
Infovergadering Sente



Welkom

Francis Watteeuw

schepen openbare werken Kuurne

Voorstelling Kortrijk-Lendelede-Kuurne

Samenwerking 

stad Kortrijk - gemeente Lendelede – gemeente 
Kuurne

Doel bewonersoverleg

Heraanleg dorpsplein en noodzakelijke nutswerken



Aanpak avond

– 20u - Welkom
Francis Watteeuw, schepen openbare werken Kuurne

– 20u05 - Toelichting ontwerp, fasering en hinder  -
Ann Cnockaert, studiebureau Cnockaert

– 20u30 - vrije vraagstelling aan thematafels met een drankje
• Eandis

• Watergroep

• Communicatie 

• Verkeer – mobiliteit

• Ontwerpbureau Cknockaert

• Unizo

 Voldoende ruimte voor vragen, opmerkingen of suggesties aan de 
thematafels 



Communicatie

– Algemeen emailadres: werkensente@gmail.com

– Sente-ambassadeur: Bert Debooserie

– Communicatie:
• Bewonersbrieven volgens fasering

• Flyers voor klanten handelaars/ gemeentelijke infopunten volgens fasering

• Werfdoeken doorgaand verkeer

• Communicatiekanalen stad Kortrijk/gemeente Kuurne/ gemeente Lendelede

• Aantal gerichte acties: fluobandjes

• Infovergadering mei-juni 2017

– Persoonsgegevens noteren voor statusupdates

mailto:werkensente@gmail.com


Toelichting ontwerp 
Herinrichting Sint 

Katrienplein

Studiebureau Cnockaert



• Parkeren behouden maar verkeersveiliger

• Veilige toegang tot de school langs de kerk

• Meer groen en pleingevoel aan de kerk

• Veilige hoofdweg met fietssuggestiestroken

Keuzes



1. Een inrit en afrit <<<VEILIGHEID

2. Dwarsparkeren

3. Parkeerzone afgeschermd van de rijbaan 

door groenzone 

4. Ruim voetpad langs de rijweg 

<<<VEILIGHEID

Heraanleg parkeerzone



Parkeerzone
• Huidig aantal parkeervakken: 49 + 2 MV

• Aantal parkeervakken na de herinrichting 39 + 2 MV





Schooltoegang
• Voetgangers afgescheiden van autoverkeer en dienstwagens door groenzone

• Voetpad langs de gemeenteweg



• Rustige ingang tot de kerk

• Meer groen aan de kerkzone

• Pleingevoel aan de kerkuitgang

KERKPLEIN





Fietsvoorzieningen in de 
gemeenteweg

• Fietssuggestiestroken in de zone 30

• Afgelijnde parkeerstrook aan de overzijde van het plein

• Voetgangers aan kruispunt: verbreed voetpad aan zebrapad



Verbreed voetpad ipv paaltjes

Afgelijnde parkeerstrook in betonstraatstenen

fietssuggestiestroken



asfalteringswerken



Planning
Werken nutsmaatschappijen

• Start 8/11/’17 tem 22/12/’17

• Kersverlof werf toegankelijk

• Start overige werken nutsmaatschappijen 
vanaf 08/01/’18 tem 30/05/’18

Wegeniswerken

01/06/’18 tem 31/08/’18



Fasering
• Fasering toevoerleiding WATERGROEP diam.600 in de rijweg

• Geen doorgaand verkeer mogelijk

• 1STE FASE tss kruispunt Heulsestraat en pieter Verhaegehestraat - kruispunten 
blijven open, duur 4 weken

• 2de FASE Heulsestraat en Pieter Verhaegehestraat kruispunten afgesloten, 
duur 2 weken



Omleidingen



Omleidingen



Charter werfverkeer

Stad Kortrijk, Bouwunie en Confederatie Bouw slaan de handen in elkaar om bij te 
dragen tot een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens de uitvoering 
van private en publieke bouw- en wegenwerken op het grondgebied van de stad Kortrijk

1. Dat er geen werftransport met tractoren gebeurt in de bebouwde kommen en de

schoolomgevingen van de stad Kortrijk. 

2. Dat er geen werftransport gebeurt in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren 
(na te

vragen bij de minder hindercoördinator van stad Kortrijk) van de scholen.

- Dit vervalt tijdens de schoolvakanties.

- Voor wat betreft de toelevering van bouwmaterialen verbinden de aannemers er zich 
toe om

hun leveranciers in kennis te stellen van dit charter.

3. Dat het werftransport zoveel mogelijk gebruik maakt van het hoger wegennet.

4. Dat er inspanningen gedaan worden om de werfroutes proper te houden.

5. Dat de lading afgedekt wordt als deze veel stofhinder kan geven, conform artikel 45 
van het KB van 1/12/1975



Infotafels

Neem een drankje en geef jouw vragen, opmerkingen of 
suggesties door



Bedankt voor jullie komst


