Nog vier jaar wachten op heraanleg van versleten
Deinsesteenweg
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Pas na de heraanleg zal de gemeente Kruishoutem de Deinsesteenweg (gewestweg
N494) van het Vlaams Gewest overnemen. Alle partijen hebben eindelijk een akkoord
over de uitvoering van de werken, ten vroegste gepland voor 2020.
De Deinsesteenweg, die Kruishoutem met Deinze verbindt, is al jaren in slechte staat.
Niet alleen is het wegdek over nagenoeg het volledige traject vervormd, ook de riolering
laat te wensen over en het afvalwater van de honderden woningen wordt nog steeds niet
gescheiden afgevoerd en gezuiverd. Door een kapotte riolering kampen omwonenden al
jaren met wateroverlast.
De steenweg is een voormalige provincieweg die in 2008 aan de gemeente Kruishoutem
werd aangeboden, samen met een bedrag van zowat 500.000 euro. Dat bedrag diende
om de weg in goede staat te brengen. De gemeente weigerde de weg over te nemen
omdat meer dan tien keer het aangeboden bedrag nodig was om de werken uit te
voeren.
Sindsdien is de Deinsesteenweg in handen van het Vlaams Gewest, dat bleef aandringen
dat de gemeente de weg zou overnemen.
“Daar is lang en vaak over onderhandeld”, zegt Robrecht Bothuyne, schepen van
Openbare Werken (CD&V). “Nu is er een principieel akkoord tussen alle betrokkenen: de
gemeente Kruishoutem, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin, de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) en Farys. De Deinsesteenweg zal helemaal heraangelegd
worden door AWV. Aquafin en de VMM zullen instaan voor de gescheiden riolering en
het zuiveringsstation. Het is de bedoeling dat de weg veiliger wordt, met onder andere
een enkelvoudig fietspad aan beide kanten van de rijweg.”
Na de oplevering van de werken zal Kruishoutem zowel de Deinsesteenweg als de
Tsjollevelddreef en de Nieuwstraat van AWV overnemen. Er zal ook onderzocht worden
in welke mate aangrenzende straten, zoals de Bellegemstraat of de Passionistenstraat,
mee betrokken kunnen worden in dit project. “Met dit akkoord bespaart de gemeente
miljoenen euro in vergelijking met wat oorspronkelijk aan het gemeentebestuur werd
voorgesteld”, zegt Bothuyne.
Afspraak is dat in 2017 een studiebureau aangesteld wordt om de plannen voor de
nieuwe weg uit te tekenen. In een volgende fase zullen ook de rioleringswerken en
waterzuivering uitgetekend worden. Aanbesteding en uitvoering van de werken zijn ten
vroegste in 2020 gepland. “Over het ontwerp en de uiteindelijke werken zal met de
buurtbewoners overleg georganiseerd worden. Intussen wordt een nieuwe
drinkwaterleiding aangelegd. Die wordt dit jaar nog afgewerkt”, besluit de schepen.

