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Info avond 

• Verwelkoming 

• voorstelling rioleringsplan 

• afkoppeling op privé-domein 

• voorontwerp heraanleg wegenis 

• Mogelijkheid tot vraagstelling 
 

 

 

 



situering 



Riolering : Omschrijving project 

Toestand nu: 

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

 

Doel project:  

• Maximaal scheiden van afvalwater en proper regenwater 

• afvalwater sluit aan op project N70  

 → naar zuiveringsstation 

• Proper regenwater naar grachten en waterlopen 

  → tegengaan van wateroverlast 
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Afkoppelen op privaat terrein 
 

Scheiden tot op huisniveau 
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Wat met regenwater? 

1. Hergebruiken 
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Wat met regenwater? 

1. Hergebruiken 

2. Infiltratie op eigen terrein 

3. Buffering op eigen terrein 

4. Collectieve buffering 

 (openbaar domein)  

 

 

 



Afkoppelen op privaat terrein 

Hoe worden de plannen opgemaakt? 

 

 

 



Afkoppelen op privaat terrein 

Hoe afkoppelen? Gesloten bebouwing met gevel op de rooilijn. 

 

 



Afkoppelen op privaat terrein 

Hoe afkoppelen? Gesloten bebouwing met voortuin. 

 

 



Afkoppelen op privaat terrein 

Hoe afkoppelen? Halfopen / open bebouwing. 

 

 



Afkoppelen op privaat terrein 

Wie zal die afkoppelingen betalen? 

 

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

- restfactuur: eigenaar 

 

Wie zal de afkoppeling uitvoeren? 

 

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

- eigenaar stelt zelf aannemer aan -> factuur aannemer 

- aannemer openbaar domein 

 

 



Afkoppelen op privaat terrein 

Keuring van de private riolering? 

 

Controle scheiding regenwater  

en vuilwater. 

 

Een keurder wordt aangesteld door  

het stadsbestuur en wordt betaald  

door het stadsbestuur. 
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Wegenis : Overzicht 
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Weginrichting 

OVERZICHTSPLAN 



Vragen? 
 

Wij staan ter uwer beschikking. 

Bedankt voor uw aandacht 

U vindt deze presentatie en de ontwerpplannen 
op: www.sint-niklaas.be/puitvoetstraat 


