
 

 

Nieuwsbrief weg- en rioleringswerken 
Rommersheide en omgeving fase 3 
(4)  

 

 

Algemene informatie werken Rommersheide  

Om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor afval- en 
oppervlaktewater wordt in de omgeving van Rommersheide een 
gescheiden rioolstelsel aangelegd door aannemer Hens. Alle 
straten worden voorzien van een vuilwater- en een regenwaterriool 
en nieuwe bestrating. 

De weg- en rioleringswerken zijn opgesplitst in drie fases. De 
werken aan fase 1 en fase 2 zijn afgerond. 

Fase 1: Vreugdelaan, Gelukslaan, Mieksebaan (deel tussen 

Koekoeksdreef en Gelukslaan), Andrélaan (deel tussen 
Mieksebaan en Sorbenlaan). 

Fase 2: Kempendreef, Bosbesdreef, Dennenbosdreef, Sorbenlaan 
en Mastboomdreef 

Fase 3: Rommersheide H, Rommersheide F, Achteromstraat, 

Gloriantdreef, Condordreef, Koekoeksdreef 
 

 

Planning week 44  

Er gaan in week 44 geen werken uitgevoerd worden door 
aannemer Hens nv. Er kunnen echter wel werken uitgevoerd 
worden door nutsmaatschappijen. 

 

 

Planning week 45, 46 en 47  

In week 45, 46 en 47 zal de aannemer verder gaan met de werken 
in de Condordreef en Gloriantdreef:  

 het plaatsen van kantstroken; 

 het plaatsen van wegfundering; 

 de laatste RWA aansluitingen realiseren; 

 het graven van de grachten; 

 de betuining en het plaasten van de kopmuren. 

In week 45 zal er ook gewerkt worden aan het kruispunt 
Rommersheide / Haydnlaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuttige gegevens  

Pidpa - Hidrorio (voor riolering en 
afkoppeling) 

Lodewyckx Ine (gebiedsingenieur) 
Frank Vereecken (toezichter) 
riolering@pidpa.be, 
0800 90 300 (optie 5 'riolering') 

Aannemer Hens nv 

Bram Broeckx (werfleider),  
03 669 95 55 

Gemeentelijke wegendienst 

Guy Verlinden,  
03 660 17 20 
wegendienst@brecht.be 

Gemeentelijke dienst mobiliteit 

Kristine Van Bavel,  
03 660 25 58 
kristine.vanbavel@brecht.be 

 

 

Let op!  

Gelieve er rekening mee te houden dat alle 
opgegeven data onder voorbehoud zijn van 
weer- en onvoorziene omstandigheden. 

 

 

Verlof aannemer  

- maandag 30 oktober 2017 tot en met 
vrijdag 3 november 2017 

- maandag 25 december 2017 tot en met 
vrijdag 5 januari 2018 
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Planning week 48  

In week 48 zal de aannemer asfalteren. In Rommersheide F & H 
zal er een toplaag aangebracht worden, zodat deze straat volledig 
afgewerkt is. Er zal ook een onderlaag aangebracht worden in de 
Condordreef, Gloriantdreef en Achteromstraat (na de scherpe 
bocht). 

 

 

Planning week 49  

De opritten in de Condordreef, Gloriantdreef en Achteromstraat 
worden in week 49 afgewerkt. 

Omdat Rommersheide F & H klaar zal zijn tegen week 49 zal de 
opbraak beginnen van de Koekoeksdreef. De riolering en de 
fundering van de Koekoeksdreef zal geplaatst worden voor het 
bouwverlof (vanaf 25 december), zodat alles goed berijdbaar is. 

  

 

 


