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Werken in Vleteren: H. Deberghstraat, Schazenstraat, Reningestraat, Kasteelweg,
Boterweg
Projectnummer VLE3003
Geachte mevrouw
Geachte heer
Riopact*, de gemeente Vleteren en de provincie West-Vlaanderen zijn momenteel bezig met het
riolerings-, wegenis- en fietspadenproject in uw omgeving. Met deze werken wordt het regenwater
afgekoppeld van de riolering, krijgen een aantal straten een nieuw kleedje, wordt de omgeving rond
basisschool Klavertje 3 veiliger gemaakt en krijgt de Reningestraat een vrij liggend fietspad.
Met dit schrijven willen we u een update sturen van de planning van deze riolerings- en
wegeniswerken.

Met vriendelijke groeten,

Reinaart Laureys
Projectmanager riopact

* Riopact is een samenwerkingsverband tussen drinkwaterbedrijf De Watergroep en rioolwaterzuiveraar
Aquafin en werkt samen met uw gemeente aan de uitbouw en beheer van het rioolstelsel.

Stratenplan met het traject rioleringswerken in blauw aangeduid

Algemene projectinformatie
Doel en beschrijving van de werken
Het project voorziet in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de H. Deberghstraat,
Schazenstraat, een deel van de Reningestraat, de Kasteelweg en een deel van de Boterweg.
Na realisatie van de werken zal het regenwater gescheiden afgevoerd worden van het afvalwater.
Het afvalwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterwaterzuiveringsinstallatie van Vleteren. Het
regenwater wordt afgeleid naar de waterloop in de Boterweg, die verderop overgaat in de
Kerkebeek. Deze werken brengen ons een stap dichter bij het uiteindelijke doel: opnieuw proper
water in alle beken en rivieren.
Gelijktijdig met de rioleringswerken plant het gemeentebestuur van Vleteren de heraanleg van de H.
Deberghstraat, Schazenstraat en Reningestraat. Ook de omgeving rond de Vrije Basisschool Klavertje
3 zal opnieuw worden ingericht, zodat een veilige schoolomgeving ontstaat. Tot slot krijgt de
Reningstraat een vrij liggend fietspad tot aan de grens met Lo-Reninge.

Riolerings- en wegeniswerken
Aannemer Desot is aangewezen voor de uitvoering van de riolerings- en wegeniswerken. De werken
zijn gestart eind april 2017 ter hoogte van de Boterweg.
Wij kunnen onderstaande planning meegeven voor de resterende werken. Deze planning is onder
voorbehoud van een gunstig verloop van de werken.
Fase 1A + 1B : Boterweg en Kasteelweg (tussen Kasteelstraat – Martin Vandewynckelstraat)
De riolering is aangelegd en de wegenis is aangelegd tot en met de onderlaag asfalt. De toplaag zal
aangebracht worden over meerdere fasen tegelijk.
Fase 1C: Kasteelweg (tussen kruispunt Boterweg – kerkhof – cluster woningen)
De riolering is aangelegd en de wegenis is aangelegd tot en met de onderlaag asfalt. De toplaag werd
reeds aangebracht.
Fase 2 : Kasteelweg (tussen Martin Vandewynckelstraat en kruispunt Schazenstraat)Schazenstraat - kruispunt Kerkstraat + Reningestraat tot net voorbij woning Reningestraat 18
De riolering is aangelegd en de wegenis is aangelegd tot en met de onderfundering. De onderlaag
asfalt zal in de 2de helft van juni worden aangelegd. De toplaag zal aangebracht worden over
meerdere fasen tegelijk.
De E. Devloostraat is sinds 29 mei opnieuw toegankelijk in beide richtingen via de Oude Reningeweg
/ Reningestraat.

Fase 3: H. Deberghstraat tussen de E. Devloostraat en de Reningestraat nr.20 incl. Kasteelweg
De riolering is aangelegd. De huisaansluitingen zullen eveneens gerealiseerd zijn tegen 31 mei.
Aansluitend zal men starten met de heropbouw van de wegenis en voetpaden. In de 2de helft van juni
zal men dan ook de onderlaag in asfalt aanleggen. De toplaag zal aangebracht worden over meerdere
fasen tegelijk.
Zoals in fase 2 reeds aangegeven is de E. Devloostraat sinds 29 mei opnieuw toegankelijk in beide
richtingen via de Oude Reningeweg / Reningestraat. Vanuit de E. Devloostraat kan men wel nog
richting de H. Deberghstraat zolang fase 4 niet werd aangevat.
Fase 4: H. Deberghstraat tussen de E. Devloostraat en de N8
Deze rioleringswerken zijn voorzien om te starten vanaf 18 juni.
Fase 5: Reningestraat tussen huisnummers 20 en 25
Deze werken zijn eveneens voorzien om te starten in de 2de helft van juni.

Werken nutsmaatschappijen
De voorbereidende werken zijn afgerond. De overblijvende aanpassingen aan de nutsleidingen
dienen gelijktijdig uitgevoerd te worden met de rioleringswerken van aannemer Desot.
De zone waar de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen hebben plaatsgevonden is een
langere periode onafgewerkt gebleven. Onze excuses voor de hinder.
Ter info : De zone waar werken van de nutsmaatschappijen zijn gebeurd, worden tijdelijk hersteld
gezien de werken van de aannemer Desot hierna nog dienen aan te vatten. Na uitvoering van de
rioleringswerken zal de wegenis definitief heraangelegd worden.

Bereikbaarheid school
Sinds 7/12/2017 verloopt de toegangsweg naar school via het toegangspad langs de N8. Er werd
hiervoor een kiss and ride zone aangelegd.

Wegomlegging tijdens de werken
Het traject H. Deberghstraat – Kerkstraat – Reningestraat is verboden voor doorgaand verkeer. De
zone blijft wel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Voor het doorgaand verkeer is een omleiding
voorzien via de Kruisboomstraat, Keiweg en de Halve Reningestraat.
Vanaf maandag 11/12/2017 werd een aanpassing voorzien in het tijdelijk politiereglement.
Dit wil zeggen dat de Kasteelweg enkel toegankelijk zal zijn voor de bewoners en de bezoekers van de
Zonnegloed en Schraevenacker.
Dit zal kenbaar gemaakt worden ter hoogte van het kruispunt met de Boterweg en de Kasteelweg en
ter hoogte van de Reningestraat en het tweesporenpad.
Het is niet de bedoeling dat de Kasteelweg gebruikt zal worden voor doorgaand verkeer van en naar
Reninge.

Verhuis of levering: informeer ons

U kunt ons ook helpen de werken vlot te laten verlopen, door ons tijdig te laten weten wanneer u
eventueel een verhuis plant, of misschien een bijzondere levering verwacht, zodat hierover
afspraken kunnen gemaakt worden met de aannemer.

Informatie voor handelaars en ondernemingen
Om te weten of u in aanmerking komt voor een inkomenscompensatie, dient u contact op te nemen
met uw gemeentebestuur. Als u voldoet aan de minimumvoorwaarden, kunnen zij u een attest
bezorgen waarmee een inkomenscompensatie kan verkregen worden bij het Participatiefonds, een
federale openbare financiële instelling (website: www.openbarewerken-zelfstandigen.be).

Lijst van contactpersonen
Projectnummer:
Projectnaam:

VLE3003
H. Debergstraat, Schazenstraat, Reningestraat, Kasteelweg, Boterweg

Riolerings- en wegeniswerken
Contactcenter
03 450 45 45 – contact@aquafin.be
Voor al uw vragen over werken of onze infrastructuur, kan u op weekdagen van 8u tot 19u terecht bij
het contactcenter. Onze medewerkers helpen u graag verder.
Aannemer Desot
Projectleider John Desot, werfleider Jelle De Cock
tel: 057 48 81 49
De werfkeet bevindt zich ter hoogte van de site parkbegraafplaats.
Noodnummer
Bij noodgevallen kan u buiten de werkuren en in het weekend terecht
op het gratis noodnummer: 0800 16 603

Werken aan nutsleidingen
Voor meldingen in verband met gas, water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen neemt u best
contact op met één van de nutsbedrijven uit onderstaande lijst:
Eandis
Storingen: tel. 078 35 35 00
Gasreuk: tel. 0800 65 065

De Watergroep
Storingen: tel. 02 238 96 99
Proximus
Storingen: tel. 0800 22 700 (telefoon)
tel. 0800 22 312 (ADSL)
Telenet
Storingen: tel. 015 66 66 66

