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Werken in Hoegaarden: Sanering Sint-Katarina-Houtem + Inzamelen vuilvracht
Hauthem en oplossen knelpunten
Projectnummer 22.386 / R002374
Geachte mevrouw
Geachte heer
De rivieren in Vlaanderen zijn jarenlang sterk vervuild geweest. Mede door de inspanningen
van Aquafin zien we hier geleidelijk aan verbetering in komen. In opdracht van het Vlaamse
Gewest bouwt Aquafin namelijk de nodige infrastructuur om het huishoudelijk afvalwater te
zuiveren. Het gaat dan om de zogenaamde collectoren en zuiveringsinstallaties.
Uitnodiging
Aquafin bereidt momenteel de uitvoering voor van het project ‘Sanering Sint-KatarinaHoutem’ in Hoegaarden. We vinden het belangrijk u zo vroeg mogelijk op de hoogte te
stellen van de werken die in uw buurt zijn gepland. We nodigen u daarom uit op een
informatieavond, die plaats vindt op
maandag 9 juli 2018 om 19.30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis.
De projectverantwoordelijke van Aquafin en Infrax en de vertegenwoordigers van de
gemeente Hoegaarden zullen er de werken toelichten en aansluitend uw vragen
beantwoorden.
Beschrijving van de werken
Met deze werken willen Aquafin en Infrax het afvalwater van ongeveer 750 inwoners uit
Hoegaarden dat nu nog via de bestaande riolering in de Schoorbeek en Hoxembeek belandt,
aansluiten op het rioleringsnet.
Om dit te realiseren, zal Aquafin vanaf het kruispunt Kauterhof-Stoopkensstraat een
gescheiden rioleringsstelsel aangelegd richting (en in) Hauthem. Infrax plant werken in
enkele zijstraten van Kauterhof en Hauthem. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van
het regenwater zal worden opvangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de
bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie van Hoegaarden (gelegen in de zijstraat van Klein
Overlaar). Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande grachten in Hauthem
en op een bufferbekken in Kauterhof.
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Afkoppeling van regen- en afvalwater op privaat terrein
Ook de eigenaars van de woningen langs het tracé van de werken (van Aquafin) dienen het
regenwater af te koppelen van de riolering. Een afkoppelingsdeskundige zal de eigenaars
adviseren over hoe deze afkoppeling het best gebeurt. De afkoppelingsdeskundige zal dit
verder toelichten op de infoavond.
Voor de bewoners langs het tracé van Infrax werd deze afkoppelingsstudie reeds in het
verleden uitgevoerd.
Timing
Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd, wat betekent dat
het detailontwerp nu in opmaak is. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen
werden aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk half 2019 starten.
Verdere planning
We houden u vanaf nu op de hoogte van het verdere verloop van het project. Zodra de
werken gegund zijn aan een aannemer, nodigen we u uit voor een nieuwe informatieavond.
Dan zal de concrete uitvoering besproken worden, zoals de timing en fasering van de
werken, de maatregelen rond veiligheid en bereikbaarheid en de verdere werfcommunicatie.
We hopen alvast te mogen rekenen op uw begrip bij de uitvoering van dit project van
openbaar nut. Deze werken brengen ons in ieder geval dichter bij het uiteindelijk doel:
opnieuw proper en helder water in alle beken en rivieren uit de omgeving!

Hoogachtend

Siegfried Schutijzer
adviseur communicatie

Michaël Buset
projectmanager

Voor meer informatie:
Aquafin NV
Michaël Buset
projectmanager
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
tel. 03 450 48 26
michael.buset@aquafin.be

Gemeente Hoegaarden
Technische Dienst
Elke Vandeplas
Gemeenteplein 1
3320 Hoegaarden
tel. 016 76 87 30
elke.vandeplas@gemhoegaarden.be

