
De werken aan de Stationsbuurt beginnen binnenkort. 

Het eerste deel van het Stationsproject start - onder voorbehoud van bouwvergunning - begin 2017. De realisatie van deze 
eerste fase duurt ongeveer 4 jaar en bestaat uit de bouw van een fi ets- en bustunnel, een autotunnel en een ondergrondse 
parking (onderbouw) en de inrichting van het openbaar domein in die zone namelijk de Tolstraat, Conservatoriumplein en 
Zandstraat inclusief kruispunten Panorama en Appel (bovenbouw).

Vanaf half september 2016 beginnen - onder voorbehoud van bouwvergunning - de voorbereidende werken. Deze 
werkzaamheden zijn nodig om de plaats van de bouwwerken vrij te maken, een afgebakende en veilige werfzone te creëren en 
de busperrons, fi etsenstallingen, Shop &Go- en taxistandplaatsen te reorganiseren.

Vanaf 9 januari 2017 wordt het busstation opgesplitst in een centrumzijde (noordkant) en een Tackzijde (zuidkant). Deze 
opsplitsing is nodig omdat er onvoldoende ruimte is aan de centrumzijde van het station om er op een effi  ciënte manier de 
busterminal in te richten. Bovendien is er tijdens de werkzaamheden van de eerste fase geen vlotte verbinding meer mogelijk 
tussen de centrum- en Tackzijde van het station.

Infosessies

Om je wegwijs te maken in het hoe en waarom van de werken organiseert het Stationsproject infosessies. Je verneemt er 
meer over de timing en fasering van de voorbereidende werken en de nieuwe busregeling.

Deze sessies vinden plaats in het Infopunt  op maandag 18 april van 14 tot 16 uur, dinsdag 19, donderdag 21 april en maandag 
25 april telkens van 19 tot 21 uur, op dinsdag 26 april van 9 tot 11 uur en op woensdag 27 april van 12 tot 14 uur.

Je kan ook dinsdag 19 en 26 april van 15 tot 18 uur terecht bij medewerkers van het Stationsproject in de stationshal (Infostand).

Voor een persoonlijke toelichting ben je steeds welkom in het Infopunt , Stationsstraat 13 in Kortrijk (maandag van 11 tot 13 uur, 
woensdag van 9 tot 11uur; donderdag van 14 tot 17 uur of op afspraak: 056 27 70 05 – stationsproject@kortrijk.be).

We hopen je te mogen verwelkomen,

Communicatieteam Stationsproject Kortrijk

Infosessies voorbereidende werken Stationsproject

Infopunt: Stationsstraat 13 - www.stationsprojectkortrijk.be  - stationsproject@kortrijk.be - 056 27 70 05
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