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Stand van zaken 

• Werken werden opgemaakt ifv subsidie bij Vlaamse Overheid voor de 
aanleg van een gescheiden riolering
• Subsidie werd goedgekeurd

• Bouwvergunning werd ingediend en is reeds verleend 

• Werken werden aanbesteed en toegewezen 

• Voorbereidende vergaderingen met de nutsmaatschappijen 

• Klaar voor start van de werken 



Heraanleg van de werken 



Heraanleg van de Kerkstraat 

• Werken door de nutsmaatschappijen
• Samen met de wegen- en rioleringswerken 

• Vernieuwen van 
• Waterleiding

• Gasleiding

• Elektriciteit

• Data ( Telenet en Proximus )

• Openbare verlichting

Aanvraag nieuwe aansluiting ! 



Heraanleg van de Kerkstraat

• Rioleringswerken 
• Aanleg van een gescheiden riolering op openbaar domein 

• Bestaande collector van Aquafin – afkoppelen van regenwater
• Regenwater rechtstreeks aansluiten op het Westduinenleed

• Deels openleggen van het Westduinenleed

• Nieuwe vuilwaterleidingen aanleggen 

in de straat en aan te koppelen op 

de bestaande Aquafin collector 



Heraanleg van de Kerkstraat

• Herinrichten van de straat 
• Van rooilijn tot rooilijn

• Nieuw dwarsprofiel – aanleg van fietssuggestiestroken
• Zone tussen Veurnestraat en Hoveniersstraat 



Heraanleg van de Kerkstraat

• Herinrichten van de straat 
• Nieuw dwarsprofiel – aanleg van fietspaden 

• Zone tussen Hoveniersstraat en Galopperstraat



Heraanleg van de Kerkstraat

• Verdere aandachtspunten 
• Groen in de straat 

• Rooien van de bomen noodzakelijk ifv aanleg fietspad 

• Nieuwe bomen – één zijde van de straat 
• Haag beuk

• Materiaalkeuze 
• Waterdoorlatende materialen 

• Zandkleurige betonstraatstenen – voetpaden

• Grijze klinker voor parkeerstrook

• Grijze asfalt voor fietspad 

• Asfalt voor de rijweg , uitz. thv plein voor feestzaal 















Kostprijs van de werken 



Afkoppelingen 

• Afkoppelingen op privaat domein 

▪ In oorsprong: scheiden van regenwater- en afvalwaterstromen op openbaar domein

- Door de aanleg van gescheiden rioolstelsels (regenwater en afvalwater)

▪ Scheiden impliceert nu ook afkoppelen:

- Afkoppelen is het scheiden van regenwater en afvalwater op de private    
percelen

- Wijziging van de Vlaamse Milieuwetgeving (Vlarem II), dd 01/08/2008
- Regenwater is niet alleen afkomstig van het wegoppervlak maar ook van de private percelen

• Bezoek van een afkoppelingsdeskundige 
• Opmaak inventarisatie bestaande toestand
• Opmaak afkoppelingsstudie 

• Uitvoering van de werken door de bewoner

• keuring



Fasering en Timing 

- Technische noodzaak – aanleg riolering van laag naar hoog 

- Bereikbaarheid 

- Afweging tussen fasering en duurtijd van de werken 

- Aanleg nutsleidingen

- Aanleg bovenbouw volgt op aanleg riolering 



Fasering en Timing

Fase 1 : zone uitrit containerpark tot net voor kp Galopperstraat –

start 18/04 – bouwverlof

Fase 2 : Galopperstraat – Kerkstraat 41

start na bouwverlof

Fase 3 : Kerkstraat 41 – Veurnestraat

Totale duurtijd van de werken : 120 werkdagen 



Toegankelijkheid tijdens de werken 

• Algemeen :
• Doorgaand verkeer weren 

• Enkel plaatselijk verkeer 

• Parkeerverbod 

• Tijdens werken riolering / bovenbouw 
• In de werkzone : geen toegang met wagens enkel voetgangersverkeer 

aannemer : verdere communicatie 




