
20 juni 2019
Beste bewoner,
           handelaar,

Vanaf oktober hervatten de werken in de stationsbuurt. Vanaf 20 juni loopt er een openbaar onderzoek voor de ondergrondse 
parking. We geven u hier graag een stand van zaken.

Nieuwe parking komt eraan

Het Stationsproject Kortrijk bouwt een pendel- en centrumparking onder de Tolstraat en het Conservatoriumplein (onder de 
vroegere bushaltes). Er was eerder al een vergunning voor een parking met een capaciteit van 1200 parkeerplaatsen over 4 
ondergrondse niveaus. Uit tellingen blijkt dat pendelaars nu meer dan vroeger met de fiets of het openbaar vervoer naar het 
station komen of worden op- en afgehaald aan de Shop & Go-plaatsen. Het is uiteraard niet de bedoeling om een parking te 
bouwen met overcapaciteit of deze positieve tendens richting duurzame vervoersmodi te keren.
Het Stationsproject kiest daarom voor een parking met 1 bouwlaag (300 parkeerplaatsen) minder. Tegelijkertijd wordt bekeken 
om de voorziene ondergrondse fietsenstalling nog te vergroten.

Openbaar onderzoek
De vergunning van deze parking wordt voorafgegaan door een openbaar onderzoek dat loopt van 20 juni tot 20 juli 2019. Na 
afspraak kan u de aanvraag inkijken bij de dienst Bouwen, Milieu en Wonen in het stadhuis aan de Leiestraat 
• www.kortrijk.be/op-afspraak of via 1777

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket indienen of schriftelijk richten aan het college van burgemeester en 
schepenen, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk. 
• www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek

Werken hervatten in oktober

Parking en wegtunnel
Rond oktober starten we met het uitgraven van de parking onder de Tolstraat en het Conservatoriumplein en met het uitgraven 
van de wegtunnel, vanaf rotonde Panorama tot in de Burgemeester Lambrechtlaan. Eind ‘22 gaan de parking en de tunnel open. 
Aansluitend volgt dan de aanleg van het bovengrond openbaar domein in deze zone.

Fiets- en bustunnel
In september  ‘17 startte de bouw- van een  fiets- en bustunnel  in de Zandstraat. Deze tunnel komt naast de wegtunnel, dwars 
door het landhoofd van de spoorwegbrug nabij Panorama. Het inschuiven van een metalen buizendak onder de sporen, om 
een platform te maken en grondverzakkingen te voorkomen tijdens het persen van de tunnel in het landhoofd, mislukte in 
het najaar van 2018.  Ten gevolge van  de aanwezigheid van massieven en de uitwerking van de nieuwe uitvoeringsmethode  
kunnen deze werken ten vroegste heropstarten in het voorjaar van 2021. De bouw van de prefab tunnel starten we in dat geval 
weer op in het najaar van 2020.

Buurtbewoners krijgen na het zomerverlof een infobrief met alle details en zijn dan uiteraard ook welkom in het Infopunt. Er 
volgen voor de werken ook nog Infosessies.

• Infopunt, Stationsstraat 13, 8500 Kortrijk 
Tot september enkel op afspraak via 0468 23 12 74 of stationsproject@kortrijk.be

Op de site www.stationsprojectkortrijk.be vindt u nu al informatie over de planning van deze werken.

We hopen u met deze informatie van dienst te zijn,
Isabel Cossement, communicatieverantwoordelijke

www.stationsprojectkortrijk.be  - stationsproject@kortrijk.be
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