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BEWONERS-
BRIEF

VRAGEN / MEER INFO? START FASE 3 NUTSWERKEN

Vragen over deze werken?
We doen er alles aan om de werken met 
zo weinig mogelijk hinder uit te voeren. 
Aarzel niet om ons te contacteren indien je 
nog vragen of suggesties hebt.

Je kan hiervoor contact opnemen met de 
projectleiders van de stad Kortrijk,  
Dries Soubry of Laurence Singier via 1777 
of 1777@kortrijk.be

Alle info op: www.kortrijk.be/steenstraat 

Beste bewoner(s),

De voorbereidende nutswerken voor de 
heraanleg van de Steenstraat (tussen de 
R8 en Mellestraat), Roeselaarsestraat, 
Mellestraat (tussen Steenstraat en 
Mellestraat 266) en Sint-Katharinastraat 
(tussen rotonde Grysperre en 
Grysperrestraat) zijn volop bezig. Op  
8 juni 2020 startte aannemer Vereecke NV 
uit Harelbeke met deze voorbereidende 
nutswerken in opdracht van de 
Watergroep, Proximus, Fluvius en Telenet.
Binnenkort start de derde en laatste fase 
van deze werken.

Deze nutswerken worden uitgevoerd ter 
voorbereiding van de effectieve wegenis- 
en rioleringswerken die voorzien zijn voor 
het voorjaar van 2021.

AFVALOPHALING

Tijdens de nutswerken kan je jouw afval blijven 
plaatsen voor je woning op de normale afhaaldagen.

Met vriendelijke groeten
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

Tine Ostijn, Axel Weydts, 
Clustermanager Schepen van mobiliteit en openbare werken
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 FASE 3B: van 19 oktober 
   tot 30 oktober

De werkzone bevindt zich in de Sint-Katharinastraat 
(tussen de rotonde Grysperre en de Grysperrestraat)

De aannemer gaat van start in de Sint-Katharinastraat 
aan de onpare kant van de huisnummers en werkt tot 
de Grysperrestraat.

Vervolgens keert hij terug via de pare kant richting R8.

In dit deel van de Sint-Katharinastraat is tijdens de 
werken geen doorgaand autoverkeer toegelaten. 
Er zijn verschillende omleidingsroutes voorzien. Zie 
bovenstaand plan.

Werfzone Fase 3B

Omleidingsroutes
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FASERING
Gezien het project zich over een groot gebied 
uitstrekt, worden de nutswerken opgesplitst in 
verschillende deelfasen die hieronder worden 
beschreven. We informeren u per fase over timing en 
vooruitgang van de werken. 

Sleufwerken fase 1: Steenstraat vanaf R8 tot 
Vlasrootstraat en Roeselaarsestraat  uitgevoerd

Sleufwerken fase 2: Steenstraat vanaf Vlasrootstraat 
tot Mellestraat  in uitvoering

Sleufwerken fase 3: Mellestraat (tussen Steenstraat 
en Mellestraat 266) en Sint-Katharinastraat (tussen 
rotonde Grysperre en Grysperrestraat) 

Nutswerken overkoppelingen: doorlopend 

WAT ZIJN NUTSWERKEN 
SLEUFWERKEN?
Bij sleufwerken graaft de aannemer een sleuf in de 
rijweg en/of het voetpad om nieuwe leidingen te 
leggen.

Je ervaart hierbij geen hinder aan uw 
nutsvoorzieningen. 

Na de aanleg van de nieuwe leidingen wordt de sleuf 
opnieuw gedicht en wordt de verharding tijdelijk 
hersteld in afwachting van de definitieve heraanleg.

Bereikbaarheid woning en garage? 

Om de nutswerken veilig te kunnen uitvoeren wordt 
de werkzone afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Indien uw woning zich in de werkzone bevindt, kan u 
uw woning wel bereiken voor laden en lossen of 
parkeren in uw garage of oprit. Parkeren op de 
openbare weg binnen de werkzone is op werkdagen 
enkel toegelaten tussen 16u30 ’s avonds en 8u00 ’s 
morgens.

Als de nutsmaatschappijen werken voor je garage is 
ze tijdelijk niet toegankelijk. De nutsmaatschappijen 
stellen alles in het werk om dit te beperken tot 
maximaal 48 uur. De aannemer informeert je wanneer 
ze werken voor jouw garage. 

WAT ZIJN NUTSWERKEN 
OVERKOPPELINGEN?
Na de sleufwerken zijn de nutswerken nog niet 
klaar. Na iedere fase moet de aannemer de nieuwe 
leidingen in dienst stellen en de huisaansluitingen 
overkoppelen op de nieuwe leidingen. Deze 
werken zijn zeer lokaal en veroorzaken nauwelijks 
verkeershinder. De nutsmaatschappijen informeren je 
wanneer ze werken aan je woning. 

TIMING EN OMLEIDINGEN
U P DAT E  S TA R T  FA S E  3

FASE 1:  uitgevoerd

FASE 2:  in uitvoering

FASE 3:  van 28 september  
 tot 30 oktober 2020
 FASE 3A: van 28 september 
   tot 16 oktober

De werkzone bevindt zich in de Mellestraat (tussen de 
Steenstraat en de rotonde Grysperre). 

De aannemer gaat van start in de Mellestraat aan de 
onpare kant van de huisnummers en werkt tot aan 
het rondpunt.

Vervolgens keert hij terug via de pare kant richting 
R8.

In dit deel van de Mellestraat is tijdens de werken 
geen doorgaand autoverkeer toegelaten. Er zijn 
verschillende omleidingsroutes voorzien. Zie 
onderstaand plan.
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