
Infovergadering wegen- en 
rioleringswerken in de Vossekotstraat 

 



Info avond 

• verwelkoming door schepen Van Peteghem 

• voorstelling ontwerp door Irtas 

• Praktische uitvoering door Besix 

• Verkeerssituatie door verkeerspolitie 

• afkoppeling op privé-domein door Irtas 

• Vragenronde 
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situering 



Riolering : Omschrijving project 

Toestand nu: 

• Gemengde riolering: afvoer van afvalwater en proper 
regenwater samen in één buis naar waterloop 

• Oude riolering en rijweg in slechte toestand 

 

Doel project:  

• Maximaal scheiden van afvalwater en proper regenwater 

• afvalwater sluit aan op project N70 → naar zuiveringsstation 

• Proper regenwater naar grachten en waterlopen 

   

 

 

 



Riolering : Overzicht 

Start der werken 
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Riolering : Overzicht 

Vossekotstraat 

conciergewoning 

Restaurant 

Sanitair blok 



Weginrichting: situering 

Deelgebied 1 

Deelgebied 2 

Deelgebied 3 
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Afkoppelen op privaat terrein 
 

Scheiden tot op huisniveau 

 

 



Afkoppelen op privaat terrein 

- 2016: opmaak afkoppelingsdossier 

- 2018: update raming (met aanbestedingsprijzen) 

 

Wie zal de afkoppeling uitvoeren? 

- eigenaar zelf -> forfaitair bedrag per meter buis/verharding 

- eigenaar stelt zelf aannemer aan -> factuur aannemer 

- aannemer openbaar domein 

 

Als u de werken zelf of met eigen aannemer uitvoert -> Irtas 
verwittigen voor opmaak subsidie-controleformulier 

 

 



Afkoppelen op privaat terrein 

Subsidie stad Sint-Niklaas voor verplichte afkoppelingswerken: 

- subsidiebedrag: max. 1.500 eur/woning 
Geen subsidie als scheiding regen- en vuilwater werd opgelegd in 
bouwvergunning (sinds 1990)! 

- restfactuur: eigenaar 

 

 

Keuring van de private riolering: 

- Keurder wordt aangesteld en betaald  

 door het stadsbestuur 
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