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Werken in Drongen: Afkoppeling Kloosterstraat
Projectnummer 21 908

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
gaat dan om zogenaamde collectoren en zuiveringsinstallaties.
Ook in uw buurt gaat Aquafin infrastructuurwerken uitvoeren. Binnenkort start het project
‘Afkoppeling Kloosterstraat’. Met dit project wil Aquafin het hemelwater en oppervlaktewater
afkoppelen van het bestaande pompstation op het einde van Baarleveer door een gescheiden
rioleringsstelsel aan te leggen in zowel de Kloosterstraat als in Baarleveer. Het hemel- en
oppervlaktewater zal na uitvoering van de werkzaamheden geloosd worden in de Leie. Het
afvalwater zal door het pompstation getransporteerd worden naar het zuiveringsstation van
Nevele.
Aquafin en de betrokken partners nodigen u als buurtbewoner uit de infoavond bij te wonen, waar
u info krijgt over de concrete timing en fasering. Deze infoavond gaat door op donderdag 20
augustus om 20.00u in de zaal van Don Bosco Baarle, Kloosterstraat 6c in Drongen.
Deze werken brengen ons in ieder geval dichter bij ons uiteindelijke doel: opnieuw proper en
helder water in de alle beken en rivieren in de omgeving.

Met vriendelijke groeten

Joke Vriens
adviseur Communicatie

Marc Van Kerckhoven
projectmanager

Informatie voor handelaars en ondernemingen
Om te weten of u in aanmerking komt voor een inkomenscompensatie, dient u contact op te nemen met uw
gemeentebestuur. Als u voldoet aan de minimumvoorwaarden, kunnen zij u een attest bezorgen waarmee
een inkomenscompensatie kan verkregen worden bij het Participatiefonds, een federale openbare financiële
instelling (website: www.openbarewerken-zelfstandigen.be).
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Stratenplan met het traject in paars aangeduid

Algemene projectinformatie

Doel van de werken
Met dit project wil Aquafin het hemelwater en oppervlaktewater afkoppelen van het bestaande
pompstation op het einde van Baarleveer. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in
de Kloosterstraat en in Baarleveer. Hierna zal het hemel- en oppervlaktewater geloosd worden in
de Leie. Het afvalwater wordt door het pompstation getransporteerd naar het zuiveringsstation van
Nevele.

Wie doet wat?
Werken ten laste van Aquafin


De aanleg van een nieuwe afvalwaterleiding in de Kloosterstraat en Baarleveer en de aanleg
van een regenwaterleiding in Baarleveer. Alsook de aanleg van een nieuwe persleiding

Werken ten laste van de stad Gent


Kostprijs: 163.605,01 euro

De stad Gent voorziet samen met de werkzaamheden van Aquafin nieuwe voet/fietspaden
langsheen het tracé van de werken.

Werken ten laste van Farys


Kostprijs: 628.055,07 euro

Kostprijs: 395.061,84 euro

De aanleg van een RWA-leiding in de Kloosterstraat en wachtaansluitingen in Baarle dorp

Timing & Fasering
De aannemer start in de week van 7 september met het voorbereiden van proefsleuven. De
effectieve rioleringswerken starten begin 2016. De werken zullen in totaal ongeveer 7 maanden
duren. Ze worden gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. De
timing van de werken vindt u hierna.
Fase Plaats – omgeving werken
1

Baarleveer

2

Kruispunt met Baarledorp

3

Kloosterstraat

Timing
Januari 2016
April-mei 2016
Mei-juli 2016

4
Gelieve er rekening mee te houden dat de planning van de werken informatief is en steeds
afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).
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Website & Folder
Aquafin wil de hinder die de werken in uw buurt met zich meebrengen, zoveel mogelijk voorkomen
en beperken. Veiligheid, toegankelijkheid en een correcte informatieverstrekking zijn voor ons zeer
belangrijk. Hoe een project wordt voorbereid, met welke hinder men rekening moet houden bij de
uitvoering van de werken, wat het verschil is tussen de leidingen die in opdracht van Aquafin of de
gemeenten worden aangelegd, …. u vindt het antwoord op deze en nog vele andere vragen in
bijgevoegde folder ‘Aquafin werkt in uw buurt – De meest gestelde vragen’.
Neem ook eens een kijkje op de website www.aquafin.be. Op deze site kan u vanaf de start der
werken de stand van zaken en de planning van het project opvolgen. Klik rechts ‘werken in uw
gemeente’, selecteer links de gemeente waar de werken plaatsvinden en ga naar de detailfiches.
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 betrekken.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de projectmanager.
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.

Lijst van contactpersonen
Projectnummer:
Projectnaam:

21908
Afkoppeling Kloosterstraat

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 en locatie werfkeet:
Wordt bij de start van de rioleringswerken medegedeeld

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:
Eandis
Storingen: tel. 078 35 35 00
Gasreuk: tel. 0800 65 065
Farys
Storingen: tel. 078 35 35 88
Proximus
Storingen: tel. 0800 22 800

Telenet
Storingen: tel. 015 66 66 66
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