MOTIVATIEFICHE

Investeringsprogramma 2020-2024
voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest
Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 april 2019

Project 22545

Verbindingsriolering Lindestraat(Alken)

Bekken:
Zone:

Demer
HERK VAN MONDING HERKEBEEK (excl) TOT MONDING KLEINE HERK (incl)

Zuiveringsgebied:

Alken

Gemeente

Alken

Arrondissement:

Tongeren

Provincie:

Limburg

Klasse:

Buitengebied - projecten onder voorbehoud van quasi gelijktijdige uitvoering van werken (bijk. vuilvracht &
afkoppeling) door andere instanties

Aard:

Verbindingsriolering

Investeringsjaar:
Status:

2020
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd door VMM gedefinieerd bij de opmaak van het RMP 2011-2015 in het kader van de opmaak van het gebiedsdekkend
uitvoeringsplan (GUP).

Doelstelling
Dit project zal de vuilvacht van de Lindestraat te Alken saneren en aansluiten op de bestaande afwaartse zuiveringsinfrastructuur.

Te saneren clusters
Te saneren
groene clusters
181-231
181-232
181-69
181-70
181-71
181-71

Orde
langs opwaartse straten
gerioleerd / te rioleren
langs opwaartse straten
gerioleerd / te rioleren
langsheen het tracé
langs opwaartse straten
gerioleerd / te rioleren
langs opwaartse straten
gerioleerd / te rioleren
langsheen het tracé

via GIP

Te saneren woningen
onmiddellijk
toekomstig
14
14

via GIP

36

36

via GIP

1
1

1
1

via GIP

13

13

21

21

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
→

GUP-73001-131 (GUP-prioriteit = 8)

Opdrachtscenario
Het project start ter hoogte van het overnamepunt aan het einde van cluster 181-232, Lindestraat nr.74, en volgt de Lindestraat tot aan de
aansluiting op de bestaande collector Kozenbeek fase 2 (98341).

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

713.811,42 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:
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713.811,42 euro
0,00 euro
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OPDRACHTFICHE

Rollend meerjareninvesteringsprogramma 2020-2024 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 april 2019

Projectonderdelen
Budget
RB
RB

Situering & omschrijving onderdeel
DWA Lindestraat
Gravitaire leiding diameter 25
RWA Lindestraat
Gravitaire leiding diameter 40 met wegherstel (asfalt)

Type
GRAV

Lengte in m
720

Debiet in l/s
0

GRAV

720

0

Capaciteit
0
0

 RB = projectonderdeel behoort tot Regulier Budget / BLP = projectonderdeel behoort tot Budget Lokaal Pact

Voorbehoud bij dit project (= voorwaarde voor uitvoering)
Doel/voorwerp van het voorbehoud
aansluiten kwalitatieve vuilvracht

afkoppelen parasitair water

erosiebestrijding

Het voorbehoud omvat de aansluiting van alle opwaarts nog aan te sluiten vuilvracht in de Lindestraat, Deversveldstraat en
Kapelstraat.
→

Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor
een prioritaire opname van het project 22545 op het bovengemeentelijke investeringsprogramma. Na opdracht aan Aquafin
dient dit engagement dan ook in alle fasen van het project van nabij opgevolgd en bewaakt. De uitvoering van betrokken
projecten dient zo nauw mogelijk op elkaar afgestemd!

Uitvoering is gekoppeld aan de uitvoering van de volgende gemeentelijke projecten:
→

17500

[ALKEN] Lindestraat - Deversveldstraat - Kapelstraat

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

Er dient bij de opmaak van het technisch plan gezocht te worden naar brongerichte maatregelen voor het hemelwater van de wegenis.

→

Zie ook 'Randvoorwaarden voor de projecten die ter uitvoering worden opgedragen' in het OP-bundel!

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2020
Ecologische meerwaarde
→

Het project saneert onmiddellijk de huishoudelijke vuilvracht van 56 inwoners. Door de aansluiting van de opwaartse groene clusters
worden er 152 inwoners bijkomend gesaneerd.

→

Dit project is van belang voor het behalen van de goede toestand in het aandachtsgebied Herk + Kleine Herk.

De prioritaire opname kadert in de onderlinge afstemming van dit project met andere projecten van Aquafin en/of met
projecten van derden
→

De prioritaire opname is wenselijk aangezien de gemeente zich engageert de nodige investeringen uit te voeren om te voldoen aan het
gestelde voorbehoud.
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