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Mondelinge vraag van mevr. Fraiteur: Lopende werken ter bestrijding van overstromingen.
Mevr. Fraiteur verwijst naar haar vorige interpellatie over het beheer van overstromingen en de geplande werken. Sinds de overstromingen van 2011 en 2014 werden er talrijke werken uitgevoerd, zoals het
stormbekken onder het Sint-Jobsplein.
Wat is de toestand van de bouw van het stormbekken voor de vallei van de Geleytsbeek en van de Ukkelbeek en welk water zal ermee opgevangen worden? Is het netwerk voor de vallei van Verrewinkel voltooid en worden er nog andere werken overwogen?
Schepen Biermann antwoordt dat er werken in uitvoering zijn en werken gepland zijn.
De werken voor het stormbekken aan de Sint-Jobsesteenweg "Molen" zijn gestart in maart en zullen
voltooid zijn tegen de zomer 2018. Het bekken heeft een capaciteit van 4.000 m³ en zal water opvangen van
de Sint-Jobsesteenweg, de Oude Molenstraat en de Dolezlaan.
Het bekken van de Ukkelbeek met een capaciteit van 25.000 m³ wordt momenteel gebouwd en zal voltooid zijn in juni 2018.
Het college overweegt ook een herinrichting van het overstromingsgevoelige gebied onderaan de
Kauwberg (hoek Dolezlaan/Sint-Jobsesteenweg) maar hiervoor moet eerst het bekken "Molen" voltooid zijn.
Er werd een aanvraag ingediend voor de inrichting van het kruispunt "Guignol" waarvoor er nog geen
planning voorhanden is. De laatste fase van de werken in het Papenkasteeldomein zou tegen augustus 2017
klaar moeten zijn.
Het project regentuinen in de Sint-Jobsesteenweg zal ook bijdragen aan de strijd tegen overstromingen door afvloeiend regenwater van inwoners uit de riolering te houden en naar de beek tussen de Engelandstraat en de Papenkasteelstraat te leiden.
Voor de Verrewinkelbeek waren er enkele problemen met onteigeningen maar die zijn nu opgelost. De
collector wordt momenteel gebouwd tussen de de Perckestraat en de Linkebeekstraat en moet af zijn eind
2018. De aansluitingen aan de collector van de Dolezlaan zullen volgende zomer uitgevoerd worden. Het is
niet zeker of de collector langs de Buysdellelaan en de Chantemerlelaan zal passeren.
Voor de Schilderachtige dreef werd er contact opgenomen met de gemeente Sint-Genesius-Rode omdat de gemeentegrens net in het midden van deze weg ligt.

