Bewonersbrief 15/10/2021
Beste bewoner,
Via de deze weg willen wij u nogmaals op de hoogte brengen van de werkzaamheden die binnenkort zullen uitgevoerd
worden. Gelieve er rekening mee te houden dat de aangehaalde data in deze brief informatief zijn en nog kunnen
wijzigen, onder andere door de weersomstandigheden (regen, stormen,…).
Fase 1 – Koppeleikenstraat en Kumtichsestraat
De riolering in de Koppeleikenstraat en Kumtichsestraat werd reeds aangelegd. Hierdoor starten we aan de afwerking
van de rijweg. Als eerste worden de boordstenen gegoten met een glijbekistingsmachine. Deze machine verwerkt het
beton stapvoets in de gewenste vorm. De aanleg is voorzien op 18, 19 en 20 oktober.
De ijzeren priemen die op regelmatige afstand geplaatst worden en waaraan een
koord bevestigd wordt, dienen om de hoogte en afstand aan te geven zodat onze
machines correct kunnen werken. Wij vragen uitdrukkelijk om deze koord niet
te manipuleren. Waar mogelijk zullen wij plaatsen voorzien zodat u aan de
andere kant van de gespannen koord kan geraken.
Wij vragen u ook met aandrang om de pas aangelegde
betonverharding niet te betreden of te beschadigen (voetgangers,
fietsers, auto’s, huisdieren, handschriften e.d.). Bij weigering door het bestuur
moeten de beschadigde delen terug opgebroken worden met alle hinder, kosten
en vertragingen tot gevolg.
20 oktober starten we met de aanleg van de fundering van de rijweg in de Kumtichsestraat. Op 21 en 22 oktober zal
de fundering van de rijweg geplaatst worden in de Koppeleikenstraat.
Na het plaatsen van de fundering volgt de onderlaag asfalt in de Koppeleikenstraat. Dit is voorzien om op 25 oktober
te plaatsen. Dezelfde dag zal de onderlaag en toplaag asfalt geplaatst worden op het kruispunt Kumtichstraat x
Kerkomsesteenweg. Gelieve alle wagens buiten de werkzone te plaatsen.
Vanaf 26 oktober zullen we de putdeksels ophalen in de onderlaag asfalt in de Koppeleikenstraat.
Het plaatsen van de betonverharding in de Kumtichsestraat is voorzien in de week van 25 oktober. Hierover ontvangt
u een nieuwe brief. Na het plaatsen van de betonverharding zal deze afhankelijk van het weer nog een 2 à 3 weken
moeten uitharden.
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Samenvatting
Wanneer?
18 oktober
19 en 20 oktober
20 oktober
21 en 22 oktober
25 oktober
25 oktober
Week van 25 oktober

Wat?
Fase 1 – Koppeleikenstraat en Kumtichsestraat
Aanleg fundering lijnvormige elementen
Glijbekisting lijnvormige elementen Koppeleikenstraat
Fundering rijweg Kumtichsestraat + kruispunt
Fundering rijweg Koppeleikenstraat
Onderlaag + toplaag asfalt kruispunt Koppeleikenstraat
x Kumtichsestraat
Onderlaag asfalt Koppeleikenstraat
Plaatsen betonverharding Kumtichsestraat

Van zodra er significante wijzigingen plaatsvinden ontvangt u een nieuw schrijven.
Van onze kant zullen wij ons uiterste best doen om de hinder tijdens de werken tot een minimum te beperken en
mochten er zich toch moeilijkheden voordoen, dan kan u steeds terecht bij de werfleider ter plaatse, via het gratis
nummer 0800 96 222 of via info@dcainfra.be.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten
Ben Goemaere
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