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BEWONERS-
BRIEF

VRAGEN / MEER INFO? STAND VAN ZAKEN EN GEVELTUINTJES

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),

In het voorjaar 2021 starten de weg- en 
rioleringswerken in uw straat . Met deze 
bewonersbrief wensen we u enerzijds te 
informeren over de stand van zaken in het 
dossier en anderzijds warm te maken voor 
de aanleg van een geveltuintje.

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
 Bert Herrewyn,
 Milieu, Klimaat, Biodiversiteit, Kinderen en Jongeren

a. Laat aan de projectleider  

(dries.soubry@kortrijk.be) weten dat je graag 

een geveltuin wil aan jouw huis (ten laatste 

tegen 31 januari 2021).

b. Hij komt dan langs om samen met jou te 

bekijken waar dit mogelijk is en geeft, indien 

gewenst, info over geschikte planten.

c. Tijdens de heraanleg van het voetpad wordt op 

de afgesproken plaats een plantgat voorzien. 

Daarna heb je twee mogelijkheden:

1. Ik doe het zelf

 x Kies je planten (meer infomatie via www.kortrijk.

be/geveltuin), koop teelaarde en degelijk 

bevestigingsmateriaal voor de (klim)planten.

 x Installeer zelf je geveltuin.

 x Meld je geveltuin en vraag je premie (€25) aan 

via de stad (www.kortrijk.be/geveltuin)

2. Ik laat het doen

 x Doe je aanvraag via het webformulier op 

de website van ‘De GevelGäng’ (www.lzsb.

be/gevelgroen). De GevelGäng  is een 

samenwerking tussen ‘Lieve Zusjes, Stoere 

Broers’ en ‘Hovekes’.

 x In samenspraak met de bewoner installeren zij 

je geveltuin. Let wel: momenteel is er een lange 

wachtlijst.

d. Na de aanleg sta je zelf in voor het onderhoud 

en op die manier zorg je voor een propere en 

groene buurt.

foto: groenegevels.be



STAND VAN ZAKEN  
AANLEG NUTSLEIDINGEN:
Op 8 juni 2020 startte aannemer Vereecke met 
het vernieuwen van de nutsleidingen binnen het 
projectgebied. Ondertussen is deze aanleg afgerond. 
In afwachting van de heraanleg van de straten 
werden de voetpaden tijdelijk hersteld.

Nu de nutsleidingen vernieuwd zijn dienen alle 
woningen overgekoppeld te worden van de oude 
nutsleidingen naar de nieuwe nutsleidingen.

De Watergroep, Fluvius, Telenet en Proximus zijn hier 
volop mee bezig.

Deze overkoppelingen nemen heel wat tijd in beslag 
en zullen nog duren tot begin 2021.

STAND VAN ZAKEN WEG- 
EN RIOLERINGSWERKEN:
Op 9 november 2020 heeft de gemeenteraad het 
uitvoeringsdossier voor de heraanleg van de riolering 
en wegenis goedgekeurd.

Samen met Aquafin heeft de stad Kortrijk de aan-
bestedingsprocedure opgestart om een aannemer 
aan te stellen.

We verwachten begin 2021 een aannemer te kunnen 
aanstellen.

TIMING VAN DE WERKEN
De start van de werken is momenteel voorzien na het 
paasverlof 2021. Het einde van de werken is voorzien 
in het voorjaar van 2023.

In het voorjaar 2021, voor de start van de werken, 
voorzien we nog een infomoment over de geplande 
werken.

Wanneer, waar en op welke manier dit infomoment 
zal doorgaan zal afhangen van de geldende COVID-
richtlijnen.

De plannen nog eens bekijken?

Alle informatie over de werken en de 
ontwerpplannen kan u nog steeds terugvinden op 
www.kortrijk.be/heule/steenstraat-noord

FASERING VAN DE WERKEN
In samenspraak met Aquafin en het studiebureau 
werd de uitvoering van de werken in vier grote fasen 
opgedeeld.

Deze fasering werd bepaald in functie van 
bereikbaarheid van de woningen en bedrijven, 
de mogelijke omleidingen en technische 
uitvoeringsmogelijkheden.

Deze fasering moet nog afgetoetst worden met de 
aannemer en kan dus nog wijzigen.

FASE 1: Steenstraat  
(vanaf R8 tot net over de Vlasrootstraat)

FASE 2: Sint-Katharinastraat – rondpunt 
Grysperre - Mellestraat (tot net voor 
Steenstraat)

FASE 3: Steenstraat (vanaf fase 1 tot 
Mellestraat)

FASE 4: Roeselaarsestraat

Een timing van elke fase en de bijhorende 
omleidingen zal in het voorjaar van 2021 
gecommuniceerd worden.

Afkoppeling

Vergeet niet tijdig de afkoppelingswerken uit 
te voeren. Deze werken moeten afgerond zijn 
tegen het einde van de rioleringswerken van het 
volledige dossier (voorjaar 2023). 
Meer informatie: www.kortrijk.be/afkoppelen

GEVELTUINTJES
Maakt de straat nog mooier en groener.

De heraanleg van uw straat is een uitstekende 

gelegenheid om in het voetpad een plantgat te 

voorzien voor een geveltuin.

Met een geveltuin zorg je voor een extra stukje 

natuur. Het fleurt niet alleen je huis, maar de 

hele straat op.

Daarbij is een geveltuin ook goed voor je 

gezondheid. Planten maken namelijk zuurstof 

aan en filteren fijn stof. Uit studies blijkt dat 

een mooi uitgegroeide klimplant aan je 

gevel evenveel fijn stof kan opvangen als een 

gemiddelde laanboom.

Lees hierna hoe jij een geveltuin  

bij jouw woning kan aanpakken.

foto: groenegevels.be


