d

Antwoord van het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Agatha-Berchem op de
petitie betreffende het stormbekken Boerderij Pie Konijn/Broekstraat en Broekweg

Aan de inwoners van de omgeving van de Broekstraat,
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft uw petitie aangaande de bouw van het stormbekken
goed ontvangen en we begrijpen uw bezorgheid. We zijn er ons van bewust dat deze voor enige
problemen qua mobiliteit in uw wijk zal zorgen maar deze werken zijn van essentieel belang als we rust
willen vinden tijdens de steeds frequentere zware regenval. Om vertragingen te vermijden en ervoor te
zorgen dat het leven in de wijk normaal kan verlopen, zal dit project in het bijzonder strikt worden
opgevolgd door onze diensten.
Om op al uw vragen te antwoorden hebben we, in het bijzijn van de wijk, de vertegenwoordigers van
Vivaqua en de gemeentelijke diensten, op 2 september en 28 november twee informatie-avonden
georganiseerd aangaande dit onderwerp.
Waarom een nieuw evacuatiesysteem ? Het is niet mogelijk om een stormbekken te bouwen op het
terrein Pie Konijn zonder een nieuw evacuatiesysteem te voorzien, en aldus een vernieuwing van de
verbindingen (in dit geval een verdubbeling riolering/regenwater) in de Broekstraat vanaf het begin van
het kruispunt Broek/Maricollen/Groot-Bijgaarden. De technische aspecten van deze werken worden
perfect beheerst door Vivaqua.
Verzekeringen en aansprakelijkheid. In geval van schade zal Vivaqua, zijnde eigenaar van dit project,
aansprakelijk worden gesteld en zal hun verzekering worden ingeschakeld. Voor de aanvang van de
werken zal er in elke woning van de Broekstraat een inventarisatie worden opgemaakt. Vivaqua wijst
nogmaals op de ernst en het vertrouwen dat zij in hun verzekeringen hebben. Indien deze zouden
moeten tussenkomen zal Vivaqua aandringen op een spoedige regeling van het schadedossier.
Verschillende vormen van hinder. Wat betreft uw zorgen over de stofoverlast wordt Vivaqua eraan
gehouden om zich aan de maatregelen te houden om dit soort van vervuiling te voorkomen. Wij zullen
hier zeker aandacht aan schenken. Wat hinder zoals de aanwezigheid van ratten betreft, beschikt
Vivaqua over de nodige verwijderingstechnieken. De werken voor het installeren van een nieuwe
riolering zou dit type overlast niet mogen veroorzaken. Wij blijven hier uiteraard aandachtig voor.
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Toegang voor hulpdiensten. De toegang van hulpdiensten in de wijk zal te aller tijden mogelijk blijven.
Dit is een wettelijke verplichting die men verplicht is toe te passen. Wat betreft de diensten aan ouderen
en andere personen met beperkte mobiliteit zullen de voetpaden en voetgangerszone toegankelijk en vrij
gehouden worden.
Toegankelijkheid van de huizen indien nodig. In geval van nood aan interventie in de woningen voor
privé-redenen (verhuis, dringende werken, enz .) zal deze vraag, in overleg met de aannemer, de
gemeente en de bewoners, geval per geval worden bekeken.
Parking. Wat betreft het parkeren in de wijk hebben we aan het OCMW gevraagd om een aantal plaatsen
te reserveren tussen 18.00 uur en 07.00 uur ‘s morgens waarvan de toegang via de Broekstraat mogelijk
is. Er wordt eveneens naar een oplossing gezocht voor de parkeerplaatsen voorbehouden aan personen
met beperkte mobiliteit.
Handelszaken. De handelaars in de wijk hebben recht op een schadevergoeding die kan aangevraagd
worden via het Fonds voor participatie (www.fonds.org). In geval van problemen bij leveringen bij de
handelaars zal er, in samenwerking met de verantwoordelijke van de werf, steeds naar een oplossing
gezocht worden.
Geluidsoverlast. Wat betreft de geluidsoverlast zijn de werken, in overeenstemming met de
voorschriften van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, toegelaten van 7.00 uur tot 19.00
uur en elke overschrijding zal onmiddelijk worden bestraft met een proces-verbaal door onze
politiediensten.
Informatie betreffende de werf. Met betrekking tot informatie over de werkzaamheden zal er een
meldpunt worden opgezet. De werfverantwoordelijke, altijd aanwezig op de werf, is beschikbaar om al
uw vragen te beantwoorden. In aanwezigheid van de gemeentelijke communicatiedienst wordt er
wekelijks een werfvergadering gehouden. Om u op de hoogte te houden over de evolutie van de werf en
de eventuele aandachtspunten, wordt er wekelijks een update gepubliceerd door onze
gemeentediensten. De dienst openbare werken zal eveneens bereikbaar zijn om uw vragen te
beantwoorden en contacten met de werf te onderhouden.
Uiteindelijk moet het stormbekken van 2000 m² de problemen qua wateroverlast in de wijk oplossen door
het regenwater of gesmolten ijswater op te vangen en af te voeren via de weg.
Wij zijn ervan overtuigd dat dankzij uw goede wil en wederzijds begrip, en de aandacht van de
gemeentelijke diensten, de hindernissen die ontstaan zijn gedurende deze 300 dagen, nodig voor de
realisatie van deze werken van openbaar belang, overwonnen zullen worden en dat de wijk zijn rust en
levenskwaliteit terug zal vinden.
Het College van Burgemeester en Schepenen.
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