Persnota – vrijdag 10 maart 2017

Bouw nieuw politiecommissariaat: We beginnen eraan
De drie huidige commissariaten in Kortrijk maken plaats voor één volledig nieuw en functioneel
commissariaat op de huidige site van Howest, campus Drie Hofsteden.
Buiten de lokale politieposten in Kuurne en Lendelede, die hun belangrijke functie als politioneel
contactpunt verder vervullen, worden alle diensten en medewerkers gecentraliseerd op één locatie.
Eind februari 2017 verliet Howest definitief de gebouwen.
Op maandag 6 maart 2017 startte de werfinrichting om alles in gereedheid te brengen voor een
efficiënte ontmanteling en afbraak van het huidige hogeschoolgebouw. Al tijdens de afbraakwerken
wordt gestart met de bouw van het nieuw politiecommissariaat.
In september 2018 moet het nieuw gebouw volledig afgewerkt en operationeel zijn.
Totale oppervlakte: 12.120 m². Budget: 25.959.874 euro.

Verwachte timing




Maart-April 2017
Februari-Maart 2018
September 2018

Ontmanteling en afbraak Howest en start van de bouwwerken.
Nieuw politiecommissariaat is winddicht.
Nieuw politiecommissariaat is klaar voor ingebruikname.

Verkeersveilige bouwwerken
Tijdens de werken word het Charter Werftransport van de stad Kortrijk toegepast. Zo beperken we
de hinder tot het minimum.




De werf wordt volledig ingericht op de eigen site, dus alle omliggende straten blijven open
en proper voor het verkeer tijdens de bouwwerken.
Er wordt enkel gewerkt op weekdagen tussen 6 en 22 uur. Uitzonderingen bv. voor beton
polieren worden aangevraagd en op voorhand gecommuniceerd in de buurt.
Er is geen werftransport tijdens de begin- en einduren van de scholen in de
omgeving. Uitzonderingen voor bv. betontransport worden aangevraagd en op
voorhand gecommuniceerd in de buurt.

Voor de gedetailleerde inhoud van het werfcharter kan u terecht bij de minder hindercoördinator van
de stad Kortrijk, mevrouw Heidi Debels – heidi.debels@kortrijk.be.

Waar kunnen buurtbewoners terecht met specifieke vragen?
Per e-mail kan u terecht op het adres nieuwpolitiecommissariaat@pzvlas.be. Laat per e-mail ook
weten of u de digitale nieuwsbrief wil ontvangen met alle toekomstige informatie rond de
werkzaamheden.
Uw contactpersoon voor informatie over het bouwtraject is Thomas Detavernier – gsm 0498 90 97 10.

Webcam volgt het bouwtraject
Via de webcam, vanaf 15 maart 2017 te bekijken via www.pzvlas.be, zal het volledige bouwtraject,
van de start van de afbraakwerken van het oude schoolgebouw tot aan de afwerking van het nieuw
politiecommissariaat, kunnen gevolgd worden.

PZ Vlas medewerkers, buurtbewoners en aannemers samen op startevent
Samen met het politiecollege werd een groot werfdoek onthuld met de duidelijke melding: “WE
BEGINNEN ERAAN”.

Meer informatie over uw lokale politie:





www.pzvlas.be
Een afspraak maken bij de politie? Download de gratis app: Digiloket PZ Vlas
Facebook.com/PolitiezoneVlas
Twitter: @pzvlas

