AUGUSTUS 2021

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 informeren
we je over de werken. Houd ook de website van de centrumvernieuwing in het oog.

Voorbereidende werken
gaan van start

Circulatielus en veilige
fietsverbinding

Voor de grote werken van start kunnen gaan, moeten het
gasnet, waternet en elektriciteitsnet opnieuw worden gelegd.
Vanaf eind augustus tot begin december gaan Fluvius en De
Watergroep aan de slag in het centrum, met name in de Generaal
Eisenhowerstraat, Tramstatie, Kerkstraat en op het Marktplein.
De precieze timing kreeg je te lezen in de vorige bewonersbrief en
kan je nalezen op de website van de centrumvernieuwing.

Een circulatielus rond het centrum maakt dat elke straat en
parking optimaal bereikbaar is. Bezoekers worden naar de
dichtstbij gelegen parking begeleid.
Een veilige fietsverbinding zorgt ervoor dat de scholen en het
centrum gemakkelijk bereikbaar zijn.

kuurne.be/centrumvernieuwing
fluvius.be/nl/thema/storingen-en-werken

02 238 96 99

dewatergroep.be/nl-be/storingen-en-werken/storing-melden

V.U. Francis Benoit, Markplein 9, 8520 Kuurne

078 35 35 00

LEVENDIG . BEREIKBAAR . GROEN

Bewonersparkeren

Premie voor rioleringswerken

Tijdens de werken wordt het bewonersparkeren uitgebreid. Je
kan met je bewonerskaart in het hele centrum parkeren.
Op de parking Vlaskouter wordt ook een zone afgebakend voor
bewonersparkeren.
Bezoekers van winkels en woningen kunnen tijdens de werken
parkeren in het centrum. Op het kaartje op de keerzijde vind je
alle plaatsen.
Tijdens de werken worden aan het Kruiske kortparkeerplaatsen
bijgemaakt voor de klanten van de winkels in de Kerkstraat.
Zorgverleners kunnen eveneens gebruik maken van
kortparkeren. Zij krijgen plekken toegewezen op de parkings.

Tijdens de centrumvernieuwing worden alle riolen in het
centrum vernieuwd. Voor woningen in de projectzone heeft dit
gevolgen. Op privé-grond moet het regenwater gescheiden
worden van het afvalwater. Dit noemen we “afkoppelen”. Een
afkoppelingsdeskundige helpt je op weg. Eigenaars die verplicht
moeten afkoppelen, worden op de hoogte gesteld. Andere
eigenaars kunnen dit ook doen. Een nieuwe gemeentelijke
subisidie zorgt voor een bijkomende stimulans. Meer info over de
voorwaarden, aanvraagprocedure en toekenning vind je terug via
kuurne.be/afkoppelingcentrumvernieuwing

Heb je nog vragen? Dan kan je steeds terecht bij Auqafin.
03 450 4545

contact@aquafin.be

Openbare verlichting
De openbare verlichting wordt aangepast naar een slimme,
energiezuinige ledverlichting dit najaar. Daarnaast wordt er ook
een apart feestverlichtingsnet aangelegd.
Wil je weten waar er verlichtings- of aftakpunten worden
voorzien? Raadpleeg dan
kuurne.be/centrum_openbareverlichting

Alternatieve bushalte

Waarheen met je vuilniszak?

Tijdens de werken in de Kerkstraat worden de haltes Tramstatie
en Delhaize op lijn 53 niet bediend. Je kan gebruikmaken van
de halte ‘Plaats’ (ter hoogte van Laurierblad/Oud Gemeentehuis/
politiekantoor).

De afvalophaling verloopt zoals gewoonlijk. Als je straat
afgesloten is voor autoverkeer kan je met je vuilniszakken
terecht op de kop van je straat. Daar voorziet de gemeente een
afvalophaalpunt. Dat punt wordt ook telkens aangeduid.
Bezit je een rolcontainer? Dan kan je contact opnemen met de
aannemer via:
tom.delhaye@GDD-infra.eu

Centrumvernieuwing
2021-2023
De eigenlijke centrumvernieuwing start pas eind 2021.
•
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 tweede fase start pas vanaf 2023. Dan ligt de
focus op de Koning Albertstraat.
•
De fasering van deze werken kan je vinden op onze
website. Over de centrumvernieuwing volgt nog
geregeld communicatie. Momenteel zitten we in
aanbestedingsfase.

Heb je nog vragen?
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 (De Vlaskouter/ Kerkstraat/ K.Albertstraat/ Harelbeeksestraat (t.e.m. nr. 55)/
Lt. Gen.Gérardstraat/ 12de Liniestraat/ Marktplein/ K.Elisabethstraat/ Heilig Hartstraat/ Gen. Eisenhowerstraat)/ Doornenstraat).

