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BEWONERSBRIEF
Aan de bewoners van de Hermelijnstraat

Kortrijk, 14 december 2021

Heraanleg Hermelijnstraat

Beste buurtbewoner
In maart 2021 stelden wij de ontwerpplannen voor van de heraanleg van de Hermelijnstraat.
Ondertussen werd de aanbestedingsprocedure doorlopen en werd aannemer Wegenbouw Ockier in
oktober aangesteld als aannemer voor de uitvoering van de werken. De werken zullen starten midden
februari 2022.
Voorafgaand aan de werken willen wij u graag informeren over de werforganisatie, afspraken, timing en de
minder-hinder maatregelen. Op het infomoment wordt ook de aannemer aan jullie voorgesteld.
Het infomoment is gepland op donderdag 13 januari om 19u30.
We laten dit overleg digitaal doorgaan gezien de huidige corona-maatregelen. Indien de situatie tegen die
tijd gunstiger zou zijn, proberen we het overleg alsnog in levende lijve te laten doorgaan.
Op de website www.kortrijk.be/hermelijnstraat kunt u zich inschrijven voor het digitaal infomoment op
13 januari om 19u30. Na het inschrijven zal u een email ontvangen met daarin de link van het webinar.
Tijdens dit overleg stellen we de werken aan u voor en is er mogelijkheid om vragen te stellen.
Afkoppelingen:
Tegen januari 2022 ontvangt u van de afkoppelingsadviseur Stijn Beyls, van bureau Meet-het, uw
afkoppelingsdossier. De eventuele werken op privaat domein moeten ten laatste 1 jaar na ingebruikname
van de nieuwe straat uitgevoerd worden.

Vervolg brief: zie ommezijde
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Geveltuintjes:
Momenteel hebben wij vier geïntresseerde bewoners voor de aanleg van een geveltuintje.
Geïnteresseerden kunnen ons nog steeds contacteren. Wij maken jullie graag warm voor dit initiatief!
Meer groen in de straat zorgt voor extra verblijfskwaliteit en meer biodiversiteit.

Maak de straat mooier en groener! De heraanleg van uw straat is een uitstekende gelegenheid
om in het voetpad een plantgat te voorzien voor een geveltuin. Met een geveltuin zorgt u voor een
extra stukje natuur. Het fleurt niet alleen uw huis, maar ook de hele straat op.
Daarnaast is een geveltuin ook goed voor uw gezondheid. Planten maken namelijk zuurstof aan en
filteren fijn stof. Uit studies blijkt dat een mooi uitgegroeide klimplant aan uw gevel evenveel fijn
stof kan opvangen als een gemiddelde laanboom.
Wensen jullie ook een geveltuintje voor jullie woning? Laat dit dan zeker weten aan de
projectleider.
Op deze manier kunnen in de heraanleg van de straat reeds de nodige voorzieningen getroffen
worden.
Er is ook mogelijkheid tot het aanvragen van een subsidie voor de aanleg van jouw geveltuin.

VRAGEN?
Op de website www.kortrijk.be/hermelijnstraat kan u de meest recente info terug vinden over het
dossier. Ook de bewonersbrieven kunt u hier opnieuw nalezen.
Vanaf fase uitvoering zal Anastasia Pimenova, de projectleiding van het dossier overnemen voor de Stad
Kortrijk. U kan bij haar terecht voor uw vragen of bezorgdheden. Dit kan via 1777 of via mail:
anastasia.pimenova@kortrijk.be.
Stefaan Vandromme, werftoezichter van de Stad Kortrijk, neemt het werftoezicht voor zijn rekening.
Ook bij hem kan je terecht voor praktische vragen of bezorgdheden. Dit kan via 1777 of via mail:
stefaan.vandromme@kortrijk.be
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