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Voorwerp : Schriftelijke vraag – Rioleringswerken in Neerpede

Mijnheer het Gemeenteraadslid,

Ingevolge uw schriftelijke vraag aangaande bovenvermelde zaak kunnen wij u meedelen
dat  Vivaqua een plan opgesteld heeft  om een collector voor afvalwater aan te leggen
tussen het Vijverpark en de Neerpedestraat. De collector wordt enerzijds aangesloten op
de reeds bestaande collector in het Vijverpark ter hoogte van de Maurice Carêmelaan en
volgt  anderzijds  de  wegenis  van  de  Hazenstraat  en  de  Neerpedestraat  tot  aan  het
huisnummer  971.  Dit  laat  toe  om de  huizen  langs  dit  traject  aan  te  sluiten.  Vivaqua
voorziet eveneens om het afvalwater van de Scherdemaalstraat en de Olympische dreef
op te vangen. Een nieuwe collector dient eveneens aangelegd te worden ter hoogte van
de Bloeistraat om hierop aan te sluiten.

Voor wat betreft de  aanvang der werken; de planning der werken is nog niet opgesteld
omdat  er  nog  geen  financieel  akkoord  is  tussen  Vivaqua en Hydrobru.  Indien  er  een
financieel  akkoord  is  voor  het  einde  van  2015,  dan  zullen  de  werken  ten  vroegste
aanvangen in  de  zomer  van 2016.  De aanleg zal  gebeuren van stroomafwaarts  naar
stroomopwaarts, hetzij van het Vijverpark naar de bovenkant van de Neerpedestraat.

Inzake het verkeersimpact,  is het vandaag nog niet mogelijk om een tijdschema op te
stellen en om mede te delen welke straten voor welke periode niet toegankelijk zullen zijn.
De planning zal opgesteld worden in samenspraak met Openbare Werken en Mobiliteit.
De duur van de werken wordt echter wel al geschat op minimum 2 jaar.

Om de bewoners te  informeren is  een info  vergadering voorzien,  zodra de gemeente
betrouwbare en concrete informatie heeft verworven.



Wat betreft onteigeningen, de collector wordt hoofdzakelijk onder de wegenis aangelegd. 

Bovendien verkiest Vivaqua een ondergrondse concessie boven een onteigening.

Hoogachtend.
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