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Werken in Kruibeke & Beveren: Aansluiting Sterhoek deel in de gewestweg N419 – Burchtstraat
Geachte mevrouw
Geachte heer
De rivieren in Vlaanderen zijn jarenlang sterk vervuild geweest. Mede door de inspanningen van
Aquafin zien we hier geleidelijk aan verbetering in komen. In opdracht van het Vlaamse Gewest
bouwt Aquafin namelijk de nodige infrastructuur om het huishoudelijk afvalwater te zuiveren. Het gaa t
dan om de zogenaamde collectoren en zuiveringsinstallaties.
Binnenkort start in uw buurt het project Aansluiting Sterhoek deel in de gewestweg N419 –
Burchtstraat. Via dit project zal het afvalwater van ca. 50 inwoners en 19 bedrijven in de Burchtstraat
bijkomend verzameld en gezuiverd worden.
Aquafin en de betrokken partners nodigen u als buurtbewoner en bedrijfsverantwoordelijke uit de
infoavond bij te wonen, waar u info krijgt over de concrete timing , fasering en omleidingen. Deze
infoavond gaat door op
woensdag 20 maart om 20 uur
in het gemeentehuis van Kruibeke, O. L. Vrouwplein 18 te 9150 Kruibeke.
Wij vinden het ook zeer belangrijk het afkoppelingsverhaal te verduidelijken. Kan u er om één of
andere reden niet bij zijn, spreek dan een buur aan. Hij/zij kan u achteraf zeker informeren over het
doel en de maatregelen die dienen getroffen te worden om de afkoppelingswerken tot een goed einde
te brengen.
Met vriendelijke groeten

Nico Van Gestel
Adviseur communicatie

Dimitri Van Laere
Burgemeester

Aart Luyten
projectmanager

Sigrid Moens
Adjunct-algemeen directeur

Zetel: Aquafin NV, Dijkstraat 8, B-2630 Aartselaar • tel. +32 (0)3 450 45 11 • fax: +32 (0)3 458 30 20

Algemene projectinformatie

Wie doet wat?
Werken ten laste van Aquafin






Aanleg van een afvalwaterriolering in de Burchtstraat tussen de Warandestraat en de grens
met Zwijndrecht
Aanleg van een regenwaterleiding voor het transport van het niet vervuilde hemelwater tussen
de Warandestraat en de grens met Zwijndrecht
Bouw van 2 pompstations en een persleiding t.h.v. kruispunt Warandestraat/Burchtstraat en
t.h.v. Burchtstraat nr. 56
Renovatie van de bestaande riolering tussen Molenstraat en Burchtstraat nr. 50
tijdelijk fietspaden in de Heirbaan tussen de Galgenstraat en Hogenakkerhoekstraat

Werken ten laste van Afdeling Wegen en Verkeer - Oost Vlaanderen






Kostprijs: 463.000 €

Nieuwe rijbaanverharding in asfalt tussen de Burchtstraat nr. 14 en de grens met Zwijndrecht
Vervangen van 3 waterloopkokers onder de rijbaan
Nieuwe wegmarkeringen

Werken ten laste van Kruibeke



Kostprijs: 1 561 000 €

Kostprijs: 322.000 €

Fietspaden Beverenstraat op het landhoofd van het viaduct over de E17
Fietspaden Kruibekesteenweg op het landhoofd van het viaduct over de E17
(in opdracht van Beveren)
Regelbare schuif t.b.v. de waterloop

Timing & fasering
De werken starten op maandag 18 maart 2019 en zullen in totaal ongeveer 10 maanden duren. 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 verschillende
fasen vindt u hierna.

Belangrijke info voor handelaars en ondernemingen
Hinder door de werk en voor uw deur? Dan k an u mogelijk rekenen op een hinderpremie van 2.000 euro van het
Vlaamse Gewest. Wie in aanmerking komt voor deze premie, ontvangt van het Agentschap Innoveren &
Ondernemen automatisch bericht waarmee u de uitbetaling van de premie kan aanvragen. Bent u gedwongen
uw zaak volledig te sluiten, dan kan u daar bovenop ook een sluitingspremie aanvragen. Meer info over deze
subsidies op www.vlaio.be/hinderpremie.

Fase
1

Plaats – omgeving werken
A: werken t.h.v. viaduct E17 (Beverenstraat – Kruibekesteenweg)
B: werken verbreding Heirbaan
(werken aan de omleidingswegen)

2

PS Warandestraat

3

Warandestraat tot Watermolenstraat

4

A: Watermolenstraat t/m kruispunt Stuer – Artes Roegiers
B: Warandestraat t/m huisnr. 14A (incl. pompstation t.h.v. nr. 56)

5

Kruispunt Stuer– Artes Roegiers t/m grens Zwijndrecht (Argex)

6

Renovatie van bestaande riolering tussen huisnr. 50 en kruispunt
Molenstraat/ Scheldelei

Timing
Maart - april

April (mei) – 15 juli
Juni – 15 juli
Augustus – 15 oktober
September – 15 oktober
15 oktober – eind december
December

Gelieve er rekening mee te houden dat de planning van de werken informatief is en steeds
afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).

Website
Neem ook eens een kijkje op www.aquafin.be/particulieren. Op deze site kan u vanaf de start van de
werken het verloop van het project opvolgen. Klik bovenaan rechts op “Waar werken we ?”. Voer
vervolgens op de kaart de gemeente of het projectnummer in voor meer gedetailleerde info.
Buurtafgevaardigde of vertegenwoordiger handelaars
Wij verwelkomen graag een of meerdere vertegenwoordigers van de bewoners en/of handelaars op
de werfvergadering. Afgevaardigden vormen de ideale schakel tussen de buurtbewoners en de
projectleiding. Zij kunnen de vragen van de buurt bundelen en bespreken op het werfoverleg. Op die
manier willen we de buurtbewoners rechtstreeks bij de uitvoering van de werken betrekk en.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de projectmanager.

Verhuis of levering: informeer ons
U kan 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.
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Stratenplan met de aanduiding van het traject

Lijst van contactpersonen
Projectnummer:
Projectnaam:

23 301

Aansluiting Sterhoek deel in de gewestweg N419 – Burchtstraat

Riolerings- en wegeniswerken

Contactcenter – 03 450 45 45 – contact@aquafin.be
Voor al uw vragen over werken of onze infrastructuur, kan u op weekdagen van 8u tot 19u terecht bij
het contactcenter. Onze medewerkers helpen u graag verder. U kan ook gebruik maken van
het contactformulier op www.aquafin.be.
Voor doven en slechthorenden: u kan een toelichting
met een gebarentolk aanvragen op contact@aquafin.be.

Werfleider aannemer
Contactpersoon: William Kooman & Mark De Wachter
Tel. 03 870 79 70
Locatie werfkeet: Scheldelei (tegen de Burchtstraat)

Noodnummer
Bij noodgevallen kan u buiten de werkuren en in het weekend terecht
op het gratis noodnummer: 0800 16 603
Werken aan nutsleidingen
Voor meldingen in verband met gas, water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen neemt u best
contact op met één van de nutsbedrijven uit onderstaande lijst:
Fluvius
Storingen: tel. 078 35 35 00
Gasreuk: tel. 0800 65 065
De Watergroep
Storingen: tel. 02 238 96 99
Proximus
Storingen: tel. 0800 22 700 (telefoon)
tel. 0800 22 312 (ADSL)
Telenet
Storingen: tel. 015 66 66 66
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