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 23549

Verbindingscollector langs de Lichterveldestraat tussen collector 20583 (t.h.v.
Staatsbaan) en 96550 (t.h.v. Handzamevaart)

Bekken:
Zone:

IJzer
HANDZAMEVAART/SPANJAARDSBEEK TOT MONDING KASTEELBEEK (incl)

Zuiveringsgebied:

Kortemark

Gemeente

Kortemark

Arrondissement:

Diksmuide

Provincie:

West-Vlaanderen

Klasse:

Te programmeren projecten onder voorbehoud van quasi gelijktijdige uitvoering van werken (inzamelen
bijkomende vuilvracht) door andere instanties

Aard:

Verbindingsriolering

Investeringsjaar:
Status:

2020
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project

Dit project werd bij de opmaak van het RMP 2020-2024 door Infrax-West voorgesteld voor opname op
het bovengemeentelijk investeringsprogramma.
Doelstelling
Doel van het project is de aanleg van een gescheiden stelsel in de Lichterveldestraat tussen de collector 20583 ter hoogte van de Staatsbaan en
de collector 96550 ter hoogte van de Handzamevaart. Op deze manier kan het gescheiden stelsel komende vanuit de Gitsstraat verder
doorgetrokken worden richting de collector 96550. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de intenties van de gemeente Kortemark om de
Lichterveldestraat van fietspaden te voorzien en de weg her in te richten. Gezien dit de tussenliggende schakel tussen de collectoren 20583 en
96550 betreft is het Vlaams Gewest bereid om de aanleg van een gescheiden stelsel in dit deel van de Lichterveldestraat ten laste te nemen.

Te saneren clusters
Te saneren
groene clusters
185-946

Te saneren woningen
onmiddellijk
toekomstig
5
5

Orde
langs opwaartse straten via GIP
gerioleerd / te rioleren

Opdrachtscenario
Aanleg van een gescheiden stelsel in de Lichterveldestraat tussen de Staatsbaan en de collector langs de Handzamevaart

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

599.074,45 euro

waarvan op

regulier budget:

0,00 euro

budget lokaal pact:

599.074,45 euro

Projectonderdelen
Budget
BLP
BLP

Situering & omschrijving onderdeel
DWA-leiding tussen de collector 20583 thv de Staatsbaan en
de Spanjaardstraat
Gravitaire leiding diameter 30
DWA-leiding tussen de Spanjaardstraat en de collector

Type
GRAV

Lengte in m
200

Debiet in l/s
0

GRAV

200

0
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Capaciteit
0
0
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Budget

BLP
BLP
BLP
BLP
BLP
BLP
BLP

Situering & omschrijving onderdeel
96550 thv de Handzamevaart
Gravitaire leiding diameter 40
RWA-leiding tussen de Staatsbaan en de Spanjaardstraat
Gravitaire leiding diameter 40
RWA-leiding tussen de Spanjaardstraat en de
Handzamevaart
Gravitaire leiding diameter 50
Overstort thv de Staatsbaan
Overstort met overstortdebiet >= 200 l/s
Overstort thv de Spanjaardstraat
Overstort met overstortdebiet >= 200 l/s
Wegenis - sleufbreedte
Wegenis - 2 rijstroken - sleufbreedte - asfalt
Boring van de DWA-leiding onder de spoorweg
Boring leiding diameter 30
Boring van de RWA-leiding onder de spoorweg
Boring leiding diameter 40

Type

Lengte in m

Debiet in l/s

Capaciteit

GRAV

200

0

0

GRAV

200

0

0

OVER

0

0

0

OVER

0

0

0

WEG

400

0

0

BORI

25

0

0

BORI

25

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

Infrax voorziet in de sanering van de zijstraat van de Lichterveldestraat ter hoogte van de woningen met huisnummers 110A-118
(cluster 185-946, deel van GUP-32011-016 met prioriteit 3).
→

Het engagement (vanwege gemeente/rioolbeheerder) tot realisatie van dit voorbehoud is een noodzakelijke voorwaarde voor
een prioritaire opname van het project 23549 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:
→

19810

[KORTEMARK] Zijstraat Lichterveldestraat huisnummers 110A-118

Afstemming van het project op werken van derden en/of andere projecten van Aquafin
De gemeente voorziet de aanleg van fietspaden langs de Lichterveldestraat, inclusief herinrichting van de weg
→

Instantie(s): Gemeente Kortemark

→

Timing: 2020

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

Wegenis wordt hersteld in oorspronkelijke toestand. Verdere aanleg van fietspaden of herinrichting van de weg is ten laste van de
gemeente Kortemark.

→

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
→

Het project heeft een positieve invloed op de overstortwerking op de Handzamevaart. Langs de Handzamevaart zijn effectief en
mogelijk overstromingsgevoelige gebieden gelegen. Stroomafwaarts het project zijn natuurreservaten en vogelrichtlijngebied gelegen.
De Handzamevaart is in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan aangeduid als rivier- en beekvallei.

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 heraanleg/renovatie van tussenliggende schakels (overname van gemeentelijk patrimonium)
De gemeentelijke leiding tussen de collector 20583 ter hoogte van de Staatsbaan en de collector 96550 ter hoogte van de
Handzamevaart vormt de 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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