KUURNE
bewonersinfo
Kuurne wordt levendig, bereikbaar en groen. Daarvoor zullen we de komende jaren ons
centrum grondig vernieuwen. Met deze nieuwsbrief informeren we je over de werken. Houd
ook de website van de centrumvernieuwing in het oog.
kuurne.be/centrumvernieuwing

Centrumvernieuwing in een
notendop

Parking De Vlaskouter afgewerkt
De infrastructuurwerken aan De Vlaskouter zijn afgerond. Deze
randparking is nu nog comfortabeler.

Kuurne heeft verouderde rioleringen in het centrum, die moeten
worden vernieuwd. We willen vlotte mobiliteit combineren met
leuke pleinen en straten waar het aangenaam vertoeven is. En
met een duurzamer, groener centrum maken we het aangenaam
voor iedereen én werken we aan een beter klimaat.

•
•
•
•
•

Alle panden in de werfzone krijgen vernieuwde
nutsvoorzieningen.
De Tramstatie wordt een groene trefplek voor ontspannen,
winkelen en ontmoeting.
Het Marktplein wordt toegankelijk en een groene
ontmoetingsplek met plaats voor evenementen.
Fietsers en voetgangers krijgen veilige en comfortabele
wegen.
Aanleggen van een warmtenet door Kuurne.
Auto’s krijgen parking vlakbij en een overzichtelijke veilige
weginrichting.
kuurne.be/centrumvernieuwing

Timing centrumvernieuwing fase 1
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14 februari tem half maart ‘22
Vlaskouter
16 maart tem september ‘22
Kerkstraat
Er wordt gestart vanaf het Marktplein richting ‘t Kruiske. Vanaf half april is het 2de
deel (tussen de Tramstatie en ‘t Kruiske) ook onderbroken. Het eenrichtingsverkeer in
de Leiestraat wordt gewijzigd vanaf half april.
Half april tem september ‘22
Generaal Eisenhowerstraat
Het stuk tussen de Gasthuisstraat en de basisschool is onderbroken.
Augustus ‘22 tem februari ‘23
Generaal Eisenhowerstraat
Het stuk vanaf het kruispunt Gasthuisstraat-Elisabethstraat tot en met de Vlaskouter
is onderbroken.
Voorziene einddatum is afhankelijk van winter 22-23
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Half oktober tem voorjaar ‘23
Marktplein
Het Marktplein en het kruispunt Marktplein-Kerkstraat is onderbroken.
Voorziene einddatum is afhankelijk van winter 22-23

LEVENDIG . BEREIKBAAR . GROEN

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

•

Om het traject richting het centrum op een veilige manier te laten
verlopen, werd een gescheiden wandel- en fietszone naast de
parkeerzones van De Vlaskouter gecreëerd. Door te starten aan
de parking kan deze optimaal gebruikt worden tijdens de werken
die volgen.

Wijziging eenrichtingsverkeer centrum
Tijdens de werken in het tweede deel van de Kerkstraat wordt het eenrichtingsverkeer in de Leiestraat
gewijzigd. Vanaf half april zullen de auto’s richting het Kruiske rijden. Fietsen, speedpedelecs & bromfietsen
klasse A worden nog steeds in beide richtingen toegelaten. Deze gewijzigde situatie zal duren tot en met het
einde van de werken in de Kerkstraat.
Wat verandert er?
› Leiestraat eenrichtingsverkeer richting Kruiske in plaats van richting de Harelbeeksestraat.
› Het deel van de Koning Albertstraat (tussen werfzone in de Kerkstraat en Twaalfde Liniestraat) wordt verkeer in
twee richtingen toegestaan zodat alle panden in de Koning Albertstraat bereikbaar blijven.
Wanneer?
Vanaf half april tot en met september.
Waarom?
Zodat iedere woning en handelszaak in het centrum optimaal bereikbaar blijft.
Ga je naar het centrum?
Volg de rode pijltjes om te parkeren op een gratis randparking (Damier of Vlaskouter), je kunt je auto hier
voor langere tijd parkeren. De groene pijltjes begeleiden je naar parking Marktplein, hier kan je voor korte tijd
parkeren met je blauwe schijf.
kuurne.be/centrumvernieuwing

P
Wees extra alert en
voorzichtig op de weg
tijdens de werken.
Volg de signalisatie en
pas je snelheid aan!

P

Heb je nog vragen?
Op kuurne.be/centrumvernieuwing vind je alle informatie over de centrumvernieuwing.
Zit je met vragen of problemen tijdens de centrumvernieuwing?
Contacteer Aquafin via contact@aquafin.be of via het nummer 03 450 4545. Vandaar dispatchen ze je
vraag naar de juiste persoon en word je het snelst geholpen.
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