Algemene projectinformatie

Doel van de werken
Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van een groot deel van Mazenzele, dat nu nog in
de verschillende grachten belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Via dit netwerk “collector
Mazenzele” zal het uiteindelijk terechtkomen in de nog nieuw te bouwen
rioolwaterzuiveringsinstallatie “Regenwortel”, op de site Plumes langs de Kouterbaan.
Het gaat om het afvalwater van ongeveer 1.500 inwoners dat bijkomend zal worden
opgevangen en gezuiverd.
Om dit te realiseren zal Aquafin rioleringswerken uitvoeren in de buurt van volgende straten:
• Langeveldweg,
• Langeveldstraat,
• Kruising met de Opwijksestraat,
• Deel in Dries,
• Deel in Dorp
• Weilanden/akkers tussen Opwijksestraat, Langeveldweg en Dries
De wegenis wordt na aanleg van de leidingen en de realisatie van de huisaansluitingen in
oorspronkelijke toestand hersteld.

Wie doet wat?
Werken ten laste van Aquafin
•
•
•
•
•
•

Kostprijs: € 2.866.699

De aanleg van de collector doorheen de akkers/weilanden tussen Opwijksestraat,
Langeveldweg en Dries.
Aanleg van een gescheiden stelsel in de Langeveldweg, Langeveldstraat, deel van Dries
en deel van Dorp.
herstel van de wegenis naar bestaande inrichting.
De doorsteek van de afvalwatercollector in de Opwijksestraat.
Bouw van een pompstation in de Langeveldweg.
6 overstorten naar de regenwaterinfrastructuur, verspreid over het ganse tracé.

Timing & fasering
De werken zijn gestart op dinsdag 7/8. De werken zullen in totaal ongeveer een klein jaar
duren. Het project wordt opgedeeld in fases. Bij de planning van de werken wordt er op
toegezien dat de woningen maximaal bereikbaar blijven. De verschillende fases vindt u
hierna.
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Gelieve er rekening mee te houden dat de planning van de werken informatief is en
steeds afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).
Overzichtsplan van het totaalproject

Overzicht fasering van het huidige project 22.161B

Website en folder
Aquafin wil de hinder die de werken in uw buurt met zich meebrengen, zoveel mogelijk
voorkomen en beperken. Veiligheid, toegankelijkheid en een correcte informatieverstrekking
zijn voor ons zeer belangrijk. Hoe een project wordt voorbereid, met welke hinder men
rekening moet houden bij de uitvoering van de werken, het verschil tussen de leidingen die in
opdracht van Aquafin of de gemeenten worden aangelegd, …. u vindt het antwoord op deze
en nog vele andere vragen in bijgevoegde folder ‘Aquafin werkt in uw buurt – De meest
gestelde vragen’.
Neem ook eens een kijkje op de website www.aquafin.be. Op deze site kan u vanaf de start
der werken de stand van zaken en de planning van het project opvolgen. Klik rechts ‘werken
in uw gemeente’, selecteer links de gemeente waar de werken plaatsvinden en ga naar de
detailfiches.
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Buurtafgevaardigde of vertegenwoordiger handelaars
Wij verwelkomen graag een of meerdere vertegenwoordigers van de bewoners en/of
handelaars op de werfvergadering. Afgevaardigden vormen de ideale schakel tussen de
buurtbewoners en de projectleiding. Zij kunnen de vragen van de buurt bundelen en
bespreken op het werfoverleg. Op die manier willen we de buurtbewoners rechtstreeks bij de
uitvoering van de werken betrekken. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de
projectmanager.

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
onze aannemer hier rekening mee kan houden.

