
Meensesteenweg:  
start rioleringswerken  
2 maart 2020

Recentelijk hebben wij een onderzoek 

uitgevoerd naar aanleiding van 

een sterk beschadigd wegdek in de 

Meensesteenweg ter hoogte van de 

spoorwegbrug. 

Uit dit onderzoek bleek dat de riool 

zich op diverse plaatsen in zeer 

slechte staat bevindt. Hierdoor 

zijn we genoodzaakt de riolering 

te vernieuwen in dit deel van de 

Meensesteenweg.

ALGEMEEN

1777.be
1777@kortrijk.be
1777 (elke werkdag van 9 tot 17 uur)

1777 (op de App Store of Google Play)
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BEWONERS-
BRIEF

Met vriendelijke groeten
Namens het college van burgemeester en schepenen

Voor de Algemeen Directeur Voor de burgemeester
Bij machtiging van 16 januari 2019 Bij machtiging van 3 januari 2019

Dominique Ketels, Axel Weydts, 
Teamverantwoordelijke Publieke Ruimte Schepen van mobiliteit en openbare werken

vragen over deze werken?
Aarzel niet om ons te contacteren indien 
u nog vragen of suggesties heeft. U 
kan hiervoor contact opnemen met de 
projectleider Bjorn Deleu via 1777 of 
1777@kortrijk.be.

Je kan het verloop van 
de werken volgen op: 
www.kortrijk.be/Meensesteenweg

VRAGEN / MEER INFO?

AFVALOPHALING
In de zone waar men aan het werken is kan het 
huisvuil, groenafval, PMD en papier & karton niet aan 
huis worden opgehaald.

Vanaf 17u op de vooravond van de ophaaldag of ten 
laatste om 5u ’s morgens van de ophaaldag kan u het 
afval plaatsen buiten de werfzone.
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Beste bewoner(s),

Beste handelaar(s),

Naar aanleiding van het sterk beschadigd 
wegdek in de Meensesteenweg ter hoogte 
van de spoorwegbrug (tussen huisnrs. 85 
en 95) werd een rioolonderzoek uitgevoerd 
om na te gaan of er een oorzakelijk verband 
bestond tussen de toestand van de riool en 
de beschadiging van het wegdek.

Uit dit onderzoek bleek dat de riool zich op 
diverse locaties in zeer slechte staat bevindt 
waardoor het wegdek ernstige gebreken 
vertoont. Hierdoor zijn we genoodzaakt de 
riolering te vernieuwen in dit deel van de 
Meensesteenweg.

Naast het vernieuwen van de riolering zal  
het Vlaams Gewest van de gelegenheid 
gebruik maken om de toplaag van de rijweg 
te vernieuwen en worden de parkeerstroken 
in de betreffende zone vernieuwd.

De bvba Growebo vangt de werken aan op 
02/03/2020. Onder voorbehoud van gunstige 
weers- en onvoorziene omstandigheden 
duren deze werken 8 weken.

Ter voorbereiding van deze werken 
wordt  het grondwater vanaf 20/02/2020 
opgepompt. Van deze werken zult u weinig 
tot geen hinder ondervinden.

FASERING VAN DE 
WERKEN

FASE 1:  Tussen de spoorwegbrug  
en huisnummer 95
De eerste fase situeert zich tussen de  
spoorwegbrug en huisnr. 95  
(kant van Bissegem t.o.v. de spoorwegbrug).

FASE 2:  Tussen huisnummers 85 en 93
De tweede fase situeert zich tussen de huisnrs. 85 
en 93 (kant van Kortrijk t.o.v. de spoorwegbrug met 
inbegrip van de zone onder de spoorwegbrug zelf ).

VERKEERSSITUATIE
Tijdens de werken zal dit deel van de 
Meensesteenweg volledig worden afgesloten  
voor alle verkeer, ook voor fietsers. Ook de 
fietsdoorsteek Meensesteenweg-Trakelweg wordt 
onderbroken. We voorzien de nodige omleidingen:

Voor het verkeer komende van Bissegem  
voorzien we een omleiding via de Zwingelaarsstraat - 
Bissegemsestraat - Moorseelsestraat 
Voor het verkeer komende van Kortrijk  
voorzien we een omleiding via de Moorseelsestraat - 
Bissegemsestraat - Zwingelaarsstraat
Voor de voetgangers voorzien we een doorgang 
langs de pare kant (kant van de begraafplaats St.-Jan) 
van de Meensesteenweg

Werfzone Fase 1

Werfzone Fase 2

Verzamelpunt
huisvuilophaling

Omleiding

Onderbroken fietsdoorsteek 
Meensesteenweg-Trakelweg
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