
Beste bewoner, 

Op 20 maart 2017 zijn de voorbereidende werken voor het Stationsproject Kortrijk gestart. Deze werken zijn nodig om de plaats 
van de bouwwerken vrij te maken (de Tolstraat en het Conservatoriumplein). Eenmaal deze werken klaar zijn, kan het eerste 
project starten: de bouw van een wegtunnel, een fi ets- en bustunnel en een ondergrondse parking. 

Dinsdag 18 april 2017 is een belangrijke datum want dan verhuizen de eerste � etsenstallingen en start de inrichting 
van de tijdelijke busterminals in de Minister Tacklaan. 

We geven je hierover graag een stand van zaken.

Stationsplein: tijdelijke � etsenstalling

De inrichting van deze fi etsenstalling is zo goed als klaar. Op 18 april 2017 start de verhuis van de fi etsenstallingen. Dit verloopt 
in twee fasen:

- Op 18 april verhuizen de helft van de overdekte fi etsenstallingen uit de Tolstraat (naast De Lijnwinkel), de stallingen uit de 
Stationsstraat en de tijdelijke stallingen aan het stationsgebouw ter hoogte van Pegasus naar hun locatie op het Stationsplein. 
Deze stallingen worden in dienst genomen op 21 april. Ook een gedeelte van de fi etsenstallingen aan de achterzijde van het 
station (Minister Tacklaan) worden dan ontruimd. Opgepast: ten laatste 14 april moet je fi ets weg uit deze stallingen.

- Op 24 april verhuizen de overige overdekte fi etsenstallingen uit de Tolstraat, de stallingen uit de Doornikseslaan  en de 
stallingen uit de Burgemeester Reynaertstraat. Deze stallingen kunnen  dan in dienst genomen worden op 28 april. 

 Opgepast: ten laatste 21 april moet je fi ets weg uit deze stallingen.

Door deze verhuis zijn tussen 14 en 28 april maar de helft van de fi etsenstallingen beschikbaar. Om dit tekort op te vangen 
plaatsen we vanaf 10 april fi etsnadars in de Tolstraat. Je mag in deze periode ook je fi ets stallen in een afgebakende zone voor 
het station. 

PS: Het plantseizoen is te ver gevorderd om het Stationsplein van groen te voorzien. We voorzien dit in de herfst van 2017.

Minister Tacklaan: tijdelijke busterminals

Op 18 april 2017 start de inrichting van de tijdelijke busterminals in de Minister Tacklaan. 

- De bestaande Kiss & Ride-zone in de Minister Tacklaan (kant sporen) wordt omgevormd tot een vervangende busterminal 
met brede busperrons.

- De parking op de hoek van de Minister Tacklaan en de Doorniksewijk wordt omgevormd tot een vervangende busterminal 
met meerdere perrons (inclusief wachtvoorziening voor de chauff eurs).

- Aan beide zijden van de Minister Tacklaan worden Shop & Go plaatsen (Kiss & Ride-zone) voorzien.
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Timing

De aannemer neemt op 18 april 2017 de beide werfzones in waar de busterminals komen. Rond eind juni is de tijdelijke 
inrichting in de Minister Tacklaan klaar.
De tijdelijke busterminals worden in dienst genomen in september 2017 op het ogenblik dat de terminals op het Stationsplein 
en in de Doornikselaan klaar zijn. We informeren je hier uiteraard nog over. 
De tijdelijke busterminals in de Minister Tacklaan verdwijnen na de realisatie van  de bouw van een wegtunnel, een fi ets- en 
bustunnel en ondergrondse parking. 
De inrichting van Shop & Go-plaatsen aan beide zijden van de Minister Tacklaan volgt rond half mei.
Deze timing is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Verkeerssituatie

- De verkeerscirculatie voor de auto en bus wijzigt niet. Tijdens de uitvoering wordt enkel ter hoogte van de fi etsenstallingen 
om veiligheidsredenen een stukje van de rijweg ingenomen.

- Fietsers mogen niet meer in de Minister Tacklaan in tegenrichting rijden vanaf 18 april tussen de Doorniksepoort en de 
Bloemistenstraat. Het Guldensporenpad geldt daar als alternatief. 

Parkeren 

- Vanaf 18 april mag er niet meer geparkeerd worden op de parking op de hoek van de Minister Tacklaan en de Doorniksewijk. 
- Bewoners uit de Minister Tacklaan met een vergunning kunnen vanaf 18 april parkeren op de voorbehouden parking voor 

bewoners in de Minister Tacklaan ter hoogte van de Hoveniersstraat.  Deze parking heeft ook een voorbehouden plaats voor 
personen met een handicap.

- Als bewoner van de Minister Tacklaan mag je met een bewonerskaart voortaan ook parkeren op de parking in de Wandelweg.

Meer info over parkeren bij Parko via 056 28 12 12 of info@parko.be.

Infopunt

Steeds welkom in ons Infopunt, Stationsstraat 13.
Onze openingsuren zijn maandag 9u tot 13u - dinsdag 13u tot 17u - woensdag 9u tot 11u en op afspraak  via 056 27 70 05 of 
stationsproject@kortrijk.be  . 

Met vriendelijke groeten,

Stationsproject Kortrijk
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