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Werken in Ninove: riolerings- en wegeniswerken Pollarestraat
Projectnummer NIV3005

Geachte mevrouw
Geachte heer
Vanaf maandag 26 augustus 2019 start de aannemer bvba Lievens, Neerrechemstraat 1 te 9770
Kruishoutem, tel 053 62 22 51, met de werken aan de Pollarestraat, meer bepaald het gedeelte
tussen de Vooruitgangstraat en de Leopoldlaan. Met de aanleg van de riolering wordt gewerkt
vanaf de Vooruitgangstraat naar de Leopoldlaan toe .De afwerking van deze fase is voorzien eind
oktober.
Omdat vanaf 26 augustus 2019 de Pollarestraat doodlopend wordt, werd door AWV (beheerder
van de Leopoldlaan) toegestaan om tijdelijk de Pollarestraat uit te rijden richting kruispunt “Den
Dollar”. Het uitrijden richting Meerbeke blijft om veiligheidsredenen verboden.
Wegomleiding:
Tijdens deze fase van de werken is een wegomlegging voorzien via Leopoldlaan en Brusselstraat.
Huisvuilophaling:
Omdat doorgang van wagens voor de huisvuilophaling niet mogelijk is, worden ophaalpunten
voorzien enerzijds ter hoogte van het kruispunt met de Vooruitgangstraat en anderzijds ter
hoogte van de Leopoldlaan.
Vragen?
Heeft u vragen? Dan kan u terecht bij




Riopact,contactpersoon Daphne Tavernier op het nummer 0474/091157
openbare werken van de stad op het nummer 054 31 32 83.
contactpersoon aannemer BVBA Lievens: Jan Lievens GSM 0495/273610

Graag hadden wij U deze infobrief vroeger bezorgd maar het aanvatten van deze zone kwam pas
ter sprake naar aanleiding van de werfvergadering van 20 augustus 2019, waarna aan AWV
machtiging gevraagd werd om de Pollarestraat tijdelijk uit te rijden richting “Den Dollar”.
Het verloop van dit project kan u ook volgen via de website : www.aquafin.be
particulieren/waar-werken-we/niv3005-riop-ninove-riolering-pollarestraat
en www.ninove.be/project-wegen-en-rioleringswerken-in-de-pollarestraat-vooruitgangstraat-en-

kaatsweg

Met vriendelijke groeten

in opdracht
burgemeester
voorzitter vast bureau

in opdracht
algemeen directeur

Wouter Vande Winkel
schepen openbare werken

Ann Wittouck
sectordirecteur grondgebiedzaken

* Riopact is een samenwerkingsverband tussen drinkwaterbedrijf De Watergroep en rioolwaterzuiveraar
Aquafin en werkt samen met uw gemeente aan de uitbouw en beheer van het rioolstelsel.

