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Dossiernr.:  08.24  
Min. Kenmerk:  W211005    
Dossiernr. Aquafin: 20.630  

Stad:  Pittem    
Opdrachtgever: 
Aanneming:  

Aannemer:  
  

Aquafin  
Herinrichting Egemstraat en omgeving (miv aanleg 
fietspad en gescheiden rioleringsstelsel) 
Wegenbouw Ivan Vuylsteke bvba  

Studiebureau DEMEY BVBA  
Beversesteenweg 314  

8800 ROESELARE tel 
051 20 59 41  

studiebureau@demey.be  

  
Verslag Werfvergadering nr. 1  

     

VOORUITGANG VAN DE WERKEN  
BEVEL VAN AANVANG:  23/04/2019 

UITVOERINGSTERMIJN: 6 /290 Werkdagen 

DEELTERMIJN  / FASES:    

1. TUSSEN SCHUIFERSKAPELLESTRAAT & EGEMSEBINNENWEG ZUID (INCL. KRUISPUNT)   40 WD  
2. TUSSEN EGEMSEBINNENWEG Z (EXCL. KRUISPUNT) EN EGEMSEBINNENWEG N (INCL. KRUISPUNT)   70 WD  
3. TUSSEN EGEMSEBINNENWEG N (EXCL. KRUISPUNT) EN MOLENAKKER (INCL. KRUISPUNT)   70 WD  
4. TUSSEN MOLENAKKER (EXCL. KRUISPUNT) EN KOLONEL NAESSENSTRAAT (INCL. KRUISPUNT)  30 WD  
5. KOLONEL NAESSENSTRAAT   20 WD  
6. EGEMSEBINNENWEG ZUID   30 WD & EGEMSEBINNENWEG NOORD   30 WD  

  

Uitgevoerd:  
• Werfsignalisatie geplaatst  
• Kloppen van de bestaande betonverharding  
• Aanstorting R0 In uitvoering:  

• Sonderingen nutsleidingen Voorzien:  

• Start riolering donderdag 09/05/’19  
  

BEMALINGSWATER GELOOSD DOOR AANNEMER VUYLSTEKE (23/4 -> 30/4)  2 M³  
  

OUDE PUNTEN INFRASTRUCTUUR  GEVOLG DOOR  

0.1 De inplanting van de bomen tussen de parkeervakken dient in uitvoering nog 

bekeken te worden in functie van de bestaande opritten. Dit dient, in overleg 

met de gemeente Pittem, vastgelegd te worden.  
  
0.2 Bewijs van de borgstellingen dient nog afgeleverd te worden.  
  
0.3 Om de toegankelijkheid zoveel mogelijk te garanderen aan de bewoners wordt 

in eerste instantie maar één betonvak opengebroken waar de DWA-leiding 

wordt aangelegd. In een latere fase (uitvoeren huisaansluitingen, aanleg RWA-

leiding, heraanleg wegenis) wordt ook het andere betonvak uitgebroken. Het 

serrebedrijf (Egemstraat 92B) dient altijd toegankelijk te zijn, hiervoor is een 

post voorzien om een tijdelijke omleidingsweg aan te leggen in 

steenslagmateriaal naar de Egemsebinnenweg.  
  
0.4 Ter hoogte van K1 dient er een slibput opgebroken/opgevuld te worden.  
  
0.5 In de Egemse Dosseweg was het oorspronkelijk de bedoeling om een muur te 

plaatsen in een bestaande put. Echter door de wijziging van de afkoppeling van 

de Egemsebinnenweg 92B dient een zone terug opgebroken te worden om de 

scheiding correct te kunnen uitvoeren (zie ook afkoppelingsplan 

Egemsebinnenweg 92B).  
  
0.6 Niet alle grachten zijn voorzien van versterkingen. In uitvoering zal gekeken 

worden welke grachten moeten versterkt worden en welke niet.  
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0.7 De wegeniswerken ter hoogte van de Schuiferskapellestraat en sporthal worden 

voorlopig uitgesteld tot de evenementen in mei (5/05 Koers en 16/05  
seniorendag) zijn gepasseerd. Vuylsteke zal de werken in de 

Egemsebinnenweg zuid (fase 7) aansluitend uitvoeren na fase 1.  
  
0.8 Tijdens de infovergadering werd er door enkele bewoners voorgesteld om in de 

Egemse binnenweg een fietssuggestiestrook aan te brengen. Dit wordt verder 

bekeken.  
  
0.9 De bestaande RWA riolering t.h.v. huisnummer 69 & huisnummer 65 is 

voorzien om te behouden. Mogelijks deze plaatselijk vernieuwd worden door de 

staat van de buis. Dit wordt verder bekeken.  
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NIEUWE PUNTEN INFRASTRUCTUUR  GEVOLG DOOR  

1.1 Er wordt de aannemer gevraagd om duidelijk de noodnummers en de 

werfregistratie uit te hangen. Ook om de vergaderingen gemakkelijker te laten 

verlopen, wordt er gevraagd het grondplan op te hangen in de werfkeet.  
  
1.2 Gemeente Pittem vraagt om het werfbord van Aquafin t.h.v. de Egemse 

Dosseweg enkele meters te verplaatsen zodoende de aangelande gemakkelijk 

zijn oprit kan oprijden.  
  
1.3 De werfproeven worden in overleg met Roger Degryse (toezichter Aquafin) 

uitgevoerd. Camera-inspecties worden besteld bij Devlieger, de andere 

proeven worden afgenomen door Servaco. Aannemer Vuylsteke gaat akkoord 

dat er 6 proctors genomen worden op het zandcement. Er wordt gemeld dat de 

waterproeven afgenomen moeten worden streng per streng.  
  
1.4 Aquafin meldt aannemer Vuylsteke dat er een klacht werd ontvangen van de 

bewoners van huisnummer 69 i.v.m. scheuren in zijn gevel.  
  
1.5 Er wordt gemeld dat de aannemer Vuylsteke de veiligheidsregels dient te 

volgen betreffende de besloten ruimtes.  
  
1.6 Gekende onderaannemers Vuylsteke: ABW (aanleg klinkerverhardingen) & 

Cannie (Bronbemaling).  
  
1.7 Aannemer Vuylsteke meldt dat de graafwerken voor de nieuwe gracht 

ingepland worden in de week van 06/05/2019. Gemeente Pittem kijkt na om 

bewonersbrieven te posten zodoende de aangelanden (met evt.  
onteigeningen) voorafgaand verwittigd zijn. Mogelijks zijn sommige 

landbouwgronden reeds ingezaaid. Aquafin meldt dat deze eigenaars mogelijks 

recht kunnen hebben op een schadevergoeding.  
  
1.8 Er wordt aangesloten op een Aquafin riolering met de DWA-riolering. Daarvoor 

dient een proces-vergunning ondertekend te worden door de aannemer. 

Aquafin kijkt na om zo’n document over te maken aan de aannemer.  
  
1.9 Er wordt Vuylsteke gemeld dat, na het aansluiten van de private rioleringen van 

de woningen op de nieuwe riolering, er geen private rioleringen meer mogen 

lozen op de bestaande op te breken riolering.  
  
1.10 Aannemer Vuylsteke neemt nog contact op met schepen Chris Marreel in 

functie van de opritten en de te plaatsen kopmuren langs de Egemstraat.  
  
1.11 Indien er massieven worden opgebroken of er wordt grondverbetering 

toegepast, dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan Roger Degryse.  
  
1.12 De 1ste vorderingsstaat zal lopen over de periode 23/04/19 tem 31/05/19.  
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1.13 Ter hoogte van de Egemstraat 69 zit een verontreiniging. Door het uitvoeren 

van een bemaling kan de verontreiniging zich verspreiden, hierdoor dient het 

bemalingswater op een olieafscheider aangesloten te worden. Vuylsteke maakt 

de melding dat hij ter hoogte van de Egemstraat 69 niet gaat bemalen.  
  
1.14 De berm ter hoogte van de Egemse binnenweg en de Egemstraat dient zoveel 

als mogelijk behouden te blijven. Er wordt nog een aangepast ontwerp 

voorgesteld door SB Demey.  
  
1.15 De afkoppelingsplannetjes van de woningen zijn ter beschikking. Deze werden 

per mail overgemaakt aan Vuylsteke.  
  
1.16 Gemeente Pittem kijkt na om de definitieve signalisatie te bekijken met de 

bevoegde diensten en daarna terug te koppelen op een werfvergadering.  
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1.17 Aannemer Vuylsteke heeft een alternatieve uitvoering voorgesteld voor de 

verbinding van streng kopmuur 27-U elementen. Kopmuur26 komt te 

vervallen, de buis Ø315 wordt aangesloten op de U-elementen, de 

terugslagklep monteren op de U-kanalen. Dit voorstel wordt aanvaard.   
  
1.18 De meerprijs voor het plaatsen van de T-sleutel voor put O1 werd 

goedgekeurd door Aquafin met een eenheidsprijs van 82,5 €/st. voor het 

leveren en plaatsen.  
  
1.19 De aansluiting op de koker t.h.v. R0 werd uitgevoerd met een aanstorting  

i.p.v. de maatwerkconstructie R0. Er wordt aangesloten in richting van de 

waterafvoer. Dit voorstel werd goedgekeurd in overleg met Provincie 

WestVlaanderen.  
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BIJKOMENDE INFORMATIE NA DE VERGADERING - INFRASTRUCTUUR  GEVOLG DOOR  

Nihil    

  

OUDE PUNTEN NUTSLEIDINGEN  GEVOLG DOOR  

0.1 Telenet meldt dat er in de Egemsebinnenweg Zuid sommige zijstroken maar 

0,80m breed zijn. Er is dus heel weinig plaats om nutsleidingen te 

verplaatsen.  
  
0.2 Fluvius zorgt ervoor dat de bestaande verlichtingspalen, die in de weg komen 

te staan voor gans het project, worden verwijderd voor 23 april. Na de aanleg 

van de nieuwe grachten worden deze teruggeplaatst. Vuylsteke en Fluvius 

maken onderling de nodige afspraken.  
  
0.3 Proximus dient nog een leiding aan te leggen vanaf Egemstraat 128 tot aan 

centrum Egem. Er dienen hiervoor ook twee doorsteken voorzien te worden 

onder de rijweg. De rijweg dient hersteld te worden in asfalt. Deze werken 

dienen voor de riolerings-en wegeniswerken van deze fase uitgevoerd te 

worden.  
  
0.4 Telenet dient in hetzelfde tracé van Proximus een leiding aan te leggen. 

Telenet zal in synergie werken met Proximus. Eventuele lokale problemen 

(bijvoorbeeld dwarsingen met de riolering) worden niet op voorhand 

aangepast, aangezien de kans bestaat dat de leidingen ook gemanipuleerd 

kunnen worden. Eventuele problemen zullen door Vuylsteke op afroep 

gecommuniceerd worden met de nutsmaatschappijen.  
  
0.5 De Watergroep was niet aanwezig op de vergadering. Normaliter zouden alle 

werken van De Watergroep uitgevoerd zijn. De vezelcementleidingen zijn 

allemaal vernieuwd. De bestaande vezelcementleidingen zijn wel niet 
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verwijderd. De Watergroep dient nog te bevestigen of dit klopt.  
  
0.6 De plannen nutsaanleg + eventueel plan met wachtkokers dienen nog 

overgemaakt te worden aan studiebureau Demey.  

  
  
  
Alle nutsm.  

  

    

NIEUWE PUNTEN NUTSLEIDINGEN  GEVOLG DOOR  

1.1  De nutsmaatschappijen worden op het volgende overleg (dinsdag 7/5/2019 

om 9u00) uitgenodigd. Inhoud van het overleg zijn de sonderingen en 

concrete afspraken maken omtrent nog uit te voeren werken.   
  
1.2 Aannemer Vuylsteke meldt dat er nog zo’n 20-tal OV-palen hinderlijk staan 

voor de volgende fases.   
  
1.3 Fluvius meldt op 19/4 dat de voorbereidende werken i.v.m. het verplaatsen en 

voorlopig wegnemen van de OV-palen afgewerkt is. De OV-paal t.h.v. huisnr. 

65 kon geen 0,5m achteruit geplaatst worden door de bestaande rioolbuis. Dit 

wordt verder bekeken.  
  
1.4 Aannemer Vuylsteke meldt dat er reeds verschillende spindels niet naar 

behoren geplaatst zijn voorafgaand de werkzaamheden. Vuylsteke maakt de 

nodige vaststellingen nog over aan de Watergroep.  
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BIJKOMENDE INFORMATIE NA DE VERGADERING - NUTSLEIDINGEN  GEVOLG DOOR  

Nihil    

ANDERE INLICHTINGEN/WIJZIGINGEN  
Volgende werfvergadering: dinsdag 07/05/2019 om 09u00, in de werfkeet (parking sporthal).  
  

Opgemaakt te Roeselare, 30/04/2019.  

  
Projectleider uitvoering  

Roy Caes  
  
Bemerkingen op dit verslag dienen binnen de acht dagen na ontvangst ervan, overgemaakt te worden aan het SB Demey.  
Gelet op de privacy wetgeving (GDPR) is het verboden dit verslag naar onbevoegden door te sturen of publiek te maken.  
   
  


