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VERLOF AANNEMER   Week 28/10 tem 1/11  

HINDER OMWONENDEN  Plaatselijk verkeer is mogelijk  

WIJZIGING OMLEIDINGSPLAN  Nihil  

AFGEGEVEN / ONTVANGEN DOCUMENTEN  Nihil  

  

     

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

86 /290 Werkdagen  
Uitgevoerd:  

• Grachten uitgevoerd  
• RWA Egemstraat tem R15. DWA Egemstraat tem K3. Riolering + huisaansl. Egemsebinnenweg Noord  

In uitvoering:  

• Plaatsen greppels Egemse binnenweg  
• Aanleg onderlaag KWS fietspad Voorzien:  

• Verdere aanleg riolering opwaarts Egemstraat  
• Aanleg KWS onderlaag rijweg (woensdag 23/10/2019)  
• Verlof aannemer Vuylsteke (28/10/19 tem 01/11/19)  

  

BEMALINGSWATER GELOOSD DOOR AANNEMER VUYLSTEKE (8/10/19 -> 22/10/19)   AANNEMER ?   

  

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.  
  

0.4 Ter hoogte van R1 dient er een slibput opgebroken/opgevuld te worden.  
  

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.   
  

5.4 SB Demey meldt aannemer Vuylsteke om de straatkolken (kant van een 

gracht) aan te sluiten op de grachten. Deze aansluitingen dienen mee met de 

helling van het talud afgezaagd te worden. Aannemer Vuylsteke meldt dat het 

mogelijks moeilijk passeren is door de aanwezigheid van de nutsleidingen.  
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5.6 De definitieve signalisatie werd nagezien door de politiediensten van gemeente 

Pittem. De nodige feedback werd overgemaakt van Studiebureau aan de 

politie. Dit wordt verder bekeken.  
  

6.3 Streng R101-R102 dienen de eerste meters vanaf R101 voorzien te worden als 

gewapende buizen tot een dekking behaald kan worden van 0,80m. Ook 

kopmuur15-R101 dient aangelegd te worden met gewapende buizen.   
  

6.4 Aannemer Vuylsteke meldt dat de kokers niet gemaakt kunnen worden door de 

leverancier van hun kokers. Er werd door studiebureau Demey en in 

samenspraak met Aquafin een alternatief voorgesteld:  
- Streng R1-Kopmuur32 : gewapende Ø700-beton met helling 10mm/m  
- Streng Kopm30-Kopm31 : gewapende Ø900 – beton  
- Streng Kopm29-Kopm28 : gewapende Ø1000 – beton  
- Streng Kopm24-Kopm25 : gewapende Ø900 – beton  

  

6.7 In de Egemse binnenweg zuid nr. 21B bevindt zich een herstelling in de asfalt 

waar een groot niveauverschil in de toplaag zit. Deze bevindt zich 15m buiten 

de projectzone. Gemeente Pittem meldt dat dit meegenomen mag worden om 

te herstellen door middel van affrezen van de toplaag. De aannemer dient er 

rekening mee te houden dat de naad van de onderlaag niet gelijk is met de 

naad van de toplaag.  
  

6.11 De verbinding van het voetpadje naast het bufferbekken (t.h.v. KA) dient zo 

gemaakt te worden dat er door middel van trappen het niveauverschil 

opgevangen kan worden.  
  

8.3 De bestaande afsluiting ter hoogte van het bufferbekken met looppiste staat  
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hinderlijk i.f.v. het voorziene fietspad. Het tracé van het fietspad dient zo 

aangepast te worden zodat er tussen het fietspad en de afsluiting 0,50m vrije 

ruimte is. De fietsbeugels dienen wel verplaatst te worden.  
  

9.7 Vuylsteke meldt dat er plaatselijk (zone tussen woning Egemstraat nr. 65 en 

nr. 63) gezeefd zal moeten worden van de bestaande grond onder het fietspad 

om de hoeveelheid stenen er uit te halen. Er wordt opgemerkt dat er enkel ter 

hoogte van de bestaande opritten naar de landerijen stenen worden 

vastgesteld.  
  

9.8 Pittem vraagt een fijn afgewerkte laag van stenen op de steenslagverharding 

die geplaatst zal worden na de nodige afkoppelingswerken in de Dosseweg. Dit 

wordt verder bekeken.  
  

9.9 Onderdoor het fietspad worden wachtkokers geplaatst Ø110 om de later te 

plaatsen OV-palen en het maken van de OV-lussen gemakkelijk te kunnen 

uitvoeren. Alsook bij latere beschadigingen.  
  

9.13 De ‘zone 70’ markeringen dienen niet geplaatst te worden op de rijweg.  
  

10.1 Er is voorzien om de bestaande kopmuur thv Kopm20 op te breken en een 

nieuwe te plaatsen. In samenspraak met de Provincie werd beslist om de 

voorziene werken uit te voeren zoals voorzien, anders zal de bestaande 

kopmuur een obstructie vormen voor de fietsers. De vangrail dient niet 

herplaatst te worden. Provincie wenst een afsluiting te plaatsen. Dit wordt 

verder bekeken.  
  

10.2 Vuylsteke meldt dat de opbraak vanaf de Baertstraat richting centrum Pittem 

voorzien is in januari 2020.   
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10.4 Vuylsteke meldt dat er 2-tal cascades moeilijk geplaatst kunnen worden door 

de hoogte van het naastgelegen maaiveld. Mogelijks dient de cascade 

bijgewerkt te worden of dient er versterking geplaatst te worden tot 

bovenkant van de taluds ter hoogte van de cascades. Dit wordt verder 

bekeken.  
  

10.5 Het tracé van het fietspad ter hoogte van Kopm2 dient aangepast te worden 

zodoende dat de borduren niet boven de ondiepe bestaande rioleringsbuizen 

moeten geplaatst worden. Daardoor komt het fietspad plaatselijk dichter bij 

de rijweg. Provincie stelt voor om daar plaatselijk enkele anti-parkeerpalen te 

voorzien.  
  

11.2 Aannemer Vuylsteke dient een offerte op te maken voor het plaatsen van een 

afsluiting van 1,20m hoogte cfr. mail dd. 9/10/2019 langs het bufferbekken en 

het plaatsen van een afsluiting ter hoogte van het niveauverschil tussen 

fietspad en aangelande nr. 63.  
  

11.4 Vuylsteke dient rekening te houden dat de voegband tussen toplaag asfalt en 

lineaire elementen moeten geplaatst worden op het gedeelte van Aquafin. Op 

het gedeelte van de gemeente dient dit niet voorzien te worden.  
  

11.10 De bewoners van Egemstraat nr. 101 vragen de gemeente om de 

asfaltverharding verder aangelegd kan worden tot op de grens van openbaar 

domein. Pittem bekijkt dit verder.  
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NIEUWE PUNTEN INFRASTRUCTUUR  GEVOLG DOOR  

12.1 Er wordt vastgesteld dat er 1x RWA en 1xDWA wachtaansluitingen geplaatst 

zijn door Vuylsteke in de Egemse binnenweg die niet nodig waren gezien dit 

geen toekomstig bouwlot is. Dit wordt verder bekeken.  
  

12.2 Bewoners van de woning Egemse binnenweg nr. 21 hebben zich akkoord  
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verklaard met de vastgelegde rooilijn voor de aanleg van het voetpad, dit 

wordt bevestigd door gemeente Pittem.  
  

12.3 Vuylsteke dient rekening te houden met de toegankelijkheid van de woning 

nr. 109 in de Egemstraat. De bewoner is invalide en verplaatst zich met een 

rolstoel. Pittem wenst de periode van de hinder zo kort mogelijk te houden.  
  

12.4 Plaatproeven uitgevoerd op de type IA fundering in de Egemse binnenweg en 

deel van de Egemstraat waren niet allemaal goed. Ter hoogte van Egemstraat 

nr. 80 was de plaatproef niet OK, alsook niet thv de Egemse binnenweg nr. 9. 

Deze vakken werden geweigerd en werden opnieuw aangelegd. Heraanleg is 

uitgevoerd op maandag 21/10/2019. Plaatproeven op de nieuw aangelegde 

fundering zijn goed. Zodoende kan de fundering aanvaard worden.  
  

12.5 Er wordt melding gemaakt dat Vuylsteke een buis heeft laten plaatsen in 

opdracht van een aangelande over het openbaar domein, zonder goedkeuring 

van de gemeente Pittem. Pittem meldt dat dit onaanvaardbaar is. Vuylsteke 

meldt dat dit zonder medeweten van de leidinggevenden werd uitgevoerd. Er 

wordt gemeld dat deze buis nagezien dient te worden op niveaus en ligging in 

vergelijk met de nutsleidingen. Indien deze hinderlijk ligt, dient deze 

opgebroken te worden. Indien deze niet hinderlijk ligt, kan deze mogelijks 

behouden blijven mits goedkeuring van Pittem en opgemeten op het 

asbuiltplan.  
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12.6 In functie van de oversteken van voetpaden of zebrapaden is het van belang 

dat deze zonder een niveauverschil worden uitgevoerd bij borduren en 

greppels. Ter hoogte van het zebrapad in de Egemsebinnenweg thv de Couter 

dient de greppel plat uitgevoerd te worden + bijplaatsen van 1 straatkolk.  
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OUDE PUNTEN NUTSLEIDINGEN  GEVOLG DOOR  

2.2 Aannemer Vuylsteke heeft verschillende sonderingen uitgevoerd i.f.v.  
mogelijkse interactie met nutsleidingen. Er werd volgend probleem 

vastgesteld t.h.v. kruispunt Molenakker en Egemstraat:  
Doorsteek gasleiding vormt conflict. Fluvius meldt dat deze normaal gezien 

buiten dienst zou moeten zijn. Fluvius bekijkt dit verder.  
  

11.2 Thv Egemse Dosseweg dient Fluvius nog de gasleiding te sifoneren. Er wordt 

Fluvius gevraagd dit zo spoedig mogelijk in te plannen.  
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NIEUWE PUNTEN NUTSLEIDINGEN  GEVOLG DOOR  

12.1 De nutsmaatschappijen worden uitgenodigd op het volgend overleg dd. 

12/11/2019 om 8u30. De aannemer voorziet proefsleuven en deze worden 

verder toegelicht op dit overleg.  
  

12.2 Ter hoogte van Egemstraat nr. 120 bevindt zich een trekput van Proximus. De 

aannemer heeft deze ingemeten. Deze zal aangepast moeten worden in de 

hoogte om in het toekomstig fietspad afgewerkt te kunnen worden.  
  

12.3 Ter hoogte van Egemse binnenweg nummer 6 zijn er aanpassingen aan de 

nutsleidingen (gas- en waterleiding) noodzakelijk is om de rioleringswerken uit 

te kunnen voeren. De Watergroep voorziet de aanpassing op 22/10/2019. 

Fluvius voorziet de aanpassing op 25/10/2019. Het grondwerk is reeds 

uitgevoerd door Vuylsteke.  
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BIJKOMENDE INFORMATIE NA DE VERGADERING - NUTSLEIDINGEN  GEVOLG DOOR  

Nihil    

  

ANDERE INLICHTINGEN/WIJZIGINGEN  
Volgende werfvergadering: dinsdag 12/11/2019 om 08u30, in de werfkeet (parking sporthal).  
  

Opgemaakt te Roeselare, 23/10/2019.  

  

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.  

  


