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Werken in Ruiselede: Bruggestraat, Bruggesteenweg, Akkerweg, Pensionaatstraat
en Schietspoelstraat.

De rivieren in Vlaanderen zijn jarenlang sterk vervuild geweest. Mede door de inspanningen van

Aquafin zien we hier geleidelijk aan verbetering in komen. ln opdracht van het Vlaamse Gewest

bouwt Aquafin namelijk de nodige infrastructuur om het huishoudelijk afvalwater te zuiveren. Het

gaat dan om de zogenaamde collectoren en zuiveringsinstallaties.

ln de Bruggestraat, Bruggesteenweg, Akkerweg, Pensionaatstraat en Schietspoelstraat is Aquafin,

in samenwérking met de gemeente Ruiselede, TMVW en de Provincie West-Vlaanderen op 23

april gestart met riolerings- en wegenwerken. Dit project is de eerste van drie fases waarmee
nquaÍin het afvalwater van de inwoners van Doomkerke en Klaphulle dat nu nog in de Wantebeek,

Klaphullebeek en Poekebeek belandt, wil aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van

Aalier. Het gaat om het afvalwater van meer dan 2000 inwoners dat bijkomend zal worden

opgevangen en gezuiverd.

Vanaf 5 mei 2014 wordt het traject van de werken, nl. Bruggestraat, Bruggesteenweg (van

Bruggestraat tot Abeelstraat), Akkerweg en Pensionaatstraat afgesloten voor het verkeer
(behalve plaatselijk verkeer). De omleiding gebeurt via de Wantestraat en de Gallatasstraat.
Tussen 26 mei en 8 juli zullen in de Gallatasstraat grasdallen aangelegd worden om deze weg

beter uit te rusten voor de wegomlegging. Het verkeer zal dan omgeleid worden via de
Schietspoelstraat.
De riolerings-en wegeniswerken zullen in totaal ongeveer 20 maanden duren. Ze worden
gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden.

Deze bundel omvat verdere info over.
- Wie doet wat?
- De wegomleiding.
- De fasering en timing.
- De contactpersonen.



Wie doet wat?

De aanleg van een nieuwe vuilwaterleiding en een nieuwe regenwaterleiding in de Akkerweg,
Bruggestraat tussen Akkerweg en Schietspoelstraat en in de Bruggesteenweg tussen
Schietspoelstraat en Abeelstraat. Waar mogelijk worden grachten gebruikt voor de afvoer van
het regenwater.
Herstel van de wegenis in bestaande toestand

De aanleg van een nieuwe vuilwaterleiding en een nieuwe regenwaterleiding in de
Bruggestraat tussen de Markt en de Akkerweg, in de Pensionaatstraat (van de Bruggestraat tot
aan het vernieuwd weggedeelte aan de basisschool) en in de Schietspoelstraat (van de
Bruggesteenweg tot aan huisnummer 13).
Herstel van de wegenis in bestaande toestand

. Alle bijkomende kosten voor de verfraaiingswerken langs het volledige tracé van de werken
bovenop het herstel in bestaande toestand voor de rioleringswerken dat door Aquafin en
TMVW wordt bekostigd.

o De aanleg van fietspaden in de Bruggestraat en Bruggesteenweg vanaf de ingang van het
Slachthuis thv de Poekebeek richting Wingene.
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Stratenplan met hoofdomleiding
tijdens de werken

Se Pensionaatstraat is enkel toegankelii!
voor plaatseliik verkeer, maar wel in
beide richtingen.
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Traiect van de werken

Wegomlelding

Eénrichting
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Fase 6
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Fase Plaats - omgeving werken Opdrachtgever Timing

I Riolerings- en wegenwerken Akkerweg
t.e.m. kruispunt Bruggestraat

Aquafin 22 apnl 2014
tot midden juni 2014
maanden

2 Riolerings- en wegenwerken
Pensionaatstraat (gedeelte tussen de
Bruqqestraat en de basisschool)

TMVW +
Ruiselede

Half mei 20í4
tot bouwverlof 2014

3 Riolerings- en wegenwerken Bruggestraat
tussen Pensionaatstraat en Oude
Tieltstraat
Voorbereidende werken nutsmaatschappijen juli 201 4

Aquafin +
Ruiselede

na bouwverlof 2014
tot eind september 2014

4 Riolerings- en wegenwerken Bruggestraat
tussen Oude Tieltstraat en ingang
Slachthuis thv Poekebeek

Voorbereidende werken nutsmaatschappijen augustus
2014

Aquafin +
Ruiselede

September 2014
tot maart 2015

5 Riolerings- en wegenwerken Bruggestraat
tussen Markt en Pensionaatstraat

Voorbereidende werken nutsmaatschappijen februari 201 5

TMVW +
Ruiselede Maart 2015

tot bouwverlof 2015

6 Riolerings- en wegenwerken Bruggestraat
vanaf inrit Slachthuis tot Bruggesteenweg
thv Abeelstraat

Aquafin +
Provincie

Na bouwverlof
tot eind 20í5

7 Riolerings- en wegenwerken
Schietspoelstraat (van de
Bruggesteenweg tot huisnummer 1 3).

TMVW

Gelieve er rekening mee te houden dat de planning van de werken informatief is en steeds
afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).

Website & 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. Op de website www.aquafin.be 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.



Lijst van contactpersonen

Projectnummer:
Projectnaam:

200034
Riolerings- en wegenwerken Bruggestraat - Pensionaatstraat

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. U kan ook gebruik maken van

het contactformulier op www.aquafin. be.

Voor doven en slechthorenden: u kan een toelichting
met een gebarentolk aanvragen op contact@aquafin.be.

Gemeente
Contactpersoon Dienst Openbare Werken: Kurt Sabbe

Gsm: 0478 58 61 66
Schepen Openbare Werken: Marc De Muynck

Gsm: 0475 86 67 26

Aannemer
Contactpersoon: Lieven Mannens

gsm: 0493 25 52 86
Locatie werfkeet: Bruggestraat thv Knokstraat

Bij noodgevallen
op

Noodnummer
kan u buiten de werkuren en in het weekend terecht
het gratis noodnummer: 0800 16 603

Voor meldingen in verband met gas, water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen neemt u best
contact oo met één van de n uit onderstaande liist:

Eandis
Storingen: tel. 078 35 35 00
Gasreuk: tel. 0800 65 065

Belgacom
Storingen: tel. 0800 22700 (telefoon)

te|.0800 22312 (ADSL)

Telenet
Storingen: tel.015 66 66 66

TMVW
Storingen: tel. 078 35 35 88


