
PIT0824-WV30  1/5  
  

  
Dossiernr.:  08.24  

  

Min. Kenmerk:  W211005    

 
Dossiernr. Aquafin:  20.630   

Stad:  Pittem    

  
Opdrachtgever:  Aquafin    
Aanneming:  

Aannemer:  
  

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. 30  

  

Datum: 22/09/2020    van 8u30 tot 10u45       

VERLOF AANNEMER   Nihil  

HINDER OMWONENDEN  Plaatselijk verkeer is mogelijk  

WIJZIGING OMLEIDINGSPLAN  Openstelling verkeer 12/10/2020  

AFGEGEVEN/ONTVANGEN DOCUMENTEN  Nihil  

   
  

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

251/ 290 Werkdagen  
Uitgevoerd:  

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

In uitvoering:  

• Plaatsen borduren/greppels/betonstraatstenen thv kruispunt Egemstraat - K. Naessenstraat 

Voorzien:  

• Asfalteringswerken: 6 & 7/10/2020  
• Markeringen: week van 5/10/2020  
• Vermoedelijke einde der werken: 9/10/2020  
• Kernboringen: december 2020  V.O. voorjaar 2021  

  

BEMALINGSWATER GELOOSD DOOR VUYLSTEKE NA 8/9  /  

  

OUDE PUNTEN INFRASTRUCTUUR  GEVOLG DOOR  

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.   
  

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.  
  

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.  
  

26.9 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.  
  

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.  
  

28.2 De bestaande afsluiting ter hoogte van het bufferbekken Egemstraat staat 

dicht tegen het nieuwe fietspad. Gemeente Pittem meldt dat deze nog 

verplaatst zal worden door de eigen diensten van Pittem. De Provincie vraagt 

een vrije ruimte van minimum 70cm naast het fietspad.  
  

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

worden op het fietspad, alsook ter hoogte van de Dosseweg. Net voor het 

fietspad (komende van de parking) dienen omgekeerde driehoeken markering 

aangebracht te worden. Dit wordt goedgekeurd door de Provincie.  
  

28.6 Ter hoogte van kruispunt Kokerstraat en Egemstraat werd het ontworpen plan 

niet gevolgd door de aannemer. Vuylsteke kijkt na om dit aan te passen zoals 

voorzien. Het plaatselijk kleine groenstrookje tussen het fietspad en voetpad 

dient aangelegd te worden in betonstraatstenen. De borduren in functie van 

de oversteken dienen verlaagd te worden zodat een overgang mogelijk is 

zonder een niveauverschil.  
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29.2 Thv Egemsebinnenweg Noord huisnr. 31 dient de langsriolering vernieuwd te 

worden. 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. Na verdere 

hydraulische controle kan dit uitgevoerd worden met Ø315 PVC-SN8 met 

helling van 1,5 promille met fundering in zandcement. Vuylsteke dient een 

prijsvoorstel over te maken voor het uitvoeren van dit meerwerk, rekening 

houdende met de volgende bepalingen:  
- Plan van uitvoering dient opgemaakt te worden rekening houdende met de 

niveaus van de aansluitingen en uitgaande buis. Dit dient dus ingemeten en 

uitgetekend te worden.  
- Beginput te plaatsen met binnenafmetingen 60cm x 60cm. Fluvius staat dit 

1-malig toe dat dit geen BENOR-put is. Put dient wel draagkrachtig genoeg te 

zijn.  
- Maximaal 1 bocht tussen inspectieputten of open gracht.  
- Aansluitingen Ø160 & Ø200 aan te sluiten met T-stukken als op 12u kan 

aangesloten worden. Y-stukken waarbij spruitstuk in de bovenste helft. Het 

spruitstuk dient onmiddellijk naar de juiste Ø over te gaan.  
- Uitwerken buis Ø315 in talud met kasseien.   
- De PVC buizen dienen geplaatst te worden met lengtes van 3m uit de 

fabriek. Het verzagen van PVC buizen wordt niet toegestaan door Fluvius. De 

aannemer dient dit prijsvoorstel te laten goedkeuren door Fluvius vooraleer de 

werken te kunnen starten.  
  

29.3 In theorie kunnen de kernboringen pas uitgevoerd en gedrukt worden in 

december 2020. Vuylsteke meldt dat ze de kernboringen al willen uitvoeren 

kort na de laatste werkdagen (eind september 2020) zodoende de boorgaten 

te kunnen opvullen met de werkmannen op de werf. Met dit voorstel wordt er 

afgeweken van het standaardbestek 250 want kernboringen mogen pas 

uitgevoerd worden 60 dagen na aanleg. SB Demey meldt dat er mogelijks 

bewaringskosten gerekend kunnen worden door het labo. De bouwheren 

kunnen zich hiermee akkoord verklaren als deze kernen beschouwd worden 

als de effectief originele kernboringen. Het initiatief voor het boren van de 

kernen ligt bij Vuylsteke. Demey maakt nog een boorvoorstel over.  
  

29.5 De rode inkleuring voor fietspaden dient te voldoen aan RAL3020.  
  

29.6 Opmerkingen bij rondgang Egemstraat fase 1/2/3 en Egemse binnenwegen:  
Egemstraat 110: RWA-vervuiling  
Egemstraat 96: RWA-deksel nog te plaatsen  
Egemstraat 94: RWA-waterstagnatie  
Egemstraat HS-cabine: RWA-deksel nog te plaatsen Egemse 

binnenweg Zuid 9: RWA 2x vervuiling  
Egemse binnenweg zuid 21b: Deksels niet zichtbaar  
Egemse binnenweg zuid 20: DWA-vervuiling  
Egemse binnenweg zuid 14: RWA-vervuiling  

  

29.7 Opmerkingen afkoppelingsdeskundige:  
Egemse binnenweg 29: DWA-huisaansluitputje dient nog geplaatst te worden. 

Egemse binnenweg 1: Afwateringsrooster dient nog aangesloten te worden.  
  

29.11Voorafgaand de bezaaiings- en inplantingswerken dient SB Demey (Bart 

Duijvejonck) per mail verwittigd te worden. Vuylsteke meldt dat de 

groenaanleg uitgevoerd zal worden door onderaannemer LVR.  
  

29.13Vuylsteke dient de uitstekende kunststofbuizen nog af te zagen ter hoogte 

van taluds van de grachten.  
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29.14 Om het dossier af te ronden dient Vuylsteke de nodige administratieve 

zaken over te maken: huisaansluitfiches, aquadatafiches, as-builtplan, 

bodembeheerrapporten en aanleveren sloopattesten. Er wordt de aannemer 

gevraagd al de nodige voorbereidingen te treffen om dit spoedig te kunnen 

afleveren.  
  

29.15Het voetpad tussen fietspad en gevel van de woning Egemstraat 128 werd te 

steil aangelegd. Vuylsteke kijkt na om dit aan te passen. Pittem meldt dat de 

eigenaar dan verder kijkt om de gevel te bepleisteren.  
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NIEUWE PUNTEN INFRASTRUCTUUR  GEVOLG DOOR  

30.1Er dienen een 10-tal anti-parkeerpalen geplaatst te worden ter hoogte van de 

wegversmalling thv Egemse binnenweg nr. 18. De bedoeling hiermee is dat er 

geen verkeer meer over voetpad/berm kan rijden.  
  

30.2 Gemeente Pittem vraagt lichtjes te plaatsen thv begin van de 

middengeleiders, alsook ter hoogte van de wegversmalling in de Egemse 

binnenweg. De lichtjes worden geplaatst in de asfaltverharding. Er dienen zo’n 

15 stuks geplaatst te worden.  
  

30.3 Fluvius meldt dat de deksels chemisch verankerd moeten worden met de 

dekplaat als de regeling kleiner is dan 20cm. Alsook dient er rond het deksel 

wapening voorzien te worden.  
  

30.4 Er wordt opgemerkt dat er in de groenzones al veel onkruid aanwezig is. 

Aannemer Vuylsteke meldt dat alle groenzones nog aangelegd moeten 

worden.  
  

30.5 Thv de wegversmalling werd vastgesteld dat verschillende borduren al 

kapotgereden zijn. Vuylsteke dient deze te vervangen.  
  

30.6 De langsgracht in de Egemse binnenweg thv inspectieputten D9-D10 is 

toegelegd door de werken van Vuylsteke. Vuylsteke dient deze terug te 

herstellen zodat de gracht terug gravitair kan aflopen.  
  

30.7 De bestaande riolering in de K. Naessenstraat werd visueel geïnspecteerd. Er 

werd kalkafzetting vastgesteld in deze buis. Er wordt Fluvius gemeld dat de 

kalkafzetting op de camera-inspectie droog staat en dat de kalkafzetting er 

uitziet alsof die al lange tijd aanwezig is. Daaruit kan geconcludeerd worden 

dat het schadebeeld niet de verantwoordelijkheid is van Vuylsteke.  
  

30.8 De opmerkingen op de camera-inspectie op de inspectieput K6’ werd door 

toezichter Aquafin visueel gecontroleerd en goedgekeurd.  
  

30.9 Er wordt op 13/10/2020 om 8u30 een rondgang voorzien in het kader van 

einde der werken aannemer Vuylsteke.  
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BIJKOMENDE INFORMATIE NA DE VERGADERING – INFRASTRUCTUUR  GEVOLG DOOR  

Nihil    

     
  

NIEUWE PUNTEN NUTSLEIDINGEN  GEVOLG DOOR  

30.1 Er werd vastgesteld dat Fluvius een put gemaakt heeft in de wegeniswerken 

van Vuylsteke ter hoogte van Molenakker. Fluvius dient deze put zo snel 

mogelijk terug te dichten i.f.v. voorziene asfalteringswerken. Put werd gedicht 

op 28/9/2020.  

Fluvius  
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BIJKOMENDE INFORMATIE NA DE VERGADERING - NUTSLEIDINGEN  GEVOLG DOOR  

Nihil    

ANDERE INLICHTINGEN/WIJZIGINGEN  
Volgende werfvergadering: dinsdag 13/10/2020 om 8u30, thv de werfkeet (parking sporthal). 

(Tevens ook rondgang ifv opmaak P.V. einde der werken)  
  

Opgemaakt te Roeselare, 30/09/2020.  

  

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.  

   

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.  
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