OPDRACHTFICHE

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 23451B

Herwaardering Sint-Amandsbeek: Honzebroekstraat tot Noordlaan

Bekken:
Zone:

Leie
MANDEL TOT MONDING KROMMEBEEK (incl)

Zuiveringsgebied:

Roeselare

Gemeente

Roeselare

Arrondissement:

Roeselare

Provincie:

West-Vlaanderen

Klasse:

Te programmeren projecten onder voorbehoud van quasi gelijktijdige uitvoering van afkoppelingswerken door
andere instanties

Aard:

Optimalisatieproject

Investeringsjaar:
Status:

2019 → 2022
Goedgekeurd Technisch Plan - Dit project is initieel onder het projectnr 23451 opgedragen op het OP 2019.
Naderhand werd beslist het project 23451 op te splitsen in een A- en een B-deel, en beide delen in het kader
van de budgetproblematiek budgettair door te schuiven naar het optimalisatieprogramma 2022.

Projectdefinitie
Doelstelling
Het project beoogt de aanleg van een DWA-leiding langsheen de bestaande moerriool (Sint-Amandsbeek). Zo wordt de Sint-Amandsbeek
geherwaardeerd tot een RWA-systeem dat voorlopig grotendeels ingebuisd zal blijven maar wel 'open' komt aan de bestaande bufferbekkens in
de Koning Leopold-III-laan.
De stad voorziet zowel in de Gitsestraat als de Honzebrouckstraat - 2 grote assen - een gescheiden stelsel. Daarnaast voorziet ze ter hoogte
van het geplande OP-project beperktere ingrepen om er het rendement van het OP-project te verbeteren, zoals het verminderen van
overstorten.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

1.796.545,90 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

0,00 euro
1.796.545,90 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 een ingediende melding (technische/financiële wijziging) werd beslist dit project in het kader van de budgetproblematiek door
te schuiven naar een volgend investeringsprogramma.

Vlaamse Milieumaatschappij – Regisseur van de waterketen – Dienst Saneringsinfrastructuur
Aangemaakt op 16 februari 2022
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