
Opstart 
herinrichting 
Overzetweg

1777.be

1777@kortrijk.be

1777 (elke werkdag van 9 tot 17 uur)

1777 (op de App Store of Google Play)
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BRIEF

vragen over deze werken?
Voor meer info mail naar 

bissegem@kortrijk.be 
of neem contact op met de werfl eider 

mathias.pot@cnockaertconstruct.be 
(0468 22 73 33).

VRAGEN / MEER INFO?

Na het paasverlof start aannemer 

Cnockaert Construct, in opdracht van 

de stad Kortrijk, met de herinrichting 

van de Overzetweg. 

De straat wordt volledig heraangelegd 

vanaf de Markebekestraat tot 100 

meter voor de Leiebrug.

De werken worden gefaseerd 

uitgevoerd en duren vijf maanden.

ALGEMEEN
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Beste buurtbewoner,
 

Na het paasverlof start aannemer Cnockaert Construct, 

in opdracht van de stad Kortrijk, met de herinrichting van 

de Overzetweg. De straat wordt volledig heraangelegd 

vanaf de Markebekestraat tot 100 meter voor de 

Leiebrug.

Met deze werken willen we de veiligheid voor 
fietsers bevorderen door ondermeer fietspaden 

in beide richtingen en een voetpad aan de kant 

van de bebouwing te realiseren. Daarbij wordt een 

veiligheidsstrook tussen de rijweg en het fietspad 

voorzien.

 Ter hoogte van de huizen zal een strook voor 

langsparkeren ingericht worden. De rioleringen worden 

ook vernieuwd.

Deze herinrichting start na het paasverlof. Er wordt 

naar gestreefd de werken tegen eind september te 
finaliseren.  

De werken worden gefaseerd uitgevoerd en duren vijf 
maanden. Fietsers en voetgangers krijgen ten allen 

tijd altijd doorgang. Tijdens de eerste fase voorzien we 

éénrichting van Bissegem naar Marke. In de tweede fase 

zal er geen doorgang zijn voor auto’s.

Met hoogachting

Namens het college van burgemeester en schepenen

Voor de algemeen directeur Voor de burgemeester

Bij machtiging van 16 januari 2019 Bij machtiging van 3 januari 2019
 

Peter Tanghe, Axel Weydts, 

Teamcoach  Schepen van mobiliteit en openbare werken
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2,2 km - 5 min.

MET FIETS

7 min.             en blijft mogelijk

ROUTE A - VIA R8

4,4 km - 8 min.

ROUTE B - VIA DEN APPEL

6 km - 12 min. 

HOE RIJD  
IK VAN 
MARKE NAAR 
BISSEGEM?
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