Nieuwsbrief 44 - MEI 2019

WEGENWERKEN
Aanleg stoomleiding A&U Energie
A&U Energie is een nieuwe groene energiecentrale die momenteel gebouwd wordt in de Breestraat
te Wielsbeke.  Om de groene warmte te kunnen leveren aan Unilin en Agristo  moet een stoomleiding
aangelegd worden.  Men zal op bepaalde plaatsen werken op de openbare weg uitvoeren die de
nodige hinder met zich meebrengen.  Om de hinder tot een minimum te beperken is er voor gekozen
om de werken zo veel mogelijk tijdens het (verlengd) weekend uit te voeren.
Hieronder vindt u een overzicht van deze locaties en de specifieke timing en hinder per onderdeel.  
1. Oversteek Rijksweg - ter hoogte van rotonde Rijksweg/Ridder de Ghellinckstraat
Timing: donderdag 30 mei tot en met zondag 2 juni – de Rijksweg wordt uiterlijk op maandag 3 juni
om 6u ’s morgens opnieuw opengesteld
Hinder: de Rijksweg zal op de plaats waar er gewerkt wordt gedurende de ganse termijn volledig
afgesloten zijn in de beide richtingen
Omleiding:
• Fietsers: Reynaertstraat – Molenstraat – Ridder de Ghellinckstraat
• Voertuigen: Ridder de Ghellinckstraat – N382 Expresweg – Stationstraat
2. Oversteek Ridder de Ghellinckstraat - richting Sparrestraat
De stoomleiding kruist de Ridder de Ghellinckstraat.  Samen met deze werken voert de gemeente
ook herstellingswerken aan de riooldeksels uit.
Timing: zaterdag 29 juni tot en met vrijdag 5 juli – de Ridder de Ghellinckstraat wordt vrijdagavond
5 juli  opengesteld voor het verkeer.
Hinder: de Ridder de Ghellinckstraat zal afgesloten zijn in de beide richtingen.  Op de plaats waar
de stoomleiding de weg dwarst zal er geen verkeer mogelijk zijn, op de andere locaties waar de
riooldeksels worden hersteld, wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten.
Omleiding:
• Fietsers: Reynaertstraat – Molenstraat - Rijksweg
• Voertuigen: Rijksweg – N382 Expresweg – Stationstraat
3. Sparrestraat
Timing: dit onderdeel wordt ten vroegste vanaf 22 mei uitgevoerd, maar mogelijk ook later.  
Hinder: de Sparrestraat wordt afgesloten ter hoogte van de werfzone maar bewoners zullen wél
hun woning kunnen bereiken via de Ridder de Ghellinckstraat.
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4. Gaverstraat
Het tracé van de Gaverstraat wordt binnenkort aangepast en het is tijdens deze werken dat ook de
stoomleiding de weg zal dwarsen.  In principe zal er dus geen bijkomende hinder zijn.
Timing: voorlopig staan deze werken ingepland tijdens de zomermaanden, een exacte timing is echter
nog niet gekend.  
Hinder: de Gaverstraat zal afgesloten zijn voor alle verkeer.
Opgelet: de bovenstaande timing is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden.  
De aannemer voorziet, waar nodig, in de verspreiding van bewonersbrieven en maakt ook mondelinge
afspraken met de buurtbewoners.
Wat is A&U Energie?
A&U Energie is een 50/50 samenwerking tussen de bedrijven
Aspiravi nv en Unilin. A&U Energie zal niet-recycleerbaar
houtafval en houtafvalstof verwerken en zowel groene warmte
(stoom) als groene stroom (elektriciteit) produceren. De groene
warmte zal aan de nabijgelegen bedrijven Unilin en Agristo
geleverd worden. De groene stroom wordt deels aan Unilin
geleverd en deels op het openbaar net geplaatst.

