
BESTUUR DER STAD RONSE 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

DD° 28 MEI 2018 

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

9.  SAMENWERKINGSOVEREENKOMST AFGESLOTEN TUSSEN DE STAD RONSE, 

AQUAFIN, DE GEMEENTE MAARKEDAL, HET VLAAMSE GEWEST EN DE 

TMVW VOOR DE AQUAFINWERKEN "VERBINDINGSRIOLERING 

SAVOOISTRAAT - LOUISE-MARIESTRAAT (AFWAARTS) - PROJECT 22. 827"  

EN ADDENDUM BIJ DE STUDIEOVEREENKOMST HOUDENDE AKKOORD TOT 

SAMENWERKING MET HET STUDIEBUREAU SWECO VOOR DEZE OPDRACHT. 

GOEDKEURING. 

 

DE GEMEENTERAAD, 

Overwegende dat de stad, Aquafin, TMVW, de Vlaamse Overheid/het Vlaamse gewest 

(hierbij AWV genoemd) en de gemeente Maarkedal partners zijn in de werken voor de 

verbindingsriolering Savooistraat – Louise-Mariestraat; Aquafinproject 22.827; 

Overwegende dat Aquafin conform het investerings/optimalisatieprogramma voor 2015 en 

conform het technisch plan de volgende werken dient uit te voeren : verbindingsriolering 

Savooistraat – Louise-Mariestraat (tot aan bestaande collector afwaarts Drieborrebeekstraat) en 

buffering met vertraagde afvoer naar een waterloop voor de aangesloten verharde oppervlakte langs 

het Aquafintracé; 

Gezien de Stad Ronse binnen dit project volgende werken voor zijn rekening neemt : 

voetpaden langsheen de collector Aquafin op grondgebied Ronse, voetpaden langsheen de 

rioleringswerken Farys in de gewestweg op grondgebied Ronse en wegverfraaiingswerken 

langsheen rioleringswerken Farys in de zijstraten van de gewestweg op grondgebied Ronse; 

Gezien de gemeente Maarkedal volgende werken voor zijn rekening neemt : voetpaden 

langsheen de collector Aquafin op grondgebied Maarkedal, voetpaden langsheen rioleringswerken 

Farys in de gewestweg op grondgebied Maarkedal en wegverfraaiingswerken langsheen 

Rioleringswerken Farys in de zijstraten van de gewestweg op het grondgebied Maarkedal; 

Gezien het Vlaamse gewest volgende werken voor hun rekening neemt : Structureel 

onderhoud langsheen de collector Aquafin in de gewestweg, buffering met vertraagde afvoer naar 

een waterloop voor de aangesloten verharde oppervlakte van de gewestweg, structureel onderhoud 

langsheen de rioleringswerken Farys in de gewestweg en participatie in het RWA stelsel onder de 

gewestweg en het bufferbekken à rato van de aangesloten verharde oppervlakte; 

Gezien Farys volgende werken voor hun rekening neemt : buffering met vertraagde afvoer 

naar een waterloop voor de aangesloten verharde oppervlakte langs het Farys-tracé (excl. 

oppervlakte gewestweg), rioleringswerken in de Savooistraat (tussen collector Aquafin ter hoogte 

van pleintje tot net voorbij de Beekstraat) en rioleringswerken in de zijstraten van de gewestweg 

(Winkelveldeke, Ten Bergestraat, Muziekbosstraat, Populierstraat, Drieborrebeekstraat, Geerstraat 

en Kafhoek); 

Gezien naast de samenwerkingsovereenkomst ook een addendum bij de studieovereenkomst 

dient te worden goedgekeurd, waarbij alle partijen akkoord gaan om met het studiebureau Sweco 

samen te werken voor deze opdracht en hun respectievelijk aandeel in het ereloon uit te betalen; 

Gelet op de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet; 

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; 



BESLIST : met algemene stemmen : 

De samenwerkingsovereenkomst en het addendum Aquafinproject 22.827 – 

verbindingsriolering Savooistraat – Louise-Mariestraat worden goedgekeurd. 

Tegenwoordige beslissing zal worden overgemaakt aan alle betrokken partijen en 

opgenomen in de overzichtslijst welke zal worden overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur. 

 

Voor gelijkvormig uittreksel : 

 

De algemeen directeur, De voorzitter, 

 


