
STAD KORTRIJK 
------------------------ 

G E M E E N T E R A A D 
_______________________ 

 
 

Bulletin van Vragen en Antwoorden 

   
 
Jaargang 25 - nummer 3                                 maart 2016 
 

 

Vraag nr. 8 van Carol Leleu24 januari 2016 
 

Zwembadpersoneel 

Naar aanleiding van het dossier rond het zwembad op Kortrijk weide, had ik volgende vragen: 

1.Wat gebeurt er met al het personeel (min 36p.) van de 4 Kortrijkse zwembaden (Heule, Magdalena, 

Mimosa en het open bad): 

 6 (mimosa)+ 5 (Heule) + 5 (magdalena) = 16 redders/redsters 

 4 (mimosa)+ 3 (Heule)+ 5 (magdalena)= 12 vestiaire 

 2 (mimosa) + 2 (Heule) + 2 (magdalena)= 6 kassiersters 

 2 allrounders 

 baruitbaters (Heule) 

 Zaalwachters 

2. Waar kunnen deze personeelsleden terecht? 

3. Indien deze personeelsleden mee de overstap maken (pps) naar het nieuwe zwembadcomplex, 

welke voorwaarden zijn hier dan aan verbonden ? 

4. Wat als er binnen de stad gemuteerd wordt? 

Antwoord 
 
De stad opteerde om geen verplichte overname van personeel te voorzien in de DBMFO. Dit wil 

zeggen dat we ons huidig zwembadpersoneel de keuze zullen laten om al dan niet over te stappen 
naar de uitbater van het nieuwe zwembad. De voorwaarden zullen in principe door deze aanbieder 

bepaald worden.  

Medewerkers die niet wensen over te stappen zullen een alternatieve taak binnen de stad kunnen 
opnemen. Welke taak dit wordt, zal in samenspraak met deze medewerkers bepaald worden, dit op 

basis van hun interesses en vaardigheden. De inschaling van deze taak zal identiek zijn aan hun 
huidige inschaling. Momenteel zijn de verkennende gesprekken met alle betrokken personeelsleden 

volop bezig. 

 
Wat de concessies cafetaria’s betreft: 

 Magdalenabad: de concessie is eind 2015 vernieuwd en daarin is een formulering opgenomen 

waarin vermeld staat dat de concessie afloopt najaar 2018, gelijktijdig met sluiting zwembad 
Magdalena. 

 Mimosabad: daar loopt geen concessie, er wordt gewerkt met automaten en bij wedstrijden 

houden de clubs de bar open. 



 Lagaeplein: het zwembad blijft nog in exploitatie 3 jaar na de opening van het nieuwe 

zwembad, dus tot 2021. In die tijd loopt ook de bestaande concessie teneinde. Bij de opmaak 
van een nieuwe concessie overeenkomst wordt hiermee rekening gehouden. 

 

 
 

Vraag nr. 9 van Roel Deseyn van 05 februari 2016 
 

De sociale mediastrategie van de stad 

"7 op 10 gemeenten beantwoorden vragen van bewoners via sociale media", zo valt te lezen in een 
artikel in Lokaal van januari 2016. De ingezette beweging naar meer digitalisering binnen de stad doet 
vermoeden dat ook Kortrijk hierin niet achterwege blijft. 

Kenmerkend aan contacten via sociale media is ondermeer dat ze vluchtig zijn en dat de 
informatiestroom vaak moeilijk te stroomlijnen valt. Met het meldpunt is er alvast een goed portaal 

beschikbaar om het een en ander in goede banen te leiden. Minstens even belangrijk is het 
organiseren van een goede toeleiding naar dit portaal en een consequent nazicht van de accounts. 

Vandaar mijn volgende vragen: 

1. Over welke sociale mediakanalen beschikt de Stad Kortrijk? In welke mate worden die actief 

gebruikt en onderhouden? 

* Waar wordt gebruik gemaakt van Facebook en wie staat in voor de follow-up? 

* Waar wordt gebruik gemaakt van Twitter en wie staat in voor de follow-up? 

* Waar wordt gebruik gemaakt van Instagram en wie staat in voor de follow-up? 

* Waar wordt gebruik gemaakt van Whatsapp en wie staat in voor de follow-up? 

* Waar wordt gebruik gemaakt van Pinterest en wie staat in voor de follow-up? 

* ... 

* Via welke sociale mediakanalen tracht de stad en pioniersrol op te nemen en wie staat in voor de 

follow-up? 

2. Wordt een vast stappenplan gevolgd als er vragen of meldingen van inwoners of andere gebruikers 

binnenkomen via één van de kanalen? Gebeurt communicatie rechtstreeks via de vraagsteller of is er 
omleiding via het meldpunt voorzien? 

3. Worden vragen of meldingen die via sociale media binnenkomen op de één of andere manier 
geïnventariseerd? Zijn hierover cijfergegevens beschikbaar? Over welke verhoudingen spreken we als 

we meldingen via sociale media naast het totaal aantal meldingen via het meldpunt plaatsen? Zijn 
deze substantieel of is er nood aan een betere promotie? 

4. Ook de Burgemeester en de Schepenen vormen het 'gezicht' van de stad en worden in die 
hoedanigheid vaak aangesproken. Het stadsbestuur werkt door de band actief via sociale media en 

verwijst daarbij ook af en toe naar de stadsdiensten. Wordt hierbij een protocol gehanteerd of wat is 
de policy om ook deze informatie te kanaliseren binnen de stad? 

 



5. Voor de burger is ook duidelijkheid en transparantie in de communicatie belangrijk. Welke stappen 
onderneemt de Stad als ze accounts detecteert die pretenderen namens de Stad Kortrijk te spreken, 

doch geen officieel communicatiekanaal van de stad zijn? Hoe bewaakt de stad haar globale 

communicatielijn met betrekking tot de sociale mediakanalen? Hoe is de back office georganiseerd? 

Antwoord 
 

1. Over welke sociale mediakanalen beschikte de stad? In welke mate actief en onderhouden? 

De stad beschikt op de meest gebruikte/populaire sociale media over officiële accounts: 

Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. Die officiële accounts worden beheerd door 

verschillende medewerkers van team Communicatie. Daarnaast zijn er vanuit verschillende 

sectoren (teams van de stad) nog aparte accounts. Die worden vanuit de betrokken teams 

door verschillende medewerkers beheerd. In de meeste gevallen was er bij de opstart een 

overleg met team Communicatie hierover. Daarbij werd overlegd rond doel, haalbaarheid en 

ook het praktisch gebruik. Collega’s van de stad kunnen over beheer van sociale media 

accounts ook altijd terecht bij team communicatie voor begeleiding/opleiding.  

Momenteel is geen actuele gecentraliseerde lijst van alle accounts en acties op sociale media 
beschikbaar. 

a. Facebook 

De officiële Facebookpagina van de stad wordt vooral beheerd vanuit Citymarketing, 
hoofdzakelijk door Social Lemon die daarvoor werd aangesteld. Vanuit team 
Communicatie is er monitoring op die pagina. Team Communicatie bezorgt Social 
Lemon wekelijks een lijst van aandachtspunten. Ook tussendoor is er regelmatig 
contact met de beheerder over extra berichtgeving en reacties op vragen of over 
beheer van reacties op posts. Social Lemon regelt ook de advertenties via Facebook 
in opdracht van Citymarketing. De expertise van Social Lemon en de passende 
aanpak van communicatie leverde al mooie resultaten op.  
https://fb.com/stadkortrijk 

b. Twitter 

Het officiële account van de stad op Twitter wordt volledig beheerd door medewerkers 
van team Communicatie.  Ze verzorgen ook de monitoring en webcare.  
https://twitter.com/8500Kortrijk  
 

c. Instagram 

Het officiële account van de stad op Instagram wordt beheerd door een medewerker 
van team Communicatie. De activiteit op dit account is beperkt, maar werd onlangs 
opnieuw opgestart. Omdat Instagram het nu mogelijk maakt om verschillende 
accounts te beheren zonder telkens in- en uit te moeten loggen, zal dit kanaal in de 
toekomst nog meer worden gebruikt om goede foto’s te posten of te delen.  
https://www.instagram.com/stadkortrijk/  

d. Whatsapp 

Deze handige app wordt momenteel gebruikt voor interne communicatie door 

verschillende teams van de stadsadministratie en ook voor de stadscoalitie.  Team 

Communicatie test de mogelijkheden uit voor een breder gebruik.  

e. Pinterest 

Het officiële account van Stad Kortrijk op Pinterest wordt momenteel nauwelijks 
gebruikt. Er is één pinboard rond leuke plekjes in de stad. Dit is statische info, waar 
nauwelijks iets aan verandert. Er zijn momenteel geen plannen om via Pinterest acties 
te ondernemen vanuit team Communicatie. 
https://www.pinterest.com/stadkortrijk  

f. YouTube 

Team Communicatie beheert het officiële YouTubekanaal van de stad. De meeste 
video’s zijn aangemaakt voor de digitale schermen maar er zijn ook reportages en 
promovideo’s te vinden die al dan niet door team Communicatie zijn aangemaakt. 
https://www.youtube.com/stadkortrijk  

g. Google+ 

Het officiële Google-account van de stad bevat ook een Google+-pagina. Deze wordt 

niet actief beheerd.  Je vindt er nu alleen de video’s die we via YouTube aanbieden.  

https://plus.google.com/u/0/107652048045722649162  

https://fb.com/stadkortrijk
https://twitter.com/8500Kortrijk
https://www.instagram.com/stadkortrijk/
https://www.pinterest.com/stadkortrijk
https://www.youtube.com/stadkortrijk
https://plus.google.com/u/0/107652048045722649162


 
h. Pioniersrol? 

We bekijken met team Communicatie met open vizier alle evoluties en trends binnen 

de sociale media en scholen regelmatig bij over het optimale gebruik van tools. De 

bereidheid om te experimenteren en nieuwe middelen in gebruik te nemen is steeds 

groot. De haalbaarheid om extra middelen (communicatiekanalen) vlot in te zetten, 

wordt grondig bestudeerd.  

 
2. Stappenplan voor vragen/meldingen via sociale media 

Voor meldingen verwijzen we meestal door naar ons Meldpunt 1777. De melder moet dan 

zijn/haar melding opnieuw doorgeven: telefonisch, via het webformulier of via de smartphone-

app. Bij hoogdringende meldingen sturen we het bericht intern door naar de collega’s die een 

antwoord kunnen formuleren en/of een vlugge actie kunnen ondernemen. Het is team 

Communicatie dat het antwoord met een bericht stuurt naar de burger via het sociale 

mediakanaal waar de communicatie over de melding startte.  

Het Onthaal en Meldpunt 1777 staat niet negatief tegenover webcare en het monitoren van 

meldingen en vragen via de sociale mediakanalen die de stad beheert. De uitwerking van 

deze taak vergt echter nog technische voorbereidingen en aanpassingen aan de 

meldingsbeheertoepassing. Deze opdracht staat ook niet in het huidig meerjarenplan.  

 
3. Inventarisatie van vragen of meldingen die via sociale media binnenkomen 

Het Onthaal en Meldpunt 1777 beschikt niet over gegevens over meldingen en vragen die via 

sociale media werden gesteld.  Het aantal is te beperkt om een nuttige rapportage hierover te 

doen.  Er zijn ook via team Communicatie geen rapporten beschikbaar van monitoring van 

onze sociale media kanalen voor dergelijke berichten. Er is momenteel zowel via Facebook 

als Twitter gemiddeld één vraag/melding per week. Promoten van het stellen van vragen of 

doorgeven van meldingen via sociale media gebeurt nu niet. Het gebruik en beheer van 

dergelijke kanalen voor het verwerken van vragen en meldingen, vergt binnen de 

stadsorganisatie een andere aanpak. In de toekomst wordt werk gemaakt van een aanpak 

hieromtrent. Er is nog geen timing opgesteld.  

 
4. Communicatie door CBS via sociale media 

Alle leden van het CBS zijn actief op zowel Twitter als Facebook. Ze worden via deze kanalen 

uiteraard vaak aangesproken door Kortrijkzanen. Hierover bestaat geen afgesproken 

werkwijze. De burgemeester en schepenen antwoorden zelf op vragen, klachten of suggesties 

van de Kortrijkzanen en verwijzen, waar nodig, door naar het meldpunt 1777. 

Wel wordt er afgesproken om de zogenaamde avatars op sociale media af te stemmen in het 

kader van de lancering van stadscampagnes zoals Zomer in Kortrijk, Kortrijk Cupido, De 

Grote Verleieding… of evenementen zoals Student Street Concert of een volksbarbecue. Zo 

zetten we allemaal samen onze schouders onder de communicatiestrategie van de stad op 

sociale media. 

 
5. Globale communicatielijn m.b.t. de sociale mediakanalen 

Enkel op de officiële accounts van de stad laten we de huisstijl van de stad en het gebruik van 

het stadslogo toe. Als we op andere accounts, deze die niet door de stad beheerd worden, het 

stadslogo, huisstijlelementen en zelfs het stadsschild opmerken, richten we een vriendelijk 

verzoek deze elementen van het account te verwijderen. Tot nu toe heeft dat eenvoudig 

verzoek steeds positief resultaat gehad. Team Communicatie heeft er geen probleem mee dat 

accounts van mensen of organisaties buiten de stadsorganisatie de term ‘Kortrijk’  bevatten, 

zolang de inhoud die via dat account wordt verspreid geen afbreuk doet aan het imago van de 

stad. De term ‘Kortrijk’ is in titels ook enkel en alleen een geografische bepaling en duidt geen 

verband met communicatie met de stadsorganisatie aan. Team Communicatie screent 

regelmatig op het gebruik van ‘Kortrijk’ en de huisstijlelementen van Stad Kortrijk op sociale 

media-accounts.  

 

 
 

 



Vraag nr. 10 van Francis Rodenbach van 11 februari 2016 
 
Stationsproject – vragen in verband met busterminal, parkeermogelijkheden en inspraak 

omwonenden 
 

Wanneer en waarom is het idee ontstaan om de bussen te ontkoppelen in Noord en Zuid? 
Wanneer en waarom werd de beslissing gekomen om de parking Minister Tacklaan te gebruiken als 

busterminal Zuid? 
Er bestaat ongerustheid in de buurt die betrekking heeft over het aantal bussen, het aantal reizigers ’s 

morgens en ’s avonds en de spreiding van de reizigers overdag. Bestaat hier een realistische prognose 
over? 

Wat zullen de parkeermogelijkheden zijn voor buurtbewoners zonder garage? Zullen jonge gezinnen 

en senioren nog dicht bij hun woning of appartement kunnen parkeren? 
Welke inspraakmomenten werden door de stad met de omwonenden georganiseerd? Wie werd hierop 

uitgenodigd en op welke manier werd rekening gehouden met hun bemerkingen? Zijn er verslagen 
van deze vergaderingen beschikbaar? Zullen er in de toekomst nog informatie- en of 

inspraakvergaderingen met de omwonenden georganiseerd worden? 

Antwoord 
 
1. Wanneer en waarom is het idee ontstaan om de bussen te ontkoppelen in Noord en Zuid 

Via de ‘Samenwerkingsovereenkomst voor de opmaak van een masterplan en een definitief 

voorontwerp Stationsomgeving Kortrijk’ (SWO1 d.d. 2010) werden de ambities van de diverse 
partners samengebracht en gemeenschappelijke ambities voor het project gedefinieerd. Het 

principe van de mobiliteitsbundel met bushaltes aan de centrum- en Tackzijde van het station is 
sinds oktober 2011 één van de vier basisconcepten binnen het masterplan. Dit Masterplan 

met de 4 basisconcepten incl. concept lussensysteem werd door Eurostation en de toenmalige 
burgemeester Stefaan De Clerck op de Verenigde Raadscommissie van 4 september 2012 

toegelicht.  

De keuze voor een multimodaal verkeersmodel is gekoppeld aan de uitrol van Hoog Kortrijk. 
Deze ontwikkelingsplek van regionale dimensie willen we niet enkel auto-afhankelijk maken, 

vandaar de noodzaak om met het station, als knooppunt van openbaar vervoer, een goede 
verbinding te verzekeren.  

Het principe van een mobiliteitsbundel met bushaltes aan de centrum- en Tackzijde van het 

station is voor wat betreft de tijdelijke situatie een noodzaak, omdat er tijdens de werken 

van de eerste deelfase onvoldoende ruimte is aan centrumzijde van het station om er op een 

efficiënte manier de busterminal in te richten alsook omdat er geen vlotte verbinding mogelijk 

is voor de bussen tussen de centrum- en Tackzijde van het station. De principes van deze 

tijdelijke inrichting werd opgenomen in de projectnota. Deze werd goedgekeurd op de 

Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) van 7 mei 2015 en op de Regionale 

Begeleidingscommissie (RMC) van 8 juni 2015. 

 

2. Wanneer en waarom werd de beslissing genomen om de parking Minister Tacklaan te gebruiken 

als busterminal zuid? 

In het kader van de project-MER ‘Herontwikkeling stationsomgeving Kortrijk’ werd niet enkel een 
alternatievenonderzoek uitgevoerd aangaande de ondergrondse parking (met inbegrip van het 

nulalternatief), maar werden evenzeer de alternatieven onderzocht inzake de tijdelijke 
herlocalisatie van de huidige busterminal. In het bijzonder werden opties onderzocht: 

 

- Busstation en –buffer aan de noordzijde van de spoorbundel 

- Busstation en –buffer aan de zuidzijde van de spoorbundel 

- Busstation en –buffer aan de noord- en zuidzijde van de spoorbundel  



3. Er bestaat ongerustheid in de buurt die betrekking heeft over het aantal bussen, het aantal 

reizigers ’s morgens en ’s avonds en de spreiding van de reizigers overdag. Bestaat hier een 

realistische prognose over?  

In de huidige situatie rijden er in de Minister Tacklaan 12 bussen per uur (+ 

ontdubbelingsbussen in de spits). Er zullen in de tijdelijke situatie 10 bussen per uur  rijden 

(+ ontdubbelingsbussen in de spits) die ook hun terugreis aanvatten via de Min. Tacklaan. 
Daarnaast zullen er aan het nieuw busstation op de Parking Min. Tacklaan (thv Doorniksepoort)  

9 bussen per uur aankomen en onmiddellijk vertrekken via de brug over de Min. Tacklaan 
richting Wandelweg. Deze bussen rijden de Minister Tacklaan  niet af. 

De reizigers met herkomst en bestemming zuiden van Kortrijk zullen op- en afstappen in de Min. 

Tacklaan.  
 

4. Wat zullen de parkeermogelijkheden zijn voor buurtbewoners zonder garage? Zullen jonge 

gezinnen en senioren nog dicht bij hun woning of appartement kunnen parkeren? 

Door het verdwijnen van de parking in de Minister Tacklaan ter hoogte van de Doorniksepoort 
(= locatie tijdelijke bushalte), verdwijnen 34 parkeerplaatsen aan de Tackzijde van het station. 

Deze plaatsen hebben een gemiddelde bezettingsgraad van 20-25% door bewoners.  Onder 

voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, zal aan de bewoners in de tijdelijke fase 
volgend alternatief geboden worden: 

 
 de openbare parking ter hoogte van de Hoveniersstraat zal voorbehouden worden voor 

bewoners  

 de bewoners zullen de mogelijkheid krijgen met hun bewonersparkeerkaart/vergunning te 

parkeren op de openbare parking aan de Wandelweg 

De bezettingsgraad door bewoners op de parking aan de Wandelweg zal worden opgevolgd, 

zodat bij noodzaak bijkomende faciliteiten (vb gereserveerde plaatsen) kunnen worden 

aangeboden. 
 
5. Welke inspraakmomenten werden door de stad met de omwonenden georganiseerd?  Wie werd 

hierop uitgenodigd en op welke manier werd rekening gehouden met hun bemerkingen? Zijn er 

verslagen van deze vergadering beschikbaar? Zullen er in de toekomst nog informatie – en of 

inspraakmomenten met de omwonden worden georganiseerd? 

Het Stationsproject is niet enkel belangrijk voor de bewoners en ondernemers maar ook voor de 

reizigers en bezoekers. Het is duidelijk dat vanuit het project diverse informatie- en 
inspraakmomenten werden georganiseerd. 

 
5.1. Volgend traject werd doorlopen om tot een gedragen 

Masterplan/voorontwerp  te komen: 

 Informatievergadering 11 juni 2014 in Stadsschouwburg: 

o Aantal aanwezigen: ± 250  

o Mogelijkheid tot formuleren vragen/opmerkingen/suggesties.  

Uit de inventaris van deze insteken blijkt dat er over de Min. Tacklaan vragen 

werden gesteld. 

o Oproep tot deelname debatbrunch 

 Debatbrunch 29 juni 2014 in Concertstudio: 

o Aantal aanwezigen: 79. Alleen al uit de Min. Tacklaanwaren waren er 14 

vertegenwoordigers aanwezig. 

o Alle opmerkingen uit de debatbrunch werden verzameld in een totaal rapport en 

een conclusie.  

Insteken (= verslag) bevolking Informatievergadering + debatbrunch zijn beschikbaar op de 

projectsite http://www.kortrijk.be/stationsproject/project/inspraak/voorontwerp-
masterplansamenvatting 

http://www.kortrijk.be/stationsproject/project/inspraak/voorontwerp-masterplansamenvatting
http://www.kortrijk.be/stationsproject/project/inspraak/voorontwerp-masterplansamenvatting


 Klankbordgroep 

De klankbordgroep bestaat uit bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers uit adviesraden 
en belangengroepen. In totaal hebben zich 26 mensen ingeschreven die telkens worden 

uitgenodigd of geïnformeerd. 

o Klankbordgroep 16 december 2014 in dakcafé stadhuis: 

 Aantal aanwezigen: 22. Op deze klankbordgroep was de Min. Tacklaan hier 

door 3 personen vertegenwoordigd (2 bewoners en 1 ondernemer). 

 Op deze klankbordgroep werd het aangepaste voorontwerp getoetst aan de 

klankbordgroep en werden bijkomende insteken gevraagd. 

Verslag en aanwezigheidslijst verkrijgbaar via Infopunt. 

Alle input uit dit traject werd in de mate van het mogelijke verder verwerkt in het voorontwerp en 
goedgekeurd door de stuurgroep op 19/06/2015. (betreft o.a. betere fietsvoorzieningen Panorama, 

meer groen, toegankelijkheid openbaar domein) 

5.2. Volgend traject werd doorlopen om te communiceren over de Project-MER: 

• Kennisgeving Project MER 

Dit werd via de wettelijke publicaties bekend gemaakt. Daarnaast ook nog via bewonersbrief, 
persbericht, website,… Er werden 8 reacties ingediend. 1 bewoner uit de Min. Tacklaan heeft 

van dit recht gebruikt gemaakt. 

• Goedkeuring Project MER 

Dit werd bekend gemaakt via digitale nieuwsbrief, persbericht, mail aan klankbordgroep, 

website,…  

5.3. Volgend traject werd doorlopen om te communiceren over de openbare 

onderzoeken: 

•  Klankbordgroep 15 september 2015 in Infopunt: 

o Aantal aanwezigen: 8. Op deze klankbordgroep was de Min. Tacklaan hier niet 

vertegenwoordigd (1 iemand had toegezegd maar was afwezig). 

o Op deze klankbordgroep werd het voorontwerp overlopen en de tijdelijke inrichting 

toegelicht. 

Verslag en aanwezigheidslijst verkrijgbaar via Infopunt. 

 
 Overige communicatie (met gebruik van simulaties van de tijdelijke situatie): 

o Stadskrant 

o Bewonersbrief 

o Website 

o Persmoment op 15/01/16 

o Digitale nieuwsbrief  

o Sociale media 

o Youtube: Filmpje simulatie tijdelijke inrichting  

 373 weergaven via site Stationsproject 

 Verder gedeeld via de Facebook van de stad (4.081 weergaven) 

In het kader van de MER en de Openbare onderzoeken werd veel meer ondernomen op vlak van 

communicatie en participatie dan wat er wettelijk verplicht is. 

  



 

5.4   Geplande communicatie/participatie voor 2016 

 

 Definitief ontwerp  bovenbouw 1ste deelproject 

Het definitief ontwerp van het openbaar domein (bovenbouw) wordt gefaseerd opgemaakt. 
Voor wat betreft het eerste deelproject gaat het ontwerp naar definitieve fase maar wordt vooraf 

nog eens afgetoetst met de bevolking (reeds participatie in fase Masterplan/voorontwerp). 
Ondermeer volgende momenten worden gepland: 

o Min. Vanden Peereboomlaan: Workshop met buurtcomité  

o Ontwerp bovenaanleg 1ste deelproject: Workshop + klankbordgroep  

Nog verder uit te werken + data nog te bepalen (streefdoel: voor zomer 2016) 

 Tijdelijke inrichting 

In de loop van april zal verder gecommuniceerd worden over timing en fasering van de tijdelijke 

werkzaamheden (Infosessies en stand stationshal).  

• Timing en fasering start werken 1ste deelproject 

Infoweekend 26-27 april  

 Wie vragen heeft over dit project kan ook terecht in het Infopunt, Stationsstraat 13. Doelstelling 

van het Infopunt is reizigers, buurtbewoners, ondernemers enz… op een laagdrempelige manier 

te informeren over het project. Met deze persoonlijke aanpak communiceert het project heel 

gericht en zoekt waar nodig en mogelijk oplossingen. In 2015 bereikten we in totaal ruim 650 

bezoekers. 

 


