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• verwelkoming en inleiding door schepen Van Peteghem. 
 

• Wat gaat er ondergronds veranderen? door Johan Smet 
 

• inleiding heraanleg bovengrond door schepen 
Hanssens 
 

• Heraanleg bovengrond door Gaspard Bosteels  
 

• afkoppeling op privédomein door Nathalie Aelvoet 
 

• verdere voorbereiding + communicatie door Johan Smet 
 

• vragenronde 

Werken aan zuiver water 



Waarom deze werken? 

Propere waterlopen 

voor de volgende 

generaties en een 

leefomgeving in 

harmonie met water 



Hoe ver staan we al? 

1991 
30% gezuiverd 

 

2016 
82% gezuiverd 

 



Wat gaat er ondergronds 
veranderen? 



Wat gaat er ondergronds 
veranderen? 

+/- 920 inwoners 
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Wat gaat er ondergronds 
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Wat gaat er ondergronds 
veranderen? 

Armentruyenbeek 

Leebeek 



Wat gaat er ondergronds 
veranderen? 

Open Belselebeek 



Wat gaat er ondergronds 
veranderen? 



Wat gaat er ondergronds 
veranderen? 



Hoe zal de nieuwe straat ingericht worden? 
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Hoe zal de nieuwe straat ingericht worden? 
 



Zwaanaardestraat – deel 1 
 



Zwaanaardestraat – deel 1 
 





Zwaanaardestraat – deel 2 - Keizerstraat 
 



Zwaanaardestraat – deel 2 - Keizerstraat 
 



Leebrugstraat 
 



Leebrugstraat 
 



Hoe zal de nieuwe straat ingericht worden? 
 



Weimanstraat 
 



Weimanstraat 
 



Oude Keizerstraat 
 



Oude Keizerstraat 
 



Hellestraat 
 



Hellestraat 
 



Heirstraat 
 



Heirstraat 
 



Wapenaarteindestraat 
 



Wapenaarteindestraat 
 



Hoe zal de nieuwe straat ingericht worden? 
 



Hoe zullen de afkoppelingswerken 
verlopen? 



Afkoppelingen 
 

Waarom afval en regenwater scheiden? 



Afkoppelingen - algemeen 
 

- Vuilwater (keuken, badkamer, wc, …) 

moet aansluiten op straatriool DWA 

 

- Regenwater mag  

- op de grond lopen, infiltreren,  

- op regenwaterput (hergebruik),  

- op een gracht aangesloten worden, 

- of in laatste instantie aansluiten op 

de straatriool RWA 



Afkoppelingen 
 

Opmaak afkoppelingsdossier 



Afkoppelingen 
 - Afspraak voor opmaak van het 

afkoppelingsdossier 
 

- U krijgt uw dossier terug om te tekenen 
voor akkoord 

     Na de aanstelling van een aannemer voor      
     openbare werken, krijgt u een  
     subsidieaanvraagformulier voor de  
     afkoppelingswerken. 

 
Indien aansluiting ter hoogte van de straat 
anders zal zijn dan ontwerp, dan dient dit 
gemeld (plaatsing huisaansluitputjes) 

 



Afkoppelingen - subsidie 
 

Reglement stad Sint-Niklaas: 

 

- Subsidiebedrag van maximum 1.500€ 

per woning 

 

- Bouwvergunningen vanaf 1990  

verplicht scheiden regen- en vuilwater, 

dus geen recht op subsidie 

 

 



Afkoppelingen - uitvoering 
 3 mogelijkheden voor uitvoering: 

 
- Eigenaar zelf  subsidie wordt aan 

forfaitaire prijzen berekend 
 bv: 26€/m voor buizen 

 
- Aannemer aangesteld door eigenaar     
 subsidie op basis van factuur 
 

- Aannemer openbaar domein  factuur 
via stad Sint-Niklaas indien kosten hoger 
dan 1.500€ zijn 
 

 
 

 



Afkoppelingen - uitvoering 
 

Belangrijk!  

 

Als er voor eigen aannemer wordt 

gekozen: stad betaalt  

  

maximaal 1.500€  

EN  

maximaal prijs aannemer openbare 

werken 

 

 

 

 



Afkoppelingen - uitvoering 
 

 

- Afkoppeling is verplicht 

 

- Als werken op openbaar domein 

afgerond zijn, dienen ook alle 

afkoppelingswerken uitgevoerd 

 

- Bij niet-afkoppelen zal er een PV van 

milieu-overtreding opgemaakt worden 

 

 



Afkoppelingen - keuring 
 

 

Alle woningen dienen gekeurd: 

Officiële controle van de scheiding van 

afval en regenwater (voorwaarde voor 

subsidie) 

 

De stad Sint-Niklaas zal een keurder 

aanstellen die op het einde van de 

werken bij iedereen langs komt voor deze 

controle (wordt betaald door de stad). 



Voorbereiding van het project 



Voorbereiding van het project 



Voorbereiding van het project 



Communicatie 
www.sint-niklaas.be/zwaanaarde 



Vragen? 


