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CENTRUMVERNIEUWING
KUURNE
bewonersinfo
Kuurne wordt levendig, bereikbaar en groen. Daarvoor zullen we de komende jaren ons centrum
grondig vernieuwen. Ook je straat komt aan bod. Met deze nieuwsbrief willen we je voortaan
informeren over de werken. Houd ook de website van de centrumvernieuwing in het oog.

De technische plannen zijn af
In september kreeg je al een eerste indruk van hoe het centrum er
zal uitzien als de werken achter de rug zijn. Op de wandelingen
met bewoners en handelaars kregen de ontwerpers feedback
binnen. Deze hebben ze verwerkt. Hiermee kan de aannemer
vanaf het najaar aan de slag. Je kan de detailplannen raadplegen
op de website.
kuurne.be/centrumvernieuwing

Voorbereidende werken
gaan van start
Voor de grote werken van start kunnen gaan moeten
de nutsleidingen opnieuw worden gelegd. Dat gaat van de
internetkabel in de grond tot het netwerk van openbare
verlichting. Vanaf eind augustus tot begin december gaat een
aannemer aan de slag in het centrum, met name in de Generaal
Eisenhowerstraat, Tramstatie, Kerkstraat en op het Marktplein. Op
de volgende pagina krijg je een overzicht van de fasering van deze
voorbereidende werken.

Wat betekent dit voor mijn
woning of zaak?

Vervangen nutsleidingen onder

Het voetpad voor je woning of zaak zit propvol met leidingen:
water, gas, elektriciteit, telefonie- en internetkabels. Die leidingen
worden klaargemaakt voor de toekomst. De aannemer legt eerst
de nieuwe leidingen voor je wordt afgekoppeld van de oude.
Je krijgt ook een melding van de aannemer wanneer dit zal
gebeuren. Je zal dus niet langdurig zonder nutsvoorzieningen
zitten. De overkoppeling van de aansluiting van de oude naar
de nieuwe nutsleiding is telkens op afspraak. Daarbij kan er
bijvoorbeeld rekening worden gehouden met sluitingsdagen en
wordt de hinder zo beperkt mogelijk gehouden. Het nutsbedrijf
maakt zelf de afspraak hiervoor.

Voor het vervangen van nutsleidingen werkt men voornamelijk
onder het voetpad. Dat betekent dus dat het voetpad geleidelijk
aan wordt opgebroken en weer gedicht, terwijl men van huis
naar huis werkt. Dat wil dus zeggen dat de straat niet helemaal
opengebroken wordt. Elke dag opent men een deel en sluit men
een deel. De onderstaande timing is indicatief.
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het voetpad

Timing en bereikbaarheid
De aannemer die de nutsleidingen vervangt gaat niet overal tegelijk aan de slag, maar pakt straat per straat aan, in korte delen. In sommige
straten is autoverkeer mogelijk tijdens deze werken. In andere straten zal de straat tijdelijk gesloten zijn voor autoverkeer, maar kunnen
voetgangers wel nog passeren. De tijdelijk afsluiting van de weg is omwille van beschikbare ruimte in de straat, in combinatie met de nodige
breedte en diepte van de sleuf die de aannemer nodig heeft om de leidingen te vernieuwen.
30 augustus tem 10 september
Kerkstraat, tussen Koningin Elisabethstraat en Koning
Albertstraat.
De aannemer start aan de onpare kant en werkt vervolgens
door aan de pare kant. De straat moet tijdelijk afgesloten
worden.
13 september tem 15 oktober
Kerkstraat, tussen Koning Albertstraat en Leiestraat
De aannemer start aan de onpare kant en werkt vervolgens
door aan de pare kant. De straat moet tijdelijk afgesloten
worden.
18 oktober tem 29 oktober
Generaal Eisenhowerstraat, tussen Gasthuisstraat en de
Vlaskouter
De aannemer start aan de onpare kant en werkt vervolgens
door aan de pare kant. De straat moet tijdelijk afgesloten
worden.

Centrumvernieuwing
2021-2023
De eigenlijke centrumvernieuwing start pas na de
Ezelsfeesten van oktober. De eerste fase start in het
zuidelijk deel van de Kerkstraat met rioleringswerken.
Vervolgens worden de Tramstatie, Eisenhowerstraat,
Vlaskouter en het noordelijk deel van de Kerkstraat
gerenoveerd. De fasering van deze werken kan je vinden
op onze website.
Over de centrumvernieuwing volgt nog geregeld
communicatie.
kuurne.be/centrumvernieuwing

Infosessie handelaars
Op donderdag 24 juni vindt een infosessie plaats voor de
handelaars in en rond de werfzone. Je krijgt er meer info over de
minder hinder maatregelen.
Schrijf je nu in

3 november tem 19 november
Marktplein, tussen Kortrijksestraat en Twaalfde-Liniestraat
De aannemer start aan de parkeerstrook en werkt vervolgens
door op het plein.
Enkel tijdens de werken aan de parkeerstrook is de rijweg
tijdelijk afgesloten.
22 november tem 26 november
Kruispunt Leiestraat met Kerkstraat
De toegang tot de Leiestraat is gedurende een paar dagen
gesloten.
29 november tem 3 december
Koningin Elisabethstraat, tussen Marktplein en Generaal
Eisenhowerstraat
De aannemer moet enkel aan de slag aan de onpare kant.
De straat wordt tijdelijk afgesloten.
29 november tem 3 december
Generaal Eisenhowerstraat, tussen Koningin Elisabethstraat en
de basisschool
De aannemer moet enkel aan de slag aan de pare kant.
Doorgaand verkeer is mogelijk.
6 december tem 17 december
Vlaskouter, tussen Generaal Eisenhowerstraat en
Boomgaardstraat
Doorgaand verkeer is mogelijk.

kuurne.be/ondernemen

Heb je nog vragen?

Bovenstaande timing betreft de aanleg van de nieuwe
leidingen. Na die aanleg is er telkens de overkoppeling van
alle aansluitingen, telkens pand per pand. De hinder bij de
overkoppeling zal beperkt zijn.

Op www.kuurne.be/centrumvernieuwing vind je alle informatie over de centrumvernieuwing.
Je kan ook terecht op het nummer 056 73 71 11.
De centrumvernieuwing van Kuurne is een project van Aquafin in samenwerking met het gemeentebestuur van Kuurne, Fluvius en de Watergroep.
Je krijgt deze brief omdat je pand zich in de werfzone bevindt van de centrumvernieuwing (Vlaskouter/ Kerkstraat/ K.Albertstraat/ Harelbeeksestraat
(t.e.m. nr. 55)/ Lt. Gen.Gérardstraat/ 12de Liniestraat/ Marktplein/ K.Elisabethstraat/ Heilig Hartstraat/ Gen. Eisenhowerstraat).

