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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 bv  

Infrabureau DEMEY bv  
Beversesteenweg 314  

8800 ROESELARE tel 
051 20 59 41  

infrabureau@demey.be  

  
Verslag Werfvergadering nr. 27  

  

Datum: 11/08/2020    van 8u30 tot 10u45      

VERLOF AANNEMER   Nihil  

HINDER OMWONENDEN  Plaatselijk verkeer is mogelijk  

WIJZIGING OMLEIDINGSPLAN  Verbinding K. Naessenstraat met Egemstraat 

afgesloten  

AFGEGEVEN/ONTVANGEN DOCUMENTEN  Nihil  

  

     

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

223/ 290 Werkdagen  
Uitgevoerd:  

• Alle hoofdrioleringen zijn aangelegd  
• Asfalt in zijstraten + Egemstraat tussen de Egemsebinnenwegen & richting centrum Pittem  

In uitvoering: (verletdag: warm weer)  

• Huisaansluitingen thv K. Naessenstraat  
• Plaatsen borduren/greppels/betonstraatstenen Voorzien:  

• Markeringen: begin september 2020  
• Einde der werken: half september 2020  
• Kernboringen: december 2020  V.O. voorjaar 2021  

  

BEMALINGSWATER GELOOSD DOOR VUYLSTEKE (15/7 – 12/8)  18 M³  

  

OUDE PUNTEN INFRASTRUCTUUR  GEVOLG DOOR  

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.  
  

15.5 De offerte voor het plaatsen van een omheining van 1,20m hoogte naast het 

fietspad (ter hoogte van bufferbekken en niveau-verschil ter hoogte van 

Egemse Dosseweg) wordt goedgekeurd door Provincie West-Vlaanderen. De 

overgemaakte prijs is € 55,55/m.   
  

17.3 Het algemeen signalisatie- en markeringenplan werd overgemaakt per mail 

dd. 29/01/2020. Gezien de wijzigingen van prefab elementen voor het 

verkeersplateau dienen deze markeringen nog aangebracht te worden. Dit 

staat niet aangeduid op het plan. Mogelijks dienen bijkomende 

antiparkeerpalen geplaatst te worden thv Egemse binnenweg nr. 18.  
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18.8 Doordat de woning nr. 62 in de Egemstraat lager gelegen is dan de vroegere 

wegenis, wordt Vuylsteke gevraagd om een aquadrain te voorzien op privaat 

domein bij het aanpassen van de oprit. Dit zowel bij oprit als bij het voetpadje 

als toegang tot de woning.  
  

23.9 Tussen Egemstraat 129 en K. Naessenstraat 4 dienen 2 wachtaansluitingen 

gerealiseerd te worden voor latere bebouwingen.  
  

24.1 Thv Egemse binnenweg Noord huisnr. 31 werd onderzoek uitgevoerd naar de 

bestaande riolering. De riolering onder de bestaande gracht werd nagezien. 

Deze was in gebrekkige toestand. In samenspraak met Fluvius werd beslist 

om de doorsteek te vernieuwen met 2x Ø160 met een telkens een 

huisaansluitputje. De langsriolering dient vernieuwd te worden met Ø400 met 

maximaal 1 bocht tot voorbij de OV-paal. Uitvoering dient bij uitgraving 

kortgesloten te worden met rioolbeheerder Fluvius i.v.m. mogelijks 

bijkomende inspectieputten. Vuylsteke dient de nodige assistentie te vragen 

aan Fluvius (nuts) zodat de OV-paal niet zou omvallen. Na de OV-paal kan er 

in open gracht gewerkt worden, afhankelijk van de diepte van de inkomende 

leiding. Gemeente Pittem wenst grachtversterking toe te passen.  
  

25.4 Thv R8 in de K. Naessenstraat is een Ø500 aangesloten op de bestaande 

gemengde riolering. Vuylsteke dient deze rioleringsbuis te onderzoeken om na 

te zien wat hierop aangesloten is (mogelijks is dit een huisaansluiting).  
  

25.8 Oprit van woning Egemstraat 103 dient aangepast te worden. Door de 

wegeniswerken komt de oprit lager dan de naastgelegen verharding op 

openbaar domein. Er wordt Vuylsteke gevraagd om de borduren aan te passen 

van de oprit in steenslag zodat deze zonder knik in hoogte geplaatst worden.  
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25.10 Aannemer Vuylsteke wordt gevraagd een oplijsting van de meerwerken over 

te maken, zodoende een verrekening te kunnen opmaken.  
  

26.2 I.f.v. de toekomstige verkaveling Danneels in de K. Naessenstraat tussen 

woning 8 & 16 wordt er op advies van Fluvius 2x RWA Ø160 en 2x DWA Ø160 

tot 1m voorbij de rooilijn klaar gestoken voor de latere appartementen.   
  

26.3 I.v.m. de rioleringen Marelstraat en erosieproject. De Ø400 komende van het 

erosieproject moet aangesloten worden op het nieuwe RWA-stelsel, dus op R10 

met beton Ø400. De verbinding dient gemaakt te worden met manchetten. De 

bestaande lijnafwatering dient opgebroken en vernieuwd te worden in een 

bredere lijnafwatering. De bestaande afvoer Ø160 van de lijnafwatering dient 

opgebroken te worden, incl. waterdicht afsluiten in de put thv fietspad 

Marelstraat. Voorstel van lijnafwatering en prijs dient overgemaakt worden ter 

goedkeuring.  
  

26.5 De huisaansluiting van woning Egemstraat 89 dient aangepast. Er werd een 

extra bocht van 90° gebruikt om aan te sluiten op een nieuwe boring op de 

hoofdriolering. Alsook werd schraal beton gebruikt i.p.v. zandcement. De 

aanpassing dient nog uitgevoerd te worden.  
  

26.9 Gemeente Pittem meldt dat de afwerklaag van de Egemse Dosseweg naar 

behoren verdicht dient te worden met steenslag 0/12. Op heden is dit niet 

eenvoudig om te gebruiken voor fietsers.  
  

26.14Er dient een bijkomende oprit gemaakt te worden ter hoogte van poort van 

het bufferbekken en de finse piste. Deze oprit dient met borduren opgesloten 

te worden. Dit werd afgesproken met Pittem.  
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NIEUWE PUNTEN INFRASTRUCTUUR  GEVOLG DOOR  

27.1 Voorafgaand de plaatsing signalisatie en markeringen dient Vuylsteke contact 

te nemen met de politiediensten van Pittem.  
  

27.2 Ter hoogte van inrit parking site sporthal dient rode markering aangebracht te 

worden op het fietspad. Net voor het fietspad (komende van de parking) 

dienen omgekeerde driehoeken markering aangebracht te worden. Dit 

meerwerk wordt begroot op 800 €. Dit wordt goedgekeurd door de Provincie.  
  

27.3 Tussen kopm32 en komp28 werd vastgesteld dat de taluds moeilijk 

realiseerbaar zijn in het kader van de veiligheid van de fietser net naast het 

fietspad. Daarom werd in samenspraak met de Provincie beslist om 

grachtversterking te plaatsen over een zone van 60m lang met een hoogte 

van 1m. Dit meerwerk is begroot op 4000 €.  
  

27.4 De nodige voorzieningen i.f.v. beperken van fijn stof dienen getroffen te 

worden bij het slijpen van betonelementen.  
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BIJKOMENDE INFORMATIE NA DE VERGADERING – INFRASTRUCTUUR  GEVOLG DOOR  

27.5 Door de werken in de K. Naessenstraat zit de zandvanger naast huisnr. 9 

vermoedelijk wat verstopt. Er wordt Vuylsteke gevraagd om deze te reinigen.  
  

27.6 Pittem meldt dat de toegangsweg naar bedrijf Egemstraat nr. 79 dient 

hersteld te worden naar oorspronkelijke staat.  
  

27.7 Vuylsteke meldt dat de werken voorzien zijn om af te ronden in september 

2020. Kernboringen kunnen dus geboord en gedrukt worden in december ‘20.  
Het initiatief voor het boren van de kernen ligt bij Vuylsteke.  
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NIEUWE PUNTEN NUTSLEIDINGEN  GEVOLG DOOR  

27.1 Er wordt melding gemaakt vanuit de gemeente dat Fluvius en De Watergroep 

aanleg voorziet vanaf de Kokerstraat richting centrum Pittem. Volgens hun 

voorziene werken zou net aangelegde voetpaden opgebroken moeten worden. 

Deze infrastructuurwerken zijn ook nog niet opgeleverd, dus kan er discussie 

ontstaan naar verantwoordelijkheid bij eventuele schade. De Watergroep 

bekijkt dit verder.  
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BIJKOMENDE INFORMATIE NA DE VERGADERING - NUTSLEIDINGEN  GEVOLG DOOR  

Nihil    

OUDE PUNTEN NUTSLEIDINGEN  GEVOLG DOOR  

24.2 Voor een aanpassing thv de Egemse binnenweg nr. 31 zal assistentie nodig 

zijn van Fluvius voor het in stand houden van de OV-paal. Verdere 

communicatie dient te gebeuren door Vuylsteke.  
  

26.1 Er wordt Telenet gevraagd om het Telenet kastje te verplaatsen thv 

Egemstraat 105. Het kastje zit in het midden van het fietspad.  
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ANDERE INLICHTINGEN/WIJZIGINGEN  
Volgende werfvergadering: dinsdag 25/08/2020 om 08u30, thv de werfkeet (parking sporthal).  
  

Opgemaakt te Roeselare, 18/08/2020.  

  

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.  

   


