STATIONSPROJECT
KORTRIJK

Uitnodiging: infovergadering 11 juni en debatbrunch 29 juni
Geachte mevrouw, mijnheer,
Wat zijn de plannen voor het station en de stationsomgeving van Kortrijk? En hoe kan je als bewoner van de buurt,
gebruiker van het openbaar vervoer en/of als handelaar je mening of idee kwijt in dit project?

Maak van dichtbij kennis met de plannen
Misschien hoorde je de voorbije jaren al verschillende versies of kleine fragmenten uit het grote plan voor de aanleg
van het station en omgeving. Maar hoe zit het plan en de planning nu precies in elkaar? Wij brengen je graag het
volledige verhaal op woensdag 11 juni om 19u30 in de Stadsschouwburg.
Mis deze afspraak niet en kom naar de informatievergadering. Zo hoor je alles uit eerste bron.

Is jouw mening van belang?
Vanuit je kennis van de buurt is jouw insteek voor de nieuwe stationsomgeving van belang. Daarom nodigen wij je
als vervolg op de informatievergadering ook uit op zondag 29 juni. Dit voor een debatbrunch van 9u tot 12u30 in de
Concertstudio/Track in Kortrijk (Conservatoriumplein 2).
Geen gesprek in vakjargon onder ruimtelijke planners en experten. Maar wel in mensentaal met buurtbewoners
en andere betrokkenen. Wij zouden het bijzonder appreciëren als je met ons rond de tafel wil komen zitten. Samen
gaan wij met jou in gesprek over de plannen.
De partners engageren zich om de resultaten van de debatbrunch waar mogelijk te verwerken in het ontwerp en
uitvoering.

Schrijf nu in voor 11 en 29 juni.
Voor de praktische organisatie vragen wij om vooraf in te schrijven voor één of beide momenten.
Meer info en inschrijven voor het infomoment en de debatbrunch :
stationsproject@kortrijk.be - 056 27 70 05 - www.stationsprojectkortrijk.be
PS : Deelnemen is meeschrijven aan de toekomst van Kortrijk.

Het Stationsproject Kortrijk is een samenwerkingsverband tussen de NMBS, Infrabel, De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer, de
stad Kortrijk en Parko. Het doel van het project is het optimaliseren van de mobiliteit in de stationsomgeving voor de verschillende
weggebruikers én een stationsbuurt realiseren waar het aangenaam vertoeven is. Het project betreft dus niet alleen de bouw van een
nieuw trein- en busstation maar ook de heraanleg van de hele stationsbuurt. Eurostation is het ontwerpbureau.

www.stationsprojectkortrijk.be - stationsproject@kortrijk.be

