Stand van zaken en planning der werken
Projectnummer:
Projectnaam:

21.856
PS+PL Wijtschatestraat-Vierstraat naar gemeentelijke riool

Laatste update:

6 december 2017

Duur van de werken
Startdatum:
Vermoedelijke einddatum:

7 augustus 2017
31 mei 2020

Het project werd opgedeeld in fasen waarvan sommige gelijktijdig worden uitgevoerd. Bij de
planning van de werken wordt er op toegezien dat de woningen maximaal bereikbaar blijven.
De timing van de werken vindt u hierna. Hou er wel rekening mee dat deze planning
informatief is en steeds afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).
Timing & Fasering
Fase Plaats – omgeving werken

Timing
augustus 2017 – maart 2018

1

Wijtschatestraat

2

Ieperstraat – noordelijk deel, vanaf
kruispunt
met
Staanijzerstraat
&
Houthemstraat

januari 2018 – Juli 2018

3

Hospicestraat & Sint-Medardusplein Noord

augustus 2018 – december 2018

4

Vierstraat

5

Schoolstraat & Ieperstraat – zuidelijk deel,
vanaf kruispunt met Staanijzerstraat &
Houthemstraat

mei 2019 – november 2019

6

Staanijzerstraat, Houthemstraat & SintMedardusplein Zuid en Oost

december 2019 – mei 2020

januari 2019 – april 2019

Grote omleiding voor niet-plaatselijk verkeer

Nutsmaatschappijen (fase 0)
Start: 7 augustus 2017
Vermoedelijke duur: 5 maanden
Binnen deze fase zullen de nutsmaatschappijen werken uitvoeren voorafgaand aan de
rioleringsaanleg.
Planning:


18 september 2017: start nutswerken in de Ieperstraat, ten noorden van het kruispunt
met de Staanijzerstraat

Omleiding:

Wijtschatestraat (fase 1)
Start: 7 augustus 2017
Vermoedelijke duur: 8 maanden
Binnen deze fase van de werken wordt er een nieuwe afvalwater- en hemelwatercollector en
persleiding aangelegd, alsook een pompstation gebouwd.. De weg wordt onderbroken voor
het verkeer.
Planning:
Zone van huisnummer 124 / 71 richting St-Medardusplein:
 Periode vanaf 27 november 2017:
o breken en uitbraak 1ste helft rijweg verharding
o aanleg riolering – huishoudelijk afvalwater
o breken en uitbraak 2e helft rijweg verharding
o aanleg riolering – regenwater
o uitvoeren huisaansluitingen
Zone van huisnummer 82 tot aan de drankencentrale:
 Periode vanaf 04 december 2017:
o Voorbereidende werken (week van 4 en 11 december)
o Betonnering rijwegverharding (eind van de week van 11 december)
(BELANGRIJK: het wegdek moet een 3-tal dagen uitharden. In die
tussentijd mag het wegdek niet betreden worden!)
o Toegankelijk maken van opritten (week van 18 december)
Omleiding:

Toegankelijkheid
Door de werken is er hinder te verwachten voor de omwonenden. Dit betekent dat de
toegang tot de woningen beperkt zal zijn en dat er geen doorgaand verkeer is toegelaten.
Plaatselijk verkeer blijft mogelijk maar tijdens de werkuren (van 7u ’s morgens tot 16u30) zal
ook dit op bepaalde momenten moeilijk zijn. De verkeersborden en eventuele aanwijzingen
van de aannemer dienen gerespecteerd te worden.
De aannemer dient een degelijke ‘Minder Hinder’-steenslag te voorzien zodat tijdens de
werken de woningen maximaal toegankelijk kunnen blijven.
Afvalophaling
Tijdens de werken kan de vuilniswagen niet door de straat rijden. Daarom vragen we u uw
huisvuil op de normale ophaaldagen naar de dichtstbijzijnde bereikbare hoek van de straat te
brengen. Is dit voor u onmogelijk, laat dit dan even weten aan de werfleider van de
aannemer zodat samen gezocht kan worden naar een oplossing.

Verhuis of levering: informeer ons
U kunt ons ook helpen de werken vlot te laten verlopen, door ons tijdig te laten weten
wanneer u eventueel een verhuis plant, of misschien een bijzondere levering verwacht, zodat
onze aannemer hier rekening mee kan houden.
Gelieve er rekening mee te houden dat de planning van de werken informatief is en
steeds afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).

