
Zwevegemsestraat: 
Verlenging invoeg-
strook naar onder-
grondse parking.

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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BEWONERS
BRIEF

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

Dominique Ketels, Axel Weydts, 

Teamverantwoordelijke Publieke Ruimte Schepen van mobiliteit en openbare werken

VRAGEN / MEER INFO?

AFVALOPHALING
Tijdens de voorbereidende werken wordt het afval 

zoals gewoonlijk opgehaald. Door het afsluiten van 

de rijweg tijdens de asfalteringswerken (gedurende 1

dag) zullen de ophaaldiensten de omleiding moeten 

volgen. Het verzamelpunt voor het afval bevindt zich 

op de hoek Pluimstraat – Zwevegemsestraat.

TIJDELIJKE BEWONERSKAARTEN VOOR 
ONBEREIKBARE GARAGES
Tijdens de asfalteringswerken zullen garages die zich in 

de werkzone bevinden tijdelijk niet bruikbaar zijn. Voor de 

duur van deze asfaltwerken (dit schatten we op 1 werkdag) 

kunnen eigenaars/huurders van zo’n onbruikbare garage 

gratis 1 tijdelijke bewonersvergunning verkrijgen. Hiermee 

kan u gratis bovengronds parkeren in uw bewonerszone 

(zie parko.be).

Deze tijdelijke bewonersvergunning kunt u aanvragen via 

het E-loket op www.parko.be of via het loket in de Koning 

Albertstraat nr. 17 (enkel op afspraak).

Indien u niet als bewoner bent gedomicilieerd in de 

werkzone, maar er wel een garage of standplaats huurt of 

in eigendom heeft, dient u ook een huurovereenkomst of 

eigendomsakte voor te leggen.

vragen over deze werken?
De projectleider dhr. Ludo Debaere en de 

werftoezichter dhr. Didier Dewerchin van 

de stad Kortrijk kan u contacteren via 1777 

of 1777@kortrijk.be.

Beste bewoner(s), beste handelaar(s)

De Zwevegemsestraat tussen de 
Spoorweglaan en de Veemarkt is een vrij 
smalle en korte straat. 

Na de heraanleg in 2009 stellen we vast dat 
er regelmatig � levorming is. Klanten van 
de ondergrondse parking staan dan ook 
mee aan te schuiven en zijn voor een deel 
medeverantwoordelijk voor de � levorming. 

De bestaande invoegstrook naar de 
ondergrondse parking is miniem waardoor 
de parking minder goed zichtbaar is en 
klanten voorbij rijden. 

Om de zichtbaarheid en de bereikbaarheid 
van de ondergrondse parking te verbeteren 
en om de � levorming te verminderen wil 
de stad Kortrijk een langere invoegstrook 
maken. Daarbij zullen er 4 parkeerplaatsen 
verdwijnen waardoor er na de werken nog 7 
parkeerplaatsen overblijven.

ONTWORPEN TOESTAND
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FASE 1

Locatie: De werkzone bevindt zich in aan de onpare kant 

tussen de Pluimstraat en de inrit van de ondergrondse parking.

Wat gaan we doen? Vervangen van de betonstraatstenen 

door een invoegstrook in asfalt.

VERKEERSSITUATIE EN 
FASERING VAN DE WERKEN
Om de hinder te beperken voeren we deze werken uit in 

2 fases:

FASE 1:  Voorbereidende werken
� Periode: Vanaf maandag 9 november 2020. Geschatte 

duur is 1 week. 

� Er blijft doorgaand verkeer mogelijk in de 

Zwevegemsestraat.

� Fietspad onderbroken: we voorzien een tijdelijke 

fi etsstraat, dit betekent fi etsen op de rijweg, auto’s 

mogen niet inhalen.

� Voetpad kant onpare nummers niet toegankelijk. 

We voorzien een aparte voetgangerszone van 1m 

richting Super Bazar (huisnr. 33-35) komende van de 

Pluimstraat.

� Voetpad kant pare nummers blijft toegankelijk. 

� De zone waar de bestelwagens staan voor de private 

bouwwerken in de buurt zit in onze werfzone en zal 

daardoor niet bereikbaar zijn.

� Rijrichting in de Pluimstraat, tussen Zwevegemsestraat 

en Slachthuisstraat wijzigt van richting van de 

Zwevegemsestraat naar de Slachthuisstraat toe.

� FASE 2:  Asfalteren van de nieuwe 
invoegstrook

� Periode: na de voorbereidende werken. Duur: 1 

dag. De exacte datum wordt aangeduid op het 

werfaankondigingsbord, alsook op de website van de 

stad Kortrijk.

� Om veiligheidsreden is het noodzakelijk om de 

volledige rijweg af te sluiten voor alle verkeer.

� Omleiding voor alle verkeer voorzien we via de 

Pluimstraat – Slachthuisstraat – Veemarkt. 

� De Lijn voorziet een tijdelijke halte op kruispunt 

Veemarkt – Slachthuisstraat. 

� Voetpad kant onpare nummers niet toegankelijk. 

We voorzien een aparte voetgangerszone van 1m 

richting Super Bazar (huisnr. 33-35) komende van de 

Pluimstraat.

� Voetpad kant pare nummers blijft toegankelijk. 

� Rijrichting in de Pluimstraat, tussen Zwevegemsestraat 

en Slachthuisstraat wijzigt van richting: van de 

Zwevegemsestraat naar de Slachthuisstraat toe. 

� Rijrichting in de volledige Slachthuisstraat wijzigt van 

richting: van de Pluimstraat naar de Veemarkt toe. 

� Bereikbaarheid Sint-Janslaan: via Pluimstraat – 

Slachthuisstraat – Veemarkt – Langemeersstraat – 

Romeinselaan – Sint-Janslaan.
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