
Beste

De inrichting van de tijdelijke busterminals in de Minister Tacklaan, Doornikselaan en het Stationsplein is nog volop aan de 
gang. De aannemer rondt deze werken af tegen 21 juli 2017.  Met deze bewonersbrief geven we  je een stand van zaken van 
deze werken en een overzicht van de wijzigingen in de verkeerssituatie . We maken van de gelegenheid gebruik om je ook te 
informeren over de Infomarkt die de stad Kortrijk organiseert over de omgeving Loofstraat en Sint-Rochus.

Doorniksestraat: parkeerstrook wordt laad- en loszone
Aannemer Stadsbader startte op woensdag 14 juni 2017 met betonneringswerken in de Doornikselaan. Door deze werken 
wordt de rijweg tijdelijk smaller. Het verkeer moet over de parkeerstrook (kant bebouwing) rijden. Vanaf woensdag 14 juni  2017 
mag er hierdoor niet meer geparkeerd worden in de Doornikselaan. Fietsers worden omgeleid via de Sint-Jorisstraat en de 
Burgemeester Reynaertstraat. 

Na de betonneringswerken, in de week van 3 juli 2017, vormt de aannemer de parkeerzone in de Doornikselaan om tot 
een bufferzone voor De Lijn en een laad- en loszone. In de week van 10 juli 2017 werkt de aannemer de werken voor de 
vervangende busterminals kant Stationsplein definitief af.

In het najaar volgt enkel nog de aanleg van een keerzone in de Tolstraat met 7 taxistandplaatsen, 6 Shop&Go-plaatsen en 
1 plaats voor personen met een handicap.  De aanleg van die keerzone kan pas nadat het vervangend busstation in dienst 
genomen is.

Minister Tacklaan onderbroken van 3 tot 14 juli 2017
Van 3 tot 14 juli 2017 zijn er nutswerken in de Minister Tacklaan voor de inrichting van de vervangende busterminals. Aannemer 
Stadsbader legt in deze periode de leidingen aan voor de verkeerslichten in de Minister Tacklaan , de real time borden (digitale 
wegwijzer voor busreizigers) en voor het cameratoezicht aan de busterminals.

De Minister Tacklaan is tijdens de werken onderbroken ter hoogte van de Hoveniersstraat. Er is geen doorgaand verkeer 
mogelijk. Het verkeer wordt omgeleid. De achterkant van het station en alle woningen blijft bereikbaar via Panorama (KP 
Aalbeeksesteenweg, Minister Tacklaan, Minister Vanden Peereboomlaan).

Omleggingen:
- Het doorgaand verkeer met herkomst Panorama en bestemming Zwevegemsepoort/Oudenaardsesteenweg wordt 

vanaf Panorama  omgeleid via Aalbeeksesteenweg, Condédreef, Loofstraat, Doorniksewijk en Wandelweg tot aan de 
Zwevegemsepoort.

- Het doorgaand verkeer met herkomst Zwevegemsepoort en bestemming Panorama wordt omgeleid via Sint-Denijsestraat, 
Boerderijstraat, Loofstraat,  Condédreef en  Aalbeeksesteenweg.

- Bestemmingsverkeer voor het centrum wordt omgeleid via Aalbeeksesteenweg, Condédreef, Loofstraat, Doorniksewijk.
- Fietsers worden omgeleid via het Guldenspoorpad.
- De achterkant van het station en alle woningen in de Minister Tacklaan blijven bereikbaar via Panorama.

 Wijzigingen De Lijn
Tijdens deze werken wordt de halte aan de achterkant van het station niet bediend (lijnen: 13, 15, 16, 71, 72, 74, 75, 83, 91, 92, 
93) . Reizigers kunnen aan de voorkant van het station afstappen. Ook  de halte aan de Zwegemsepoort wordt niet bediend. De 
reizigers worden verwezen naar halte K in de Romeinselaan.

Infomarkt Loofstraat
Op woensdag 21 juni organiseert Stad Kortrijk een infomarkt over de omgeving Loofstraat & Sint-Rochus. Kom langs tussen 18 
en 21 uur in de kantoren van AGO Kortrijk – Wolvenstraat 23. Je komt er van alles te weten over jouw buurt en de mogelijke 
invulling van site Loofstraat, kerk, … . Meer info: kortrijkspreekt@kortrijk.be of 056 27 72 53

Stationsproject Kortrijk

www.stationsprojectkortrijk.be  - stationsproject@kortrijk.be -  056 27 70 05  
Infopunt open: maandag 9u tot 13u - dinsdag 13u tot 17u - woensdag 9u tot 11u en op afspraak
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