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1 Aanwezigen / panel
Panel: burgemeester Jan de Keyser, schepen Els Roelof, schepen Delphine Roels, Goele
Vansevenant projectmanager Agentschap Wegen en Verkeer, Steven Devoldere
projectmanager Aquafin, Gaëlle Lobelle studiebureau Lobelle, Frederic Callewaert projectleider
aannemersbedrijf RTS.
Bewoners: 90-tal personen

2 Verwelkoming door burgemeester Jan de Keyser
We zijn samengekomen om uitleg te geven over de werken die binnenkort starten: waarom
moet gewerkt worden en hoe zal gewerkt worden? Een goede en duidelijke toelichting creëert
een draagvlak bij de bewoners en zorgt ervoor dat problemen kunnen opgevangen worden.
Dat er hinder zal zijn, is duidelijk. Maar u kan er zich op voorbereiden. Anderzijds neemt de
aannemer ook ‘minder hinder’ maatregelen om de hinder voor de bewoners zo veel als mogelijk
te beperken.
Voorstelling van panel
Waarom wordt er gewerkt?
- Aanleg gescheiden rioolstelsel. Is een verplichting vanuit Europa, met als doel terug proper
water in onze waterlopen krijgen.
- Veiliger maken van de doortocht in Hertsberge, zeker voor de fietsers.
- Zorgen voor een mooie doortocht en een aangenamere leefomgeving voor de
omwonenden.
Kostprijs van de werken
Dit werk is een investering van 4.230.000 euro, waarvan 20% ten laste van de gemeente.

3 Toelichting over het verloop van de werken door Steven Devoldere
Aquafin
Wie is Aquafin
Aquafin bouwt in opdracht van het Vlaamse Gewest waterzuiveringsinstallaties om het
huishoudelijke afvalwater te zuiveren. Niet om er drinkwater van te maken, maar wel om onze
beken en rivieren terug proper te krijgen. Hoe minder regenwater er in een
waterzuiveringsinstallatie terechtkomt, hoe beter de installatie werkt. Eén jaar na de aanleg van
een gescheiden stelsel merken we al resultaat
Gemeente Oostkamp werkt samen met Aquafin.
Zie presentatie die op website staat www.oostkamp.be/openbare_werken
Situering van dit project en toekomstige projecten
Toelichting over de werkwijze voor de aanleg gescheiden rioolstelsel (opbraak van de
weg – aanleg twee rioolbuizen – aansluitingen private woningen – aanleg van de
bovenbouw).
Impact op het dagelijkse leven – hinder tijdens de werken

4 Toelichting over de wegenisplannen en over de timing door Gaëlle
Lobelle van het studiebureau
Zie presentatie.

5 Toelichting over de afkoppelingen door Gaëlle Lobelle van het
studiebureau
Zie presentatie.

6 Gevolgen voor het verkeer tijdens de werken door schepen Els Roelof
Zie presentatie.

7 Praktische zaken / afspraken / communicatie door burgemeester Jan
de Keyser en schepen Els Roelof
Zie presentatie.

8 Vragenronde
Ik heb een groencontainer, maar kan die niet naar een ophaalpunt brengen. Welke oplossing is
hiervoor voorzien?
>> schepen Roelof: we informeren bij IVBO en zullen de abonnees inlichten.
Moet de septische put afgekoppeld worden of mag ik die verder gebruiken?
>> Marc Daveloose, gemeente: u mag septische put behouden, maar moet niet.
Mijn zoon heeft beperking en wordt thuis opgehaald. Niet mogelijk om ver te voet te gaan. Blijft
mijn woning bereikbaar?
>> burgemeester: na vergadering mag u die vraag bespreken met de aannemer om de best
mogelijke oplossing te zoeken.
Tijdens werkuren moeten we wagen buiten werkzone zetten. Is er een parkeerzone voorzien?
>> burgemeester: is niet voorzien; u kan ondermeer parkeren in het deel van de Proosdijstraat
waar niet gewerkt wordt.
Wat zijn de werkuren
>> Aannemer: 7 tot 17 uur.
Ik woon in fase 1. Moeten de afkoppelingswerken op mijn privaat domein klaar zijn tegen einde
fase 1 of tegen einde van de werken?
>> Gaëlle Lobelle: tegen einde van de werken (september 2019), maar het beste is om die
werken te doen tijdens de uitvoering van fase 1, terwijl de aannemer er aan het werk is.
Door wie gebeurt de keuring van de afkoppelingswerken? En wanneer?
>> Gaëlle Lobelle: keuring gebeurt door studiebureau en wordt betaald door de gemeente. Bij
een herkeuring is dit op kosten van de eigenaar.
>> burgemeester: we mogen niet uit gaan van evidenties en zullen in de toekomst rekening
houden met vakjargon.
Vorige vergadering werd er gesproken over een subsidie van 2.000 euro. Is dit nog steeds zo?
>> burgemeester: ja. Subsidiebedragen zijn ongewijzigd gebleven. Max. 1.500 euro als u de
werken zelf uitvoert; max. 2.000 euro als werken door een aannemer gebeuren.

9 Slot
De burgemeester vat samen.
- Het gaat over een investering van rum 4 miljoen euro, samen met Agentschap Wegen en
Verkeer. We geven hiermee een betere, veiligere en mooiere infrastructuur aan de bevolking
en we voldoen aan de Europese verplichting om de kwaliteit van het water in de waterlopen
te verbeteren.
- Belangrijk is communicatie. Daarom deze oproep: er zullen problemen komen, maar maak ze
niet groter dan nodig. Wees verdraagzaam. En wees waakzaam in de werfzone in het belang
van uw veiligheid.

-

Hebt u vragen over bereikbaarheid van uw woning, neem dan contact met aannemer. Voor
andere vragen neem contact met de gemeente via 1 e-mailadres:
openbarewerken@oostkamp.be
We proberen de hinder zoveel mogelijk te beperken, maar hinder zal er zijn. We hopen na de
werken te kunnen zeggen dat alles vlot verlopen is.

Hij dankt iedereen voor de luisterbereidheid.
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