
 

 

 

 

 

 

Beste buurtbewoners, 

 

Tijdens een inspectie van de riolering in de Hermelijnstraat kwamen verschillende defecten aan het 

licht. De stad heeft hierop beslist om de riolering en wegenis van de Hermelijnstraat her aan te 

leggen. De uitvoering van dit project staat gepland in de loop van 2021.  

De Hermelijnstraat zal door zijn beperkte breedte aangelegd worden volgens het principe van een 

woonerf. Dit wil zeggen een gelijkgrondse aanleg (geen verhoogde voetpaden). We voorzien meer 

groen in de straat en het parkeren zal worden georganiseerd. De plannen van het project zullen we 

op een bewonersoverleg nog aan u voorstellen. U zal hiervoor nog een uitnodiging ontvangen 

(afhankelijk van coronamaatregelen). 

In de straat wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.  

De aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel in de Hermelijnstraat heeft een aantal verplichtingen 

tot gevolg voor de eigenaars van de panden in de werkzone. Woningen langs een gescheiden stelsel 

moeten ook hun intern rioleringsstelsel scheiden. 

 

Waarom scheiden we afval- en hemelwater?  

In de milieuwetgeving Vlarem II wordt gestreefd naar het maximaal aanleggen van 

een gescheiden rioleringsstelsel bij de aanleg of heraanleg van rioleringen. De wet verplicht daarbij 

ook het scheiden van regenwater en afvalwater op privaat domein. 

De zuivering van afvalwater verloopt efficiënter en energiezuiniger als er minder hemelwater mee 

vermengd is. Hoe meer we het regenwater dus scheiden van het afvalwater, hoe beter we het 

afvalwater kunnen zuiveren.  

Wat zijn de gevolgen voor de bewoners en/of eigenaars? 

Alle woningen die aangesloten zijn op een gescheiden rioleringsstelsel zijn wettelijke verplicht om ook 

op eigen terrein alle voorzieningen voor regen- en afvalwater van elkaar te scheiden. De woningen 

moeten dus afgekoppeld worden. Meer info kan u ook terug vinden op volgende webpagina: 

https://www.kortrijk.be/afkoppelen 

 

 

Vervolg achterkant brief  

 

Aan de bewoners van de Hermelijnstraat 
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U staat er niet alleen voor. 

Indien u moet afkoppelen zal u binnenkort gecontacteerd worden door onze afkoppelingsdeskundige 

(gratis dienst). Hij zal samen met u de uit te voeren werken en mogelijkheden bekijken. 

 

Nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit, telecom, …): 

Om een correcte inschatting te kunnen maken van de aanwezige nutsleidingen (ligging, diepte, …) 

zijn we genoodzaakt om een aantal proefsleuven te maken in de rijweg. Er zullen vier proefsleuven 

gemaakt worden over de volledige breedte van de rijweg. Tijdens het maken van deze proefsleuven 

zal de Hermelijnstraat niet toegankelijk zijn met de wagen.  

Deze proefsleuven zijn gepland in de week van 7 september 2020. Vanaf 7 september om 

08u30 moet de straat volledig vrijgemaakt worden en kunnen er geen wagens meer 

geparkeerd worden. We stellen alles in het werk om de straat zo kort mogelijk af te 

sluiten maar dit kan toch enkele dagen in beslag nemen. 

Aarzel niet om ons te contacteren indien u nog vragen of suggesties heeft. U kan hiervoor contact 

opnemen met de projectleider van de stad Kortrijk, Laurence Singier via 1777 of 1777@kortrijk.be. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Voor de algemeen directeur 
Bij machtiging van 8 januari 2020 

 

 
Tine Ostijn 

Clustermanager 

Voor de burgemeester 
Bij machtiging van 3 januari 2019 

 
 

 

 
 

 
Axel Weydts 

Schepen van mobiliteit en openbare werken 
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