden tot aan Heule Watermolen. 

Tussen verschillende kernen is het sowieso niet gebruikelijk om voetpaden aan te leggen. Dit 

is ook niet het geval richting Sente, of tussen Aalbeke en Rollegem of Bellegem en Rollegem. 

• Disgracht en geurhinder ter hoogte van Kortrijksetraat nr. 138 en nr. 142:  

Met de geplande werken van Aquafin aan de Disgracht wordt het vuilwater opgenomen in de 

nieuwe collector; de beek zelf wordt opnieuw gekalibreerd, waarin dus geen vuilwater meer 

zal terechtkomen. 

De werken zijn gepland om in april te starten.  

De overlast zou met deze werken moeten opgelost zijn.” 


