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• Waarom deze werken?

• Wat gaat er veranderen?

• Wanneer zullen de werken uitgevoerd
worden?

• Hoe zullen de werken verlopen?

• Vragenronde
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Wat is riopact? 

Samenwerking tussen drinkwaterbedrijf De Watergroep en 
Aquafin voor het rioolbeheer van gemeenten 

• Riopact neemt het rioleringsstelsel en alle rioleringsgebonden
taken over van de gemeente

• RioPact is in bouwheer van deze werken.
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• Van Bushalte Fortstraat

• Tot rotonde Spoorwegstraat / Statiestraat
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Projectgebied



Rioolontwerp
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Bestaande toestand
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Rioolontwerp

Nieuwe toestand: Vuilwater
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Rioolontwerp

Nieuwe toestand: Vuilwater
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Rioolontwerp

Nieuwe toestand: regenwater
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Rioolontwerp

Nieuwe toestand: regenwater
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Rioolontwerp

Nieuwe toestand: regenwater



De Vuyst Gertjan 

Afkoppelingsadviseur

Afkoppelingen op privaat terrein





1) Afspraak maken 

2) Plaatsbezoek 
➢ In kaart brengen bestaande toestand riolering

➢ Deksels toegankelijk  (+sleutels deksels)

➢ Rioleringsplannen klaarleggen

➢ Bespreken ontwerp

3) Opmaak dossier
✓ Plan bestaande toestand

✓ Plan ontworpen toestand

✓ Meetstaat / raming

✓ Verslag

✓ Overeenkomst 

✓ Subsidieaanvraagdocumenten

4) Akkoordverklaring dossier  (niet akkoord: tegenvoorstel)

5) Uitvoering werken 
✓ Door of in opdracht van de eigenaar

✓ Bij voorkeur na plaatsing huisaansluitingen

✓ Afkoppelingswerken afgerond bij oplevering werken op openbaar domein!

6) Keuring werken (lijst aquaflanders => groepsaankoop?)

7) Subsidie aanvragen 

Verloop afkoppelingsstudie



Wie betaalt wat?
•Afkoppelingsstudies betaald door Aquafin & Moerbeke

•Afkoppelingswerken te betalen door eigenaar woning, subsidie Moerbeke.

•NA uitvoering afkoppeling KEURING te betalen door eigenaar.

Subsidie Moerbeke

1) Verplichting tot afkoppeling niet opgenomen in bouwvergunning
• Premie hemelwaterinstallatie: € 372

• Premie afkoppelingswerken: 20% totaalbedrag, max. € 600,00

VOORWAARDEN:

-Kosten werken en keuring worden betaald door eigenaar

-Na indienen positief  keuringsattest + kopie facturen

-Werken uitgevoerd voor voorlopige oplevering openbare 

werken

2) Verplichting tot afkoppeling wel opgenomen in bouwvergunning

• Geen recht op subsidie / kosten afkoppeling te dragen door de 

eigenaar (bouwovertreding)



Contact

Extern afkoppelingsadviseur 

info@landmeetkantoordevuyst.be 

09/ 398 27 49

Contactcenter Aquafin

contact@aquafin.be

03/ 450 45 45



Wegenisontwerp

8/04/2022 17



Probleemstelling

• Te veel verharding met afstroming

– ➔Meer inzetten op infiltratie

• Versleten wegenis

• Bushalten niet conform de richtlijnen

• Aanliggend dubbelrichting fietspad

• Nieuwe ontwikkelingen langs de Terweststraat
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Wegenisontwerp



Randvoorwaarden

• Wegtype Lokale weg type 1:
→ Lokale verbindingsweg: Verbinden 

op lokaal niveau

• Snelheidsregime: 50km/u
• Enkel lokale fietsverbindingen

→ Aanliggende verhoogde 
enkelrichtingsfietspaden

→ Gemengd fiets/ autoverkeer

• Waar mogelijk inzetten op 
vergroenen/ infilteren
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Wegenisontwerp
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Wegenisontwerp

Voorstel van inrichting: locaties van de profielen



• Toegangspoort: Afremmen van de wagens
• Bushalte on-street
• Veilige oversteek fietsers
• Profiel kan later uitgebreid worden in westelijke richting

Wegenisontwerp

Profiel 1



Parkeerstrook zonder voetpaden
Beschikbare breedte: 14,4-15m
• Buiten het centrum
• Veiligheid primeert van de fietsers

→ 2x éénrichtingsfietspad 1,75m
→ Aanliggend verhoogd

• Parkeergelegenheid waar mogelijk
• Water infiltreert in de parkeerstrook

5,81,75 0,2 1,750,5
0,30,3

2 0,3varia

Wegenisontwerp

Profiel 2
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Profiel 3

5,81,75 0,5 1,75>1 0,5
0,3

0,3 >1

Extra groen
Beschikbare breedte: 13,5-14m
• Buiten het centrum
• Veiligheid primeert van de fietsers

→ 2x éénrichtingsfietspad 1,75m
→ Aanliggend verhoogd

Wegenisontwerp
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Profiel 4

Enkel richtingsfietspad (1,5m) en voetpad volgens 
beschikbare breedte

5,81,5
12,7

0,5varia 0,5
0,30,3

1,5 varia

Wegenisontwerp



Kruispunt Wachtebekestnwg Terweststraat:  Groenzone of parkeerplaats?
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Aangename ontmoetingsplaats in het groen
Ontharding
Geen parkeerplaatsen, parkeren op eigen terrein
Veilige doorsteek voor voetgangers
Opwaardering kapel, respect aan erfgoed (bedevaart)

ParkeerzoneParkzone

Zitruimte langs de weg
5 parkeerplaatsen (noodzakelijk?)
In/uitrit ter hoogte van zebrapad 

Wegenisontwerp
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Profiel 5 • Gemengd verkeer met fietssuggestie
• Overgang fietspad/ fietssuggesties dmv rugdekking
• Beperkte breedte
• Veiligheid
• Zone 30 met verhoogd plateau

Wegenisontwerp
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Parkeerstrook met 2 voetpaden
Beschikbare breedte: 15m

5,81,5

15

0,2 1,5+-2m 0,5
0,30,3

2 1,150,3

Profiel 6

• Parkeerstrook (2m) aan de woningzijde
• Infiltreerbaar
• Breed voetpad kant woningen (±2m)
• Bomen in de parkeerstrook
• Enkelrichting fietspaden (1,5m)

Wegenisontwerp
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Rijweg met groenberm en 2 voetpaden
Beschikbare breedte: 15m

Profiel 7

• Groenzone in het midden van de 
rijbaan

• Infiltratie in wadi
• Bomenrij onderbroken met 

doorsteken
• Vertragend effect bij inkom 

centrum

1,5varia 0,3 3,05 0,30,5 1,5 varia3,053,05

Wegenisontwerp



Andere projecten in de buurt

Containerpark

KMO

RUP Herziening 
Suikesite

4

2

Moervaartvallei

Fietssnelweg

Vapeurpark

3

3

Vapeurbrug

6

1

Mobipunt
5

4



Fietssnelweg en inrichten spoorwegpark1

- 2023: 
o aanleg fietssnelweg  tussen Terwestvaart en Bibliotheek 
o inrichting spoorwegpark

- Knip in Terwestvaart zodat deze een doodlopende straat wordt 
(wordt afgesteld op werken RioPact)



KMO-zone2

o Wordt ontwikkeld door Inter-Waas

o Start aanleg wegenis: voorjaar 2023

o Vermoedelijk start verkoop gronden: 
eind 2022



Wandelpromenade en Vapeurpark3

o Deel durabrik:   is aangelegd

o Deel KMO-zone: aanleg voorjaar 2023

o Ander deel & Vapeurpark: nog vast te leggen

o Vapeurpark: nog vast te leggen



RUP Herziening Suikersite4

o Participatiemoment januari 2022

o Verwerking adviezen: voorjaar 2022

o RUP voor advies: eind 2022



• Uitrusting van het Mobipunt
o Rotonde kan verdwijnen
o Halte voor de bus
o Locatie voor deelauto
o Oplaadplaats voor elektrische auto
o …

• Is uitgesteld

Mobipunt5



Vapeurbrug6

o Vapeurbrug is een beschermd monument

o Wordt gerestaureerd door provincie voor oversteek fietssnelweg naar Lokeren

o Vermoedelijk uitvoerdatum: +/- 8 jaar



Hoe zal de voorbereiding verder verlopen? 
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Hoe zal de voorbereiding verder verlopen? 
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Hoe zullen de werken verlopen? 
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Communicatie
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Vragen? 
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