OPDRACHTFICHE

Investeringsprogramma 2019-2023
voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest
Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 30 maart 2018

Project 23411

Sanering Waregemstraat - Vichtseweg - Delfien Vanhautestraat

Bekken:
Zone:

Leie
GAVERBEEK TOT MONDING HOOIBEEK (excl)

Zuiveringsgebied:

Waregem

Gemeente

Anzegem / Waregem

Arrondissement:

Kortrijk

Provincie:

West-Vlaanderen

Klasse:

Te programmeren bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het buitengebied, bestaande uit of aan te
sluiten op een lokale zuivering

Aard:

Pompstation en persleiding

Investeringsjaar:
Status:

2019
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 de lozingen van de riool van de Delfien Vanhautestraat en Waregemstraat aan te sluiten op het centraal gebied van
Vichte. Dit zal gebeuren door een pomp en persleiding. De dienstrioleringen (DWA- en RWA-leidingen) die langs dit tracé liggen worden
onmiddellijk mee opgenomen in dit project.

Te saneren uitlaten
Te saneren uitlaten
34002_0032
34002_0114
34002_0115
34002_0116
34002_0117

Reeds verzamelde vuilvracht (IE)
63
25
23
29
75

Te saneren clusters
Te saneren
groene clusters
152-256
152-256

Orde
langs opwaartse straten via GUP te
rioleren
langsheen het tracé

Te saneren woningen
onmiddellijk
toekomstig
40
40
69

69

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
→

GUP-34002-073 (GUP-prioriteit = 3)

Opdrachtscenario
Scenario van het Aquafin-projectvoorstel ikv opmaak RMP2019-2023 met uitzondering van het traject langs de Vichtseweg ten noorden van de
Kasselrijbeek en langs de Waregemstraat tussen de Cottereel- en Oudenaardestraat.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

1.266.820,00 euro

waarvan op

regulier budget:

550.982,00 euro

budget lokaal pact:

715.838,00 euro
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Aannames bij het definiëren van dit project
→

De dienstrioleringen die vallen het budget Lokaal Pact worden mee opgenomen onder dit projectnummer. Er wordt geen afzonderlijk
G-project gedefinieerd.

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

Bij de uitwerking van het Technisch Plan dient Aquafin vooraf alle adviserende partijen te contacteren of samen te brengen zodat
vooraleer het voorontwerp wordt ingediend reeds rekening kan worden gehouden met hun adviezen of opmerkingen. De gemeente
Anzegem is immers sterk vragende partij om het project zo vlug mogelijk in uitvoering te laten gaan.

→

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

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2019
Overige elementen
→

De gemeente Anzegem had de intentie de Waregemstraat her aan te leggen zonder renovatie van de riolering. Reden voor de
heraanleg is het feit dat de inwoners te maken hebben met geluid en trillingen van het verkeer van deze weg in hun woningen. De
gemeente kan akkoord gaan met het bovengemeentelijke rioleringsproject op voorwaarde dat de werken ten laatste eind 2019 zullen
starten. Verder moet gewezen worden op het hoge rendement van deze werken.

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 voorstel van het project 23411 blijkt dat de meest aangewezen manier van afvalwatertransport de aanleg
van een pompstation en persleiding te zijn. De gemengde rioleringen langs het tracé van de persleiding blijken in slechte staat te
zijn. Er is dus een gemeentelijk, gecombineerd aandeel noodzakelijk dat bestaat uit de aanleg van een DWA- en RWA-leiding langs
het tracé.
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. De aanleg van de dienstrioleringen worden mee opgenomen onderhet
projectnummer 23411 gezien de gemeente Anzegem sterk vragende partij is om de werken zo vlug mogelijk uit te voeren.

Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin
→

Gemeentelijke saneringsplichtige = VMW (de Watergroep) / Waregem

→

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.

→

Overdrachtmoment = ?

Watertoets
Verwachte effecten op het watersysteem
→

verbetering van de waterkwaliteit

→

opheffen van puntlozingen

→

weren van schadelijke stoffen

→

verbetering van de kwaliteit van de waterbodem

→

vrijwaring van de bovenloop van de waterloop

Het project 23411 is - op basis van GIS-analyse - gelegen in ...
Overstromingsgevoelige gebieden
effectief overstromingsgevoelig
mogelijk overstromingsgevoelig
niet overstromingsgevoelig
Grondwaterstromingsgevoelige
gebieden
zeer gevoelig (type 1)
matig gevoelig (type 2)
weinig gevoelig (type 3)
geen informatie mbt gevoeligheid
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Leidingen

Pompstation

Overstorten

2133 m

X

X

Leidingen
1292 m
2133 m

Pompstation

Overstorten
X

Bekkens

RWZI/KWZI

Bekkens

RWZI/KWZI

X
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Infiltratiegevoelige gebieden
infiltratiegevoelig
niet infiltratiegevoelig

Leidingen
2133 m
1710 m

Pompstation
X

Winterbed
in winterbed
buiten winterbed

Leidingen

Pompstation
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Overstorten

Bekkens

RWZI/KWZI

Bekkens

RWZI/KWZI

X
Overstorten
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