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 23560

Afkoppeling dorp Veltem-Beisem

Bekken:
Zone:

Dijle en Zenne
WEESBEEK

Zuiveringsgebied:

Kortenberg

Gemeente

Herent

Arrondissement:

Leuven

Provincie:

Vlaams-Brabant

Klasse:

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

Aard:

Afkoppeling

Investeringsjaar:
Status:

2020
Goedgekeurd IP

Projectdefinitie
Herkomst van het project
Dit project werd door Herent als subsidiedossier aangevraagd, en door VMM in het kader van het Lokaal Pact opgenomen op het
bovengemeentelijk investeringsprogramma.
→

B201078

[HERENT] Afkoppeling Dorpsplein Veltem-Beisem, Pastoor De Clerckstraat en Lodewijk van Veltemstraat (deel)

Doelstelling
De gemeente Herent beschikt over een hemelwaterplan, dit project geldt als ondersteuning om die realisatie hiervan te ondersteunen. Er wordt
een prioritaire RWA as voorzien in het centrum, waarvan de visie comform het hemelwaterplan is.

Te saneren clusters
Te saneren
groene clusters
130-83

Te saneren woningen
onmiddellijk
toekomstig
12
15

Orde
langsheen het tracé

Link met gebiedsdekkend uitvoeringsplan:
→

GUP-24038-314 (GUP-prioriteit = 8)

Opdrachtscenario
DWA: Gravitaire leiding in Pastoor De Clerckstraat en Dorpsplein. Gravitaire leiding in Lod. Van Veltemstraat vanaf huisnummer 23B tot aan
kruispunt met Haachtstraat. Pomp op kruispunt Dorpsplein en Haachtstraat, deze pomp zal het afvalwater van dit project aansluiten op
bestaande gemeentelijke riolering van de Haachtstraat.
RWA: Gravitaire leiding in Pastoor De Clerckstraat, Dorpsplein en Lod.VanVeltemstraat tot huisnummer 12. Gracht in Lod. Van Veltemstraat
tussen huisnummer 12 en 23 B deze gracht sluit aan op Beysemveldloop. Herprofilering en aanleg van een bufferzone van 400m³ langs de
Beysemveldloop.

Kostprijsraming
Klassieke raming IP:

1.636.688,00 euro

waarvan op

regulier budget:
budget lokaal pact:

0,00 euro
1.636.688,00 euro

Randvoorwaarden bij de uitwerking/uitvoering van dit project
→

Zie 'Randvoorwaarden voor de projecten die ter uitvoering worden opgedragen' in het OP-bundel!
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Rollend meerjareninvesteringsprogramma 2020-2024 voor de optimalisatie van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest

Goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 5 april 2019

Motivatie voor de opname op het investeringsprogramma 2020
Ecologische meerwaarde
→

Dit project is van belang voor het behalen van de goede toestand in het aandachtsgebied Weesbeek.

Overname van gemeentelijke investeringen in het kader van het lokaal pact met de gemeenten
Tenlastename van gemeentelijke investeringsprojecten in het kader van de optimalisatie van de DWA- en RWA-aanpak
met een belangrijke impact op de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur
Dit project betreft het afkoppelen van oppervlaktewater van het centrum in Veltem-Beisem. In het kader van het lokaal pact met de
gemeenten, en gelet op het belang van de betrokken afkoppelingen voor de goede werking van de bovengemeentelijke
zuiveringsinfrastructuur, is het Vlaams Gewest bereid dit afkoppelingsproject zelf ten laste te nemen.

Overdracht van gemeentelijke saneringsplichtige naar Aquafin
→

Gemeentelijke saneringsplichtige = Herent

→

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. Ter concretisering hiervan dient zij wel nog de gebruiksovereenkomst te ondertekenen (= voorwaarde voor effectieve
uitvoering van dit project via het Lokaal Pact).

→

Overdrachtmoment = Aanvang project
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