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Werken in Ninove :
Renovatie Weggevoerdenstraat & Dreefstraat tussen spoorweg & Graanmarkt
Projectnummer NIV3026

Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Nadat de nutsleidingen vorig jaar werden vernieuwd en nadat het wegenisdossier in functie
van de nieuwe diverse wetgevingen met vertraging werd vergund, start Riopact* met
wegen- en rioleringswerken in de Dreefstraat Weggevoerdenstraat.
De werken starten aan het kruispunt van de Oude Kaai met de Graanmarkt en lopen via de
Dreef- en Weggevoerdenstraat tot net na de kruising van de spoorweg t.h.v. de Fernand
Tavernestraat.
Over het gehele traject zal de riolering worden vernieuwd. Er komt een aparte vuilwater- en
regenwaterleiding onder de rijweg. Het verzamelde vuilwater zal afgevoerd worden naar de
rioolwaterzuiveringsinstallatie van Ninove en het regenwater zal in de Dender
terechtkomen.
De volledige wegenis wordt aangepakt met vernieuwde voetpaden, parkeervakken en
plantvakken. Ook de rijweg krijgt een ander uitzicht.
De stad Ninove, Riopact en de betrokken partners nodigen u als buurtbewoner uit de
infomarkt bij te wonen, waar u info krijgt over de concrete werken, timing en fasering.
Deze infomarkt gaat door op woensdag 14 maart tussen 16.00u en 20.00u in jeugdcentrum
De Kuip, Parklaan 1 te Ninove. U kan tussen deze tijdstippen vrij langskomen.
Met vriendelijke groeten,

Henri Evenepoel
Schepen Openbare Werken

Gertjan Winten
Projectmanager Riopact
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* 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.

Algemene projectinformatie
Timing & Fasering
De werken starten op 26 maart 2018 en zullen in totaal ongeveer een jaar duren. Ze worden
gefaseerd uitgevoerd om de woningen maximaal bereikbaar te houden. De vooropgestelde
timing van de werken vindt u hierna.
Fase Plaats – omgeving werken

Timing

1A

Graanmarkt van kruispunt Oude Kaai tot kruispunt
Mallaardstraat

Eind maart – juni 2018

1B

Clement Behnplein van kruispunt Mallaardstraat tot
voor kruispunt Nederwijk

april – juli 2018

2A

Clement Behnplein van kruispunt Nederwijk tot en met
kruispunt Pamelstraat

mei – juli 2018

2B

Dreefstraat van kruispunt Pamelstraat tot kruispunt
Stationsstraat

3

Kruispunt Stationsstraat

4

Weggevoerdenstraat van kruispunt Stationsstraat tot F.
Tavernestraat

augustus – november
2018
december 2018
januari 2019 – maart 2019

Gelieve er rekening mee te houden dat de planning van de werken informatief is en steeds
afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).
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Het centrum van Ninove zal steeds bereikbaar blijven via de Ring en de Centrumlaan. De
gedetailleerde omleiding per fase zal verder worden toegelicht op het infomoment, maar
kan u ook steeds terugvinden op onze website (zie hieronder).
Website
Neem ook eens een kijkje op de website www.aquafin.be. Op deze site klikt u rechts
bovenaan op ‘Mijn omgeving’. Ga naar ‘Werken in jouw buurt’ en voer de gemeente of het
projectnummer (NIV3026) in voor meer gedetailleerde info. Als je graag op de hoogte blijft
van de werken, kan je inschrijven voor de nieuwsbrief. Dat kan via de knop ‘Volg dit project’
bovenaan de pagina.
Toegang tot uw woning
Door de werken is er geen doorgaand verkeer toegelaten. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk,
maar tijdens de werkuren (van 7.00 uur ’s morgens tot 16.30 uur) zal dit op bepaalde
momenten moeilijk zijn. Op het ogenblik dat de rioleringswerken zich voor uw huis
bevinden, is uw oprit of garage tijdelijk niet toegankelijk met de wagen. Te voet blijft de
toegang uiteraard steeds gegarandeerd.
Vuilnisophaling
Tijdens de werken kan de vuilniswagen niet door de straat rijden. Daarom vragen we u om
uw huisvuil op de normale ophaaldagen naar het daarvoor voorziene ophaalpunt van uw
straat buiten de werfzone te brengen. Is dit voor u onmogelijk, laat dit dan even weten aan
de werfleider van de aannemer zodat samen gezocht kan worden naar een oplossing.
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.
Belangrijke info voor handelaars en ondernemingen
Hinder door de werken voor uw deur? Vanaf 1 juli kan u rekenen op een hinderpremie van
2.000 euro van het Vlaamse Gewest. Wie in aanmerking komt voor deze premie, ontvangt
van het Agentschap Innoveren & Ondernemen automatisch bericht waarmee u de
uitbetaling van de premie kan aanvragen. Bent u gedwongen uw zaak volledig te sluiten, dan
kan u daar bovenop ook een sluitingspremie aanvragen. Meer info over deze subsidies op
www.vlaio.be/hinderpremie.
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Lijst van contactpersonen
Projectnummer:
Projectnaam:

NIV3026
Renovatie Weggevoerdenstraat & Dreefstraat tussen spoorweg & Graanmarkt

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.
Ook de medewerkers van de stad Ninove staan voor vragen ter uwer beschikking via mail
(openbare.werken@ninove.be) of telefonisch (054 31 32 83).
Werfleider aannemer Viabuild
Contactpersoon: Wim De Bolle
gsm: 0477 29 35 50
Noodnummer
Bij noodgevallen kan u buiten de werkuren en in het weekend terecht
op het gratis noodnummer: 0800 16 603
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 22 800
Telenet
Storingen: tel. 015 66 66 66
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