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 23409

Sanering Wulfhoek - Sint-Elooi

Bekken:
Zone:

Brugse Polders
RIVIERBEEK

Zuiveringsgebied:

Wingene

Gemeente

Wingene

Arrondissement:

Tielt

Provincie:

West-Vlaanderen

Klasse:

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

Aard:

Pompstation en persleiding

Investeringsjaar:
Status:

2020
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd bij de opmaak van het RMP 2019-2023 door Aquafin voorgesteld.

Doelstelling
Het project heeft als doel het door de gemeente Wingene ingezamelde afvalwater van de wijk Sint-Elooi te transporteren vanaf het
overnamepunt ter hoogte van de kruising van de Hereveldstraat met de Poversbeek naar de RWZI Wingene (via aansluiting op de persleiding
Noordakkerstraat)

Te saneren clusters
Te saneren
groene clusters
262-353
262-370
262-377
262-420
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262-427
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gerioleerd / te rioleren
langsheen het tracé
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Rollend meerjareninvesteringsprogramma 2020-2024 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest
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Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
GUP-37018-036 (GUP-prioriteit = 3)

→

Opdrachtscenario
Scenario van het Aquafin-projectvoorstel ikv opmaak RMP2019-2023 (DWA-riool langs de Lavoordestraat (tussen Vijverstraat en Hereveldstraat
tot Poversbeek) (LP cat. 3) en pomp (t.h.v. de Poversbeek) en persleiding langs de Hereveldstraat en Lavoordestraat die aansluit op bestaande
persleiding langs Doornstraat (regulier OP-budget)

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

467.479,34 euro

waarvan op

regulier budget:

202.460,10 euro

budget lokaal pact:

265.019,24 euro

Projectonderdelen
Budget
RB
RB
BLP
RB
BLP

Situering & omschrijving onderdeel
PS Hereveldstraat

Type
POMP

Lengte in m
0

Debiet in l/s
0

Capaciteit

Persleiding Hereveldstraat - Lavoordestraat (met aansluiting
op persleiding Doornstraat)
Persleiding diameter 10
Gravitaire DWA-leiding langs persleiding Hereveldstraat Lavoordestraat (tot Vijverstraat)
Gravitaire leiding diameter 25
Wegherstel persleiding (Hereveldstraat - Lavoordestraat)
Wegenis - 1 rijstrook - asfalt
Wegherstel gravitaire leiding (Hereveldstraat Lavoordestraat)
Wegenis - 1 rijstrook - asfalt

PERS

656

0

0

GRAV

573

0

0

WEG

328

0

0

WEG

286

0

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

De gemeente Wingene dient de vuilvracht in te zamelen van de woningen gelegen in de volgende groene clusters: 262-573-2
(gedeelte dat niet wordt gesaneerd door project 23409), cluster 262-572, cluster 262-575, cluster 262-574, cluster 262-420, cluster
262-425 en cluster 262-427 . Het is ook aangewezen meteen ook de groene clusters 262-353, 262-370 en 262-377 te saneren daar
deze woningen rechtstreeks lozen op de Poversbeek. De gemeente dient hiervoor een subsidie-aanvraag in te dienen bij VMM.
→

Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor
een prioritaire opname van het project 23409 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:
→

5102

[WINGENE] Sanering Wulfhoek - Sint-Elooi

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

Er dient maximaal gestreefd te worden naar het behoud van de bestaande leidingen als afvoer voor het hemelwater.

→

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
→

Samen met het gemeentelijk aandeel (essentieel voorbehoud) saneert dit project het afvalwater van 105 woningen. Dit afvalwater
wordt nu geloosd in de Poversbeek via een stelsel van rioleringen en inbuizingen.
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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.

Overige elementen
→

Het project is gelegen in het aandachtsgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek.

→

Dit project is prioritair voor het Bekkenbestuur

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 dit projectvoorstel bleek dat er ook een gemeentelijk, gecombineerd aandeel noodzakelijk is. Het betreft de
aanleg van een DWA-riool langs de persleiding in de Hereveld- en Lavoordestraat.
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 = Wingene

→

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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