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BEWONERS-
BRIEF

vragen over deze werken?
Voor meer info kan je terecht op 1777
of neem contact op met de werfleider
jeroen@cnockaertconstruct.be
(056/31 12 93).

VRAGEN / MEER INFO?

AFVALOPHALING?

Opstart : 
herinrichting N43  
(Torkonjestraat – Pottelberg)

Eind juni start aannemer TM 

Cnockaert-Mols met de eerste 

fase van de herinrichting van de 

N43 (Torkonjestraat-Pottelberg). 

Tijdens de eerste fase wordt de 

straat volledig heraangelegd 

vanaf de Busschaertstraat tot aan 

de Keizerstraat. 

Deze fase duurt 14 maanden.

ALGEMEEN

Huisvuil, groenafval, PMD en papier & karton 
zullen zo lang mogelijk aan huis worden 
opgehaald. 
 
Wanneer deze ophaling niet meer mogelijk 
is, zullen meerdere afvalpunten buiten de 
werfzone worden ingericht en zal u hierover 
een afzonderlijke brief ontvangen.



Beste buurtbewoner,

Eind juni start aannemer TM Cnockaert-Mols, in opdracht 
van Aquafin, Agentschap Wegen & Verkeer en stad 
Kortrijk, met de herinrichting van de N43 (Torkonjestraat-
Pottelberg). De straat wordt volledig heraangelegd vanaf 
de Busschaertstraat tot aan de Pater Vandersteenestraat.

Met deze werken willen we de veiligheid voor de fietsers 
bevorderen door de aanleg van vrijliggende fietspaden 
in beide richtingen. Daarnaast wordt ook een gescheiden 
rioleringsstelsel en nieuwe wegenis aangelegd.

Deze herinrichting start eind juni. De werken worden  
in 3 grote fasen opgedeeld. De eerste fase duurt 
14 maanden en de werken situeren zich tussen de 
Busschaertstraat en de Keizerstraat. Voetgangers krijgen 
ten allen tijd ten alle tijde doorgang. Voor fietsers gelden 
er beperkte omleidingen. Het algemeen omleidingsplan 
van de eerste fase van de werken is in deze folder terug te 
vinden. De lokale routes zijn terug te vinden op 
www.kortrijk.be/n43-torkonjestraat-pottelberg.

Voor een goede doorstroming van het lokale verkeer en 
de lijnbus wordt in een deel van de Marksestraat en van 
de Lampestraat tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd.

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


