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 23141

Sanering Vondelstraat

Bekken:
Zone:

Leie
LEIE VAN MONDING HEULEBEEK (excl) TOT MONDING PLAATSBEEK (incl)

Zuiveringsgebied:

Beveren - Leie

Gemeente

Harelbeke

Arrondissement:

Kortrijk

Provincie:

West-Vlaanderen

Klasse:

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

Aard:

Gemeentelijke riolering

Investeringsjaar:
Status:

2020
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd door VMM gedefinieerd bij de opmaak van het RMP 2016-2020 in het kader van de opmaak van het gebiedsdekkend
uitvoeringsplan (GUP).

Doelstelling
Het project beoogt de sanering van de Vondelstraat, waar het overnamepunt is bereikt. De stad dient de opwaartse clusters mee te saneren.
In totaal zal zo'n 240-tal IE worden gesaneerd.

Te saneren clusters
Te saneren
groene clusters
236-272
236-272

Te saneren woningen
onmiddellijk
toekomstig
65
65

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

16

16

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
→

GUP-34013-003 (GUP-prioriteit = 5)

Opdrachtscenario
Het lozingspunt t.h.v. de Vondelbeek oppompen naar de riolering van de Vierkeerstraat.
Langsheen de persleiding dient een DWA-leiding en een RWA-systeem te worden voorzien.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

543.152,22 euro

waarvan op

regulier budget:

177.246,51 euro

budget lokaal pact:

365.905,71 euro

Projectonderdelen
Budget
BLP
BLP

Situering & omschrijving onderdeel
DWA-leiding langsheen de persleiding
Gravitaire leiding diameter 25
RWA-leiding langsheen de persleiding
Gravitaire leiding diameter 40 met wegherstel (asfalt)

Type
GRAV

Lengte in m
360

Debiet in l/s
0

GRAV

360

0
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Capaciteit
0
0
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Budget

Situering & omschrijving onderdeel

Type

Lengte in m

Debiet in l/s

Capaciteit

POMP

0

0

260

OVER

0

200

0

PERS

360

0

0

Er dient zo veel als mogelijk hemelwater afgevoerd te worden naar
de bestaande gracht aan de overkant van de weg. Er dient te
worden nagegaan of de bestaande leiding kan herbruikt worden als
RWA-leiding. Een RWA-leiding mag voorzien worden in het kader v

RB
RB
RB

Pompstation Vondelstraat thv Vondelbeek
pompstation met een capaciteit = 250 IE
overstort Vondelbeek
Overstort met overstortdebiet >= 200 l/s
Persleiding naar Vierkeerstraat
Persleiding diameter 10

 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 essentieel voorbehoud omvat ( deel van GUP-34013-004):
- Vondelstraat opwaarts overnamepunt (bestaande leiding kan eventueel als RWA-leiding behouden blijven);
- Kuurnsestraat tussen huisnrs. 60 en 106;
- Haringstraat: tussen Kuurnsestraat en Vondelstraat;
- clusters 236-176 en 236-64 (Waterstraat huisnrs. 2 - 38);
- niet verplicht maar toch onmiddellijk aansluitend op andere clusters: Asselstraat: woning met huisnr.7 tot aan Kuurnsestraat
→

Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor
een prioritaire opname van het project 23141 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:
→

19818

[HARELBEKE] Vondelstraat (huisnr 35 tot Kuurnestr), Haringstraat (tss Kuurnestr en Vondelstr), Kuurnestraat
(van nr 60 tot Asselstr), Asselstraat (van nr 7 tot Kuurnestr.), Waterstraat (tracé tss huisnrs 2 en 38 en huisnrs
15,17 en 19 vlgns Grootschalig Ref.Bestand)

Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin
Geplande verkaveling tussen de Vierkeerstraat en Vondelstraat
→

Instantie(s): Privé

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

Tussen de Vierkeerstraat en de Vondelstraat is een verkaveling gepland. Het afvalwater dient gezamenlijk met het OP-project te worden
opgepompt. De kosten voor de bouw van dit pompstation dienen verdeeld te worden.

→

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
→

Stroomafwaarts is de Vondelbeek en vervolgens Hazebeek in parkgebied gelegen.

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 aangewezen gelet op de onderlinge afstemming van dit project met andere geplande werken van derden (zie
hoger).

→

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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Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten
Tenlastename van de aanleg van dienstrioleringen en/of wachtaansluitingen
Bij de opmaak van het project 23141 bleek dat er ook een gemeentelijk, gecombineerd aandeel noodzakelijk is. Het betreft de
aanleg van een DWA- en RWA-systeem langsheen de te voorziene persleiding.
In het kader van het Lokaal Pact met de gemeenten, zal het Vlaams Gewest dit gemeentelijk aandeel alsnog ten laste nemen. De
bijkomende tenlastename door het Vlaams Gewest omvat principieel (tenzij andere afspraken) ook het herstel van de wegenis in
oorspronkelijke toestand. Eventuele bijkomende voorzieningen (herinrichting wegenis, fietspaden, …) zijn niet in deze bijkomende
tenlastename vervat en blijven ten laste van de gemeente.

Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin
→

Gemeentelijke saneringsplichtige = INFRAX

→

De gemeentelijke saneringsplichtige heeft zich akkoord verklaard met de uitvoering van dit project via het Aquafininvesteringsprogramma, én met het ten hare laste nemen van het beheer van de betrokken gemeentelijke infrastructuur na realisatie
van het project. De gebruiksovereenkomst (= voorwaarde voor effectieve uitvoering van dit project via het Lokaal Pact) werd reeds
ondertekend.

→

Overdrachtmoment = Aanvang project
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