Werken Steenwinkelstraat
Beste inwoner,

De uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 220 werkdagen. Op dit moment zit de aannemer ongeveer in de
helft van de voorziene dagen. Door omstandigheden buiten de wil van de aannemer, zoals
weersomstandigheden, kon de aannemer meerdere dagen niet werken.
Ondanks de wettelijk voorziene verletdagen zijn de werken ondertussen voor meer dan de helft uitgevoerd. Dit
was mogelijk én door de omvang van het werkgebied waardoor er wat kon geschoven worden in de planning
én door de flexibiliteit van de aannemer zelf.
De werken zijn zover gevorderd dat wijzigingen en de manoeuvreermarge in de deelgebieden (fasen) beperkt
zijn geworden. Aartselaar wijzigde na de start der werken nog grondig de geplande werkzaamheden met
meerdere weken en maanden vertraging tot gevolg. De nutsmaatschappijen moeten nog enkele grotere
werken uitvoeren. Verder dient er ook rekening gehouden te worden met de maanden waarbinnen volgens het
typebestek 250 geen asfalteringswerken mogen uitgevoerd worden.
Ook al zal de aannemer de werken binnen de vooropgestelde werkdagen (220) uitgevoerd krijgen, toch wordt
het duidelijk dat de eindtermijn van 22/12/2017 niet haalbaar zal zijn. Hoever de uitvoeringsperiode
noodgedwongen zal opschuiven, kan op dit moment moeilijk worden voorspeld.
Hieronder vindt u een voorlopige summiere aanduiding van de vordering van de geplande werkzaamheden:
Fase 6 (Tuinlei)
Tot begin oktober afwerken van de rijweg, voetpaden en parkeerplaatsen.
Fase 3 (Rozenstraat tot Den Hooghen Weg)
Tot en met week 38 plaatsen van de boordstenen en de fundering van
de rijweg. Onder voorbehoud wordt op 22/9 de asfaltering uitgevoerd.
In week 39 start de aanleg van het fietspad en de voetpaden.
Onder voorbehoud wordt tussen 28/9 en 2/10 het betonnen fietspad gegoten en wordt aansluitend
de voetpaden en de parkeerplaatsen uitgevoerd.
Na de allerheiligenvakantie is de start van de werken in de Hulstlei voorzien. Deze zullen een 4-tal
weken in beslag nemen.
Begin december is de start van de werken in Den Hooghen Weg voorzien. Deze werken zullen onder
voorbehoud beëindigd zijn voor de kerstvakantie.
Fase 4 (Den Hooghen Weg tot Koekoekstraat) en Fase 5 (Koekoekstraat tot Halfstraat)
Vanaf week 41 start de aannemer met de aanleg van de riolering en de boordstenen. Deze werken
zullen 10-tal weken in beslag nemen.
Aansluitend volgen de werken door de nutsmaatschappijen (Eandis, Pidpa, …) . Verwacht wordt dat
deze werken een 12-tal weken in beslag nemen.
Ondertussen zal Besix de werken uitvoeren in de Bist (Aartselaar)
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Na de werken van de nutsmaatschappijen start Besix met de verdere afwerking van de fietspaden en
de voetpaden.
Overeenkomstig typebestek 250 mag er pas geasfalteerd worden vanaf 1 maart. De
weersomstandigheden zullen een zeer belangrijke rol spelen in de vordering van de werken.

Op meerdere plaatsen zijn werkzaamheden aan de gang. Al het mogelijke wordt gedaan om de ontsluiting en
de bereikbaarheid van de woningen zo goed mogelijk te garanderen.
Hiertoe moet met de volgende punten rekening worden gehouden:


Binnen de werfzone is alle verkeer verboden van 6.30u tot 16.30u. Buiten de werkuren maakt de
aannemer, in de mate van het mogelijke, de weg vrij zodat iedereen met zijn voertuig tot aan zijn
woning geraakt.



Mogen wij u vragen de werkuren te respecteren. Er is al meermaals vastgesteld dat er toch
ongewenste voertuigen binnen de werkuren over de werf rijden. Er is dan ook gevraagd aan de politie
om hierop de nodige controles uit te oefenen.



Er wordt een max. snelheid van 20km/u voorzien.



Indien u, uitzonderlijk, toch binnen de werkuren op de werf dient te zijn vragen wij u dit tijdig af te
spreken met de werfleiders van Besix zijnde William Kooman (0497/52.07.26) of Arie Den Hollander
(0497/52.07.14). Beide werfleiders zijn steeds aanwezig op de werf en/of telefonisch bereikbaar
tussen 6u30 en 16u30.

NB: Infrabel plande verbeteringswerken aan de spooroverweg van de Steenwinkelstraat. Deze kunnen niet
uitgesteld worden. De werken zijn voorzien van zaterdag 07/10/2017 tot uiterlijk dinsdag 10/10/2017. Gelieve
hiermee rekening te houden. Op dat moment zal de Tuinlei over de gehele lengte berijdbaar zijn.
Wij vragen begrip voor de onvermijdelijke hinder. Naar best vermogen worden de werkzaamheden uitgevoerd.
Wij hopen op een verder gunstig verloop van de werken.

Hoogachtend,

Secretaris
Betty Van Cauteren
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Burgemeester
Rob Mennes
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