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 23490

Renovatie verbindingsriolering Galgestraat + sanering overstortconstructies
Oliehoekstraat en Leebeekstraat.

Bekken:
Zone:

Bovenschelde
SCHELDE VAN MONDING MOLENBEEK TOT MONDING ZWALMBEEK

Zuiveringsgebied:

Oudenaarde

Gemeente

Oudenaarde

Arrondissement:

Oudenaarde

Provincie:

Oost-Vlaanderen

Klasse:

Projecten ter optimalisatie van de bestaande zuiveringsinfrastructuur (bv afkoppeling oppervlaktewater, uitbouw
berging, ...)

Aard:

Optimalisatieproject

Investeringsjaar:
Status:

2020
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd door Aquafin - op basis van de resultaten van een Integrale Waterstudie - voorgesteld bij de opmaak van het RMP 2020-2024.

Doelstelling
Ontdubbelen van de bestaande tussenliggende leiding in de Galgestraat en saneren van de omgekeerd werkende overstortconstructies in de
Oliehoekstraat en Leebeekstraat.

Knelpunten die in het kader van het project 23490 dienen gesaneerd te worden door de verantwoordelijke actor (hetzij
Aquafin, hetzij de gemeente, ...):
→

1853 - Op de toevoercollector naar de RWZI is de terugslagklep vastgeroest, waardoor deze constant open staat. Bij
regenweer stijgt het debiet van de beek enorm, waardoor de beek binnenstroomt in de collector. (verantwoordelijke
infrastructuur = Gemeente)

→

1852 - Op de toevoercollector naar de RWZI is de terugslagklep vastgeroest, waardoor deze constant open staat. Bij
regenweer stijgt het debiet van de beek enorm, waardoor de beek binnenstroomt in de collector. (verantwoordelijke
infrastructuur = Gemeente)

Opdrachtscenario
Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Galgestraat tussen het pompstation Rodelos en de spoorweg. Renovatie van de
overstortconstructies in de Oliehoekstraat en Leebeekstraat.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

1.235.000,00 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

0,00 euro
1.235.000,00 euro

Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin
Wegenwerken/fietspadenproject Galgestraat
→

Instantie(s): Stad Oudenaarde
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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

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

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

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2020
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).

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten
Tenlastename van de heraanleg/renovatie van tussenliggende schakels (overname van gemeentelijk patrimonium)
De gemeentelijke leiding tussen 22812 en 91108, vormt een tussenschakel tussen 2 bestaande bovengemeentelijke collectoren. Het
is de bedoeling deze tussenliggende leiding her aan te leggen. Aangezien door het betrokken project een aaneengesloten
bovengemeentelijk netwerk wordt gecreëerd, kan dit project door het Vlaams Gewest in het kader van het lokaal pact ten laste
worden genomen.
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