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Investeringsprogramma 2022-2026 

voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest 

Goedgekeurd door Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir op 4 februari 2022 

 

Project 22303 Sanering Zwevegemstraat 

 

Bekken: Leie 

Zone: GAVERBEEK TOT MONDING HOOIBEEK (excl) 

Zuiveringsgebied: Waregem 

Gemeente Zwevegem / Anzegem / Deelrijk 

Arrondissement: Kortrijk 

Provincie: West-Vlaanderen 

Klasse: Buitengebied - Projecten onder voorbehoud van quasi gelijktijdige uitvoering van werken (inzamelen 
bijkomende vuilvracht) door andere instanties 

Aard: Prioritaire riolering 

Investeringsjaar: 2019 → 2022 

Status: Goedgekeurd Technisch Plan - Dit project is reeds eerder ter uitvoering opgedragen. Na de goedkeuring van 
het technisch plan werd beslist dit project in het kader van de budgetproblematiek budgettair door te schuiven 
naar het optimalisatieprogramma 2022 

 

 

Projectdefinitie 

Doelstelling 

Het project beoogt de sanering van een bestaand lozingspunt in de Zwevegemstraat aan de noordkant van Otegem. Langsheen het tracé 
bevinden zich heel wat woningen die zullen mee gesaneerd worden. Vervolgens wordt het afvalwater aangesloten op de gescheiden riolering 

van Vichte en het collectorenstelsel richting RWZI Waregem. 

De gemeenten Zwevegem, Deerlijk en Anzegem zullen bijkomend een aantal clusters saneren - essentieel voorbehoud - om zo een rendement 
van 80 % te bereiken. Hiermee zal in totaal zo'n 920 IE gesaneerd worden. 

Kostprijsraming 

Klassieke raming IP: 6.346.634,00 euro waarvan op regulier budget:  6.346.634,00 euro 

   budget lokaal pact:     0,00 euro 

Deze kostprijsraming is een raming op het niveau van een uitgewerkt en goedgekeurd technisch plan. 

 

Doorschuiving in het kader van Budgetproblematiek 

Dit project werd reeds eerder ter uitvoering opgedragen aan nv Aquafin in het kader van het Investeringsprogramma 2019, doch bij de 
bespreking van het technisch plan werd beslist dit project in het kader van de budgetproblematiek door te schuiven naar een volgend 
investeringsprogramma. 

 

 

 


