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BEWONERSBRIEF
Aan de bewoners van de Cyriel Buyssestraat en omgeving.

Kortrijk, 22 april 2022

Betreft: Heraanleg Cyriel Buyssestraat, Edward Vermeulenstraat en Willem Putmanstraat.

Beste buurtbewoner,

De heraanleg van de Cyriel Buyssestraat, Edward Vermeulenstraat en Willem Putmanstraat staat deze
legislatuur op het programma.
Studiebureau Cnockaert uit Wervik werd aangesteld voor de uitwerking van het ontwerp van het dossier.
Doel van het project is het afkoppelen van de grachten van het rioleringsstelsel die afstromen vanuit de
landerijen ter hoogte van de Cyriel Buyssestraat. Het oppervlaktewater uit de grachten zorgt voor
verdunning op het rioleringsstelsel dat afwatert op de waterzuiveringsinstallatie van Aalbeke. Deze
verdunning zorgt er voor dat de zuiveringsinstallatie minder goed werkt.
Er wordt hiervoor een gescheiden stelsel aangelegd waardoor het oppervlaktewater via een afzonderlijke
regenwaterafvoerbuis kan afwateren richting de Markebeek. Naast de nieuwe regenwaterleiding wordt
ook een afvalwaterleiding aangelegd.
In combinatie met de rioleringswerken voorzien we ook de heraanleg van de bovenbouw. We wensen de
straat aan te leggen met meer aandacht voor groen en ontharding. De straat is op vandaag een brede
betonweg en hier willen we verandering in brengen.
Waarom de weg ontharden ?
Bodem en open ruimte vervullen veel functies die het ecologisch evenwicht in stand te houden. Als een
verharding de bodem afdicht, gaan die functies verloren. We willen overbodige verharding vermijden en
actief gaan ontharden. Op deze manier creëren we meer groen, verkoeling en zorgen we er voor dat
hemelwater in de bodem kan infitleren.
Wij stellen de eerste voorontwerpplannen graag aan jullie voor op een infomoment op dinsdag 2 mei om
19u00 in het Don Boscocollege (Don Boscolaan 30, 8500 Kortrijk).
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Moesten er ondertussen al vragen zijn, neem dan contact op met de projectleider die het dossier voor de
stad zal opvolgen. Dit is Laurence Singier: laurence.singier@kortrijk.be of via 1777.
Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en schepenen

Voor de Wnd. Algemeen Directeur

Voor de Burgemeester

Bij machtiging van 1 april 2022

Bij machtiging van 12 oktober 2020

Wim Lodewyck

Axel Weydts

Teamverantwoordelijke

Schepen van mobiliteit en openbare werken
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