Verslag raadscommissie OW: Project Wegenis- en rioleringswerken Sterrebeeksesteenweg
21 februari 2017
Openbare zitting:
Aanwezige leden: René De Becker, Ann Vannerem, Adriaensen Maria, Ilse De Kée, Stef Ryckmans,
Tom Jespers, Jana Nevens, Mia Brumagne, Roger Broos en Marinus Van Greuningen, (leden
raadscommissie)
Verontschuldigde leden:
Afwezige leden:
Aanwezigen in het kader van de agendapunten:
Bart Nevens (schepen), Marc Vanderlinden (GGZ - Beheerder Infrastructuurprojecten), Leen
Ceuppens (Diensthoofd GGZ), Christa Milliau (Studiebureau Tractebel Engie)
De Voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur
Schepen Nevens verwelkomt iedereen en geeft een korte toelichting aangaande dit dossier. Dit dossier
is een combinatie van een gemeentelijk aandeel en een bovengemeentelijk aandeel via Aquafin. Dit
dossier benadrukt het engagement genomen ten aanzien van de mensen in de Vogelenzang/Vierhuizen
in het kader van de overstromingsproblematiek.
Vervolgens geeft de Schepen het woord aan Christa Milliau, projectleider vanuit het studiebureau voor
de toelichting in detail van dit project.
Christa belicht aan de hand van een PowerPoint presentatie de volgende aspecten van het project:
- Opsplitsing project: Het grootste gedeelte wordt bovengemeentelijk gedragen door
Aquafin. Het laatste stuk ter hoogte van het Hof van Montenaken behoort tot het
gemeentelijk aandeel.
- Oplijsting van de voorziene werkzaamheden door de verschillende nutsmaatschappijen.
- Detail bespreking over het waterbekken. Dit bekken zal uitgebreid worden naar capaciteit
binnen dezelfde contouren.
- Overlopen van het RWA (regenwater) stelsel dat nieuw wordt aangelegd en opgepikt
wordt ter hoogte van het Hof van Montenaken.
- Overlopen van het DWA (afvalwater) stelsel dat vernieuwd wordt. Het oude stelsel wordt
opgebroken om plaatst te maken voor de nieuwe nutsleidingen onder de stoep.
- Fasering van de werkzaamheden en de daarbij horende omleidingen.
- Voorzien van snelheidscamera op het traject, type en uitvoering dienen verder bepaald te
worden.
- Overzicht van de nieuwe wegenis met de aanleg van verhoogde plateau’s op de
verschillende kruispunten. De bestaande as-verschuivingen worden niet meer voorzien.
- Overzicht van het financiële kostenplaatje van het totale project. Voor het gemeentelijk
aandeel zullen we beroep kunnen doen op subsidies vanuit de hogere overheid.
De leden van de commissie geven aan dat een fietspad gelegen tegen de eigendom soms gevaarlijke
situaties oplevert bij ingangen of garages op het privédomein.
Gelet op de maximale breedte van openbaar domein is dit de enige mogelijkheid om een fietspad aan
te leggen. Verder bestaat er een verordening over de hoogte van hagen of afspanningen om de
zichtbaarheid op de fietsers tot maximaal te behouden.
De vraag wordt gesteld waarom de aansluiting met de Hoogveldstraat niet voorzien is van een
verhoogd plateau. Vandaag is dit inderdaad nog een veel gebruikte (sluip)weg en werd er geen
bijkomend plateau voorzien. Verder te onderzoeken.
Om 22:00 uur wordt de zitting gesloten.
De verslaggever,
Marc Vanderlinden, Grondgebiedszaken Beheerder Infrastructuurprojecten.

