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Agenda

•  Projectvoorstelling 
•  Werken aan de nutsvoorzieningen 
•  Minder hindermaatregelen, bereikbaarheid 
•  Afkoppeling privaat domein 
•  Communicatie 
•  Firma: Jozef  Vanden Buverie & Co 
•  Vragen 



Projectvoorstelling

•  Globale kostprijs der werken:  
319.099,23€ (incl. BTW) 

•  Aannemer: 
Jozef  Vanden Buverie & Co 
Spildoornstraat 16 
8792 Desselgem 

•  Uitvoeringstermijn: 30 werkdagen 
•  Startdatum: 05/03/2018 



Projectvoorstelling

•  Doel van de werken: 
-  Verbeteren bereikbaarheid bedrijven door het 

deel van de straat vanaf  de N60 tot KWIK 
Eine te verbreden van 3m tot 6m 

-  Aanleg gescheiden riolering 
-  Conform het mobiliteitsplan en om 

sluikverkeer te vermijden worden thv KWIK 
Eine afsluitpaaltjes geplaatst 



Projectvoorstelling

•  Situering 
 



Projectvoorstelling

•  Plannen: 
 
Ontworpen toestand 
 
Typedwarsprofiel 



Projectvoorstelling

•  Hoe zullen de werken verlopen? 
 
 



Werken aan nutsvoorzieningen

•  Eandis: voorziet geen werken 
•  Farys, Proximus en Telenet: 

vervangen van enkele leidingen 
 
Start: Eind januari 2018 



Minderhinder maatregelen,�
bereikbaarheid

•  Toegankelijkheid van de woningen, bedrijven 
en voetbalterreinen maximaal verzekeren: 
- Minderhinder steenslag 
 
 
 
 



Minderhinder maatregelen,�
bereikbaarheid

- Omleidingen: 



Minderhinder maatregelen,�
bereikbaarheid

- Uitvlakken van de inritten en toegangen 
woningen  
 

 
- Verzamelen vuilniscontainers 



Afkoppeling privaat domein

•  Gescheiden rioleringsstelsel 
 



Afkoppeling privaat domein

Waarom afkoppelen? 
-  Beter voor u en het milieu 
-  Zuiveringsresultaten zijn beter 
-  Overstromingen worden op termijn ingeperkt 
-  Er is de wettelijke verplichting (VLAREM) 



Afkoppeling privaat domein
•  Afkoppelingsdeskundige zal in de komende weken 

langs komen om de afkoppeling te bespreken 
•  Wat kost dit? 
-  Opmaak van de afkoppelingsstudie: ten laste van de 

eigenaar (180€ excl. BTW) 
-  Kosten voor de afkoppeling op privaat domein zijn ten 

laste van de stad, met een maximum van 2000€ (excl. 
BTW).  

-  De stad komt niet tussen in de heraanleg van allerlei 
beplanting. 
 
 



Afkoppeling privaat domein

-  Indien de eigenaar zelf  de werken uitvoert: 
tussenkomst stad: 70% van de kosten met 
max. van 2000€ (excl. BTW) 

-  Indien pompstation noodzakelijk: tussenkomst 
van max. 2000€ (excl. BTW) 

-  Keuring van de private riolering: ten laste van 
de eigenaar (75€ excl. BTW) 
 



Communicatie
Contactgegevens: 
•  Aannemer: 

NV Jozef  Vanden Buverie & Co 
Kim Hoedekie, werfleider: 0475/58.88.58 

•  Stad Oudenaarde: 
Geert Vandriessche, werftoezicht: 
0473/87.68.92 
Jan De Clippel, projectingenieur: 
0476/59.66.38 



Communicatie

Kanalen: 
•  http://www.oudenaarde.be/wonen-leven/

openbare-werken 
•  Nieuwsbrieven 
•  SMS (dringende zaken) 



Communicatie

Contactgegevens bewoners: 
We nemen graag uw contactgegevens op 
(mailadres, telefoonnr.) na de infovergadering 



Firma aan het woord



Zĳn er nog vragen


