Gemeenteraad 30/10/2017
DOORTOCHT RENINGELST
In het kader van de herinrichting van de doortocht Reningelst zal het
Agentschap Wegen en Verkeer werken uitvoeren aan de
Baljuwstraat,

het

Reningelstplein,

de

Zevekotestraat,

de

Clyttesteenweg, de Heuvellandseweg en de Lokerseweg. De stad
plant

wegenwerken

aan

de

Nedergraafstraat,

Bettedreef,

Neerhofstraat, Pastoorstraat en Kriekstraat. Aquafin staat in voor de
rioleringswerken. De gemeenteraad keurde een overeenkomst met
AWV en Aquafin goed voor de dorpskernvernieuwing van
Reningelst. De werken zullen in het voorjaar van 2018 starten. De
gemeenteraad keurde ook het bestek van Eandis goed voor de
aanleg van openbare verlichting en het vernieuwen van de netten in
Reningelst.

WERKEN BENEDICTIJNENSTRAAT
Aquafin plant de aanleg van een gescheiden riolering in de
Benedictijnenstraat

vanaf

de

Boeschepestraat

tot

aan

de

Vleterbeek. De stad zal wegeniswerken uitvoeren in deze straat. In
het

woongedeelte

van

de

Benedictijnenstraat,

tussen

de

Westouterstraat en de ingang van het VTI worden een rijweg met
een breedte van 4,5 m, een parkeerstrook in antracieten
betonstraatstenen en langs beide zijden een voetpad van 1,5 m
voorzien. Het gedeelte tussen de Boeschepestraat en de
Vleterbeek wordt aangelegd in grijze betonstraatstenen en
parkeervakken in antracietkleurige betonstraatstenen. Na de
werken wordt deze zone als woonerf ingericht. De zone ter hoogte
van de school wordt aangelegd in roodbruine betonstraatstenen.
Ter hoogte van de ingang naar de parking van het OLVI wordt een
verhoogde inrichting voorzien om het verkeer af te remmen. Deze
volledige zone wordt tijdens de schooluren afgesloten door middel
van verzinkbare palen. De werken gaan van start in het voorjaar van
2018. Het einde van de werken is voorzien voor 1 september 2018.

RUP HERZIENING DORPSKERN WATOU
De gemeenteraad stelde het ruimtelijk uitvoeringsplan herziening
dorpskern Watou definitief vast na het behandelen van de
ontvangen adviezen.

PLAATSING ZONNEPANELEN
Zowel het jeugdcentrum (Komstraat 26) als de bibliotheek en het
archief (Veurnestraat 69) worden voorzien van photovoltaïsche
zonnepanelen. De gemeenteraad keurde hiertoe het bestek en de
wijze van gunnen goed.

HERDENKINGSMONUMENT CHINA - WOI
Op de site Busseboom, op de hoek van de Visserijmolenstraat en
de St.-Jansstraat, komen er binnenkort twee monumenten die de
inzet van de Chinese arbeiders tijdens de Eerste Wereldoorlog
herdenken. De onthulling van beide monumenten vindt plaats op 15
november 2017. Het monument dat de stad opricht, een "shelter
voor de sjouwer", is een ontwerp van BVBA Colombo (Stefan
Schöning). Ook de Chinese ambassade wou graag een monument
oprichten dat ze zelf laten ontwerpen en bekostigen. Kunstenares
Yan Shufen ontwierp drie Chinese arbeiders, de beelden worden in
brons gegoten en op een sokkel geplaatst. In samenspraak met de
Chinese ambassade werd de inrichting van de site opnieuw
uitgetekend. De twee monumenten worden via een verhard
wandelpad met elkaar verbonden. De toeristische ontsluiting omvat
ook een zitbank, een fietsenstalling, een bomengordel en
informatieborden. Gezien de meerwerken een uitbreiding zijn van
de oorspronkelijke opdracht, werden deze werken om technische
redenen aan dezelfde firma, BVBA Colombo, toegewezen. De stad
draagt de kosten voor de aanleg van het pad, de groenaanleg en de
fietsenstalling. De Chinese ambassade neemt de extra kost van de
infoborden en de zitbank op zich.

