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Sanering historische stortplaats op het einde van de Eektstraat

Geachte mevrouw, heer

Gekoppeld aan de geplande rioleringswerken in de Eektstraat en een nieuwe weginrichting.besliste de
gemeente om ook de historische stortplaats op het einde van de Eektstraat volledig te saneren.

De firma DCA werd hiervoor aangeóteld en zal de werken, in samenwerking met onderaanneming,
uitvoeren. De totale kost wordt geraamd op 550.000,00 euro. Deze sanering zorgt voor een enorme
meerkost, maar het is een bewuste keuze van het gemeentebestuur om deze reiniging te realiseren.
Zo zorgen we voor een leefbare buurt en een proper leefmilieu.

Tijdens de uifuoering van de werken zal er uitgebreid toezicht worden uitgevoerd op de materialen, de
behandeling hiervan en de wijze van afuoeren en verwerking. Dit zal gebeuren volgens de strengste,
geldende voorschriften. Zo wordt het goede en veilige verloop van de werken gegarandeerd.

Het materiaal wordt tijdens de werkzaamheden ter plaatse verneveld en de afuoer naar de stortplaatsen
gebeurt met aangepast, hiertoe'uitgerust materiaal en afgedekte vrachtwagens. Voor de medewerkers
worden de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen en aangepaste werkkledij voozien.

Tijdens de week van 15 november 2021 worden de voorbereidende werken voor deze sanering
uitgevoerd. Dit houdt het vrijmaken van de zone in door het verwijderen van de beplanting. Aansluitend
wordt de zone uitgezet met piketten en een herasafsluiting.

Op maandag 22 november 2O2l wordt er gestart met de effectieve saneringswerken.
De uitvoeringstermijn wordt geschat op ongeveer 4 weken. Het einde van deze werken is dan ook nog
voozien vóór het einde van dit jaar.

Tijdens de uitvoerin g zal er heel wat vrachtverkeer af- en aanrijden. Dit zal gebeuren via de Eektstraat, de
Eektweg en de Aarschotsesteenweg. Omwille van de veiligheid wordt de fietsverbinding aan het einde
van de Eektstraat richting Abdijlaan, de 'Eektstraat voetweg', tijdens de volledige duur van deze werken
afgesloten.

Er zal gewerkt worden van 7 uur tot 16 uur.

lndien u specifieke vragen hebt met betrekking tot de sanering kunt u rechtstreeks contact opnemen met
de firma DCA via het telefoonnummer 0800 96 222 (permanent bereikbaar, vragen en/of opmerkingen
worden doorgegeven aan de werfleiding) of via info@dcainÍra.be.
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Aansluitend op de sanering kan de aannemer van start gaan met de geplande rioleringswerken. Deze
starten begin 2022, gecombineerd met de verschillende aanpassingen aan de nutsleidingen.

We verwijzen hiervoor graag naar het schrijven van 10 augustus 2021 metinfofiche voor meer info over
dit project. Over deze fasering wordt later nog in detail naar u gecommuniceerd.

Wj hopen u hiermee goed te informeren.

Mocht u nog praktische vragen hebbên dan kunt u ons steeds bereiken via bovenstaande
contactgegevens.

Hoogachtend

Mariën Jelle Wouters
burgemeesteralgemeèn directeur wnd.


