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Antwoord college
In 2015 werd de ventweg (intramuros) van de Koningin Astridlaan
vernieuwd.
Tijdens de uitvoering van deze werken besliste het college om de
hoofdrijbaan van de Koningin Astridlaan naar 50 km/uur te brengen en te
voorzien van nieuwe bushavens en bijkomende parkeergelegenheid.
Het aanleggen van 2 extra rijen langsparkeerplaatsen en nieuwe bushavens
werd uitgevoerd in 2018 door aannemer Houwelijckx met een verdeling van
de kosten tussen stad en AWV:
Aandeel ten laste van de stad: 181.599,49 euro incl. 21% btw
Aandeel ten laste van AWV: 69.272,61 euro incl 21% btw
De wegbeheerder van de hoofdrijbanen van de R12, AWV, is akkoord gegaan
met de aanleg van deze parkeerplaatsen op voorwaarde dat bij een ernstige
beschadiging van de asfaltlaag (door het wegfrezen van de oude
wegmarkeringen) het wegdek volledig zou vernieuwd worden op kosten van
de stad.
Deze voorwaarde werd ook als bindende voorwaarde opgenomen in de
verkregen bouwvergunning. Na uitvoering van de werken werden enkele
beschadigingen vastgesteld. Het is deze afgesproken herstelling van de
toplaag die in oktober werd uitgevoerd.

Dit was opportuun gezien AWV de hoofdrijbaan extra-muros mee
opgenomen had in hun structureel onderhoud van de R12. Dit gedeelte werd
dus niet bekostigd door de stad.
Voor het gedeelte intra-muros had AWV geen onderhoudswerken gepland
waardoor de stad, in navolging van de voorwaarde van de bouwvergunning,
zelf een aannemer heeft aangesteld voor de vernieuwing van deze toplaag,
kant intra-muros, tegen een gegund bedrag van 101.781,93 incl. 21% btw.
Deze herstellingswerken werden in oktober 2020 uitgevoerd aansluitend aan
het structureel onderhoud van AWV.
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