BIJLAGE 1: Zonering
Panden die gelegen zijn op een kruispunt van een opgesomde straat, maar hun adres hebben in de
aanpalende straat maken deel uit van de betrokken zone voor zover ze minstens één gevel hebben
die gelegen is in een opgesomde straat.

Zone A: deel kerngebied Kortrijk centrum, deel kerngebied Overleie en Doorniksewijk
Onderstaande straten zijn onderdeel van het kerngebied Kortrijk centrum en vallen voor dit
reglement onder “Zone A”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budastraat
Doorniksestraat
Grijze-Zustersstraat
Grote Kring
Grote Markt
Jozef Vandaleplein
Kleine Sint-Jansstraat
Korte Steenstraat
Lange Steenstraat
Leiestraat
Lekkerbeetstraat
Nedervijver
Overbekeplein
Schouwburgplein
Sint-Jansstraat
Sint-Maartenskerkstraat
Sionstraat
Steenpoort
Veemarkt
Vlasmarkt
Voorstraat (vanaf kruispunt Grote Kring/Sint-Jansstraat tot aan kruispunt SintNiklaasstraat/Potterijstraat)
Wijngaardstraat

Deel Kortrijk-Doorniksewijk
•

Doorniksewijk tot kruispunt Loofstraat / Toekomststraat

Deel Kerngebied Overleie
•
•

Overleiestraat
Sint-Amandsplein
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Zone B: deel kerngebied Kortrijk centrum, kerngebieden deelgemeenten, kerngebied
Overleie, kerngebied Sente, Doorniksewijk en buurtverzorgende wijkcentra
Onderstaande straten zijn onderdeel van de kerngebieden Kortrijk-centrum (deels) van de
deelgemeenten, Sente en buurtverzorgende wijkcentra en vallen voor dit reglement onder “Zone B”:

Deel kerngebied Kortrijk centrum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begijnhofstraat
Broelkaai
Burgemeester Reynaertstraat
Deken Zegerplein
Graanmarkt
Handboogstraat (Verzetskaai)
Havermarkt
Hazelaarstraat
Jan Persijnstraat
Kapittelstraat
Kapucijnenstraat
Onze-Lieve-Vrouwestraat
Pieter de Cockelaerestraat
Rijselsestraat (tot Sint-Michielsplein, huisnummers 22-27)
Sint-Maartenskerkhof
Sint-Michielsplein
Stationsplein
Stationsstraat
Voorstraat (vanaf kruispunt Sint-Niklaasstraat/Potterijstraat richting Plein)
Waterpoort
Zwevegemsestraat (tot aan spoorweg, huisnummers 45-60)

Deel kerngebied Overleie
•

Diksmuidekaai tot en met huisnummer 4

Deel Kortrijk-Doorniksewijk
•

Doorniksewijk vanaf kruispunt Loofstraat / Toekomststraat tot kruispunt Walle/SintRochuslaan

Kerngebied Aalbeke
•
•
•

Bergstraat vanaf kruispunt Moeskroensesteenweg tot en met kruispunt
Knokstraat/Luignestraat
Lauwsestraat vanaf kruispunt Moeskroensesteenweg tot en met kruispunt Ledeganckstraat
Moeskroensesteenweg vanaf kruispunt Knokstraat tot en met kruispunt Allartbosweg

Kerngebied Bellegem
•
•

Bellegemplaats
Bellegemsestraat vanaf Bellegemplaats tot en met kruispunt met Stadionstraat
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•

Kwabrugstraat tot en met kruispunt Mortagnelaan

Kerngebied Bissegem
•
•
•
•

Bissegemplaats
Driekerkenstraat van Bissegemplaats tot en met kruispunt Neerbeekstraat
Gullegemsesteenweg van Meensesteenweg tot spoorweg, inclusief Vlaswaagplein
Meensesteenweg vanaf kruispunt Brouwerijstraat tot en met kruispunt ingang
Vlienderkouter

Kerngebied Heule-Centrum en Heule-Sente
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Heuleplaats
Heulsekasteelstraat tot en met kruispunt Koffiestraat
Izegemsestraat oneven huisnummers vanaf huisnummer 397 tot en met kruispunt SintKatharinastraat
Kortrijksestraat vanaf kruispunt Schoolstraat tot Heuleplaats
Pastoriestraat
Peperstraat vanaf Heuleplaats tot en met kruispunt Peperstraat / Hemelweg
Sentestraat tot en met kruising met het Rietje Vlaspad
Sint-Katharinastraat:
• Oneven huisnummers vanaf huisnummer 175 tot en met kruispunt Sentestraat
• Even huisnummers vanaf huisnummer 96 tot en met kruispunt Izegemsestraat
Zeger Van Heulestraat

Kerngebied Kooigem
•
•
•
•

Koninklijkestraat
Kooigemplaats
Kooigemsestraat vanaf Kooigemplaats tot en met eerste kruispunt met Oude Pastorijstraat
(steeg tussen huisnummers 5 & 7)
Molentjesstraat van Kooigemplaats tot en met kruispunt Hoogplaatsstraat

Kerngebied Marke
•
•
•
•
•
•

Kloosterstraat vanaf huisnummers 18 en 19 tot Markeplaats
Markekerkstraat
Markeplaats
Markstraat tot en met kruispunt Hemelrijkstraat
Vagevuurstraat tot en met kruispunt Preshoekstraat
Van Belleghemdreef tot en met kruispunt Baron J. de Bethunestraat

Kerngebied Rollegem
•
•

Aalbeeksestraat tot en met kruispunt Lanteweg / Rollegemkerkstraat
Rollegemplaats

Buurtverzorgende wijkcentra
Cipreslaan
• Cipreslaan, even huisnummers 2 tem 10
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Halenplein
• Halenplein, huisnummers 1 tem 10
Langemunteplein
• Langemunteplein, huisnummers 1 tem 10
Pius X
• Kuurnsesteenweg vanaf kruispunt met Koning Leopold II-laan tot kruispunt met Iepersestraat
Sint-Jan
• Sint-Jansplein
• Jan Breydellaan: even huisnummers 44 tem 80
Sint-Elisabeth
• Senator Bossuytstraat
• Burgmeester Danneelstraat huisnummers oneven 81 tem 93
• Deken Camerlyncklaan huisnummers oneven 77 tem 119
• Dokter Peelstraat huisnummers even 28 tem 54
Heule-Watermolen
• Watermolenwal huisnummers oneven 1 tem 19, huisnummers even 2 tem 14
• Molenstraat vanaf kruispunt met Sint-Godelievestraat tot aan kruispunt Izegemsestraat
• Izegemsestraat vanaf kruispunt Molenstraat / Kleine Iepersestraat tot kruispunt Heirweg
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