
                                              

 
 
maandag 15 oktober 2018 
Beste omwonende,  
 
De site Torck in de Ommegangstraat is reeds vele jaren leegstaand als bedrijfsgebouw. Reeds lange tijd zijn er plannen 
om deze site om te vormen naar een kwalitatieve en duurzame nieuwe woonwijk voor Deinze.  
 
Met steun van de Vlaamse Gemeenschap zal de firma Aertssen starten met de sloopwerken van de leegstaande 
gebouwen op 22 oktober 2018.  
 
Hierbij zullen we in eerste fase de ontmanteling doen van de binnenzijde van de gebouwen. Ook de asbestelementen 
worden omzichtig verwijderd en afgevoerd van de site. Op deze wijze zullen deze elementen definitief geen risico meer 
kunnen betekenen voor de gezondheid.  
Als laatste stap zullen de gebouwen stuk per stuk worden gesloopt, met inbegrip van de funderingen. Te beginnen met 
de constructies in het midden van het terrein, om dan de gebouwen aan de zijde van de spoorweg te ontmantelen. Als 
sluitstuk pakken we de zijde aan langs de Ommegangstraat. 
De restmaterialen zullen op het terrein eerst verwerkt worden en worden gerecycleerd als bouwstof voor andere 
toepassingen.  
Om deze van het terrein weg te brengen naar hun nieuwe bestemming zullen we  over de terreinen van de Torck site en 
de terreinen aan de Liefkemeirestraat direct naar de ringweg gaan aan het rond punt. Hierbij kruisen wij de toegang tot 
de tunnel voor de fietsers en de voetgangers en zijn wij genoodzaakt de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen.  
 
In voorbereiding wordt vanaf 15 oktober 2018 een aangepaste circulatie voorbereid. Zodat ook tijdens deze ingrijpende 
werken de veiligheid van de weggebruikers en de omwonenden wordt gegarandeerd. In bijlage met dit schrijven kan u de 
informatie hierover vinden. U zal deze informatie ook kunnen vinden op de website Deinze.be .   
 
Voor bijkomende vragen kan u steeds contact nemen met de werfleider :  
 
Eric Broes 
Projectleider - Aannemingsbedrijf Aertssen nv 

 

 

Laageind 91 
2940  Stabroek 
T +32 3 561 09 50 - M +32 475 95 02 46 
eric.broes@aertssen.be 
www.aertssen.be 

Eens deze werken zijn voltooid zal ook OVAM een gedeeltelijke sanering doen van de ondergrond.  
Voor vragen hierover kan u steeds contact nemen met  
 
 

 
    

  Kristof Plovie 
  Projectingenieur 
    
  kristof.plovie@groupvanvooren.com 

  M. +32 (0)497 58 40 21 

 
Wij hopen u hierbij te informeren en kijken uit naar een vlot verloop van de werkzaamheden.  

Wolterslaan 14      9000 Gent 
Tel 09/228.12.17   
Email info@avalonl-e.be  
Website : www.avalonl-e.be 
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