
Aquafin: Collector Berkstraat

Benny Reviers Bekkevoort
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Bjorn Olaerts Sweco



Wie zijn wij?

Wim Vanhentenrijk
Hans Vandenberg
Benny Reviers
André Jonckers

Peter Gillis
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Marc Notermans
Bjorn Olaerts



Waarom deze overlegvergadering ?

• Informatie geven en verduidelijking van complexe werken

• Uw mening en inbreng van uw kennis zijn belangrijk

• De werken vinden plaats voor uw deur, u zal hinder hebben

• Wat weten wij vandaag: wat, hoe, wanneer?

• Afspraken naar verdere communicatie

• Afspraak : vragen na presentaties !!
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Beleidsvisie gemeente

• Geïntegreerd beleid: rioleringen, wateroverlast, erosie,

verkeer, mobiliteit, fietspaden, voetpaden

• Coördinatie en samenwerking met nutsmaatschappijen

(Infrax, Proximus, De Watergroep,…)

• Benutten van alle beschikbare subsidies

Met een minimum aan eigen centen en minimum aan

hinder een maximale verbetering van leefomgeving,

verkeersveiligheid en … uw tevredenheid.
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Rioleringswerken (1)
• “De ver van mijn bed show ?”

• Uitgevoerde werken sinds 2007 :

• Oude Leuvensebaan tot Steenberg

• Kruispunt Staatsbaan – Oude-Tiensebaan naar Rusthuis

• Verfraaiing Steenberg ( na E314 )

• Rijnrode

• Zandstraat + Staatsbaan vanaf Zandstraat tot Diest

• Gedeelte Nieuwstraat

• Robbesrodestraat

• Staatsbaan dorpskern
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Rioleringswerken (2)
• Geplande werken :

• Halensebaan vanaf N29 tot gevaarlijk kruispunt  en
Wersbeek dorp ( afhankelijk grondinnames )

• Leuvensesteenweg fase 3 – N2 , in uitvoering (2017-2018)

• Collector Pijnbeek fase 1 ( 2018 )  en Oude Diestersebaan
(2018)

• Schillekensberg – Oude Tiensebaan - Hertstraat –
Ossenberg – Meutelstraat – Witteweg – Oude
Leuvensebaan ( TW/Rusthuis )

• Gedeelte Driesstraat ( in ontwerpfase )
• Kwadestraat – Wolvenstraat - Holleput - Mierenberg –

Dorpstraat ( gedeelte ) ( in onderzoek fase )
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Beleidsvisie gemeente in dit project

• Tijdens uitvoering der werken streven naar :

• Maximale bereikbaarheid en toegankelijkheid van handelszaken en

woningen

• Maximale bescherming van zachte weggebruiker

• Minimale en duidelijke wegomleidingen

• Maximaal beperken van grondinnames – vermijden onteigeningen

• Minste hinder : Gefaseerde uitvoering van de werken

• Verdere uitwerking erosieplan tussen Berkstraat en Kerkhofweg door

Watering Sint-Truiden

• Maximale subsidiering en medefinanciering
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Waarom deze werken?

Propere waterlopen
voor de volgende
generaties en een
leefomgeving in

harmonie met water



Waarom deze werken?
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Wat zal er gebeuren?
Waar wordt gewerkt?
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Timing: na rioleringswerken
Staatsbaan



• Werken ten laste van Aquafin
• Raming 1.485.000 euro
• Gescheiden riolering
• Herstel verharding thv nieuwe riolering

• Werken ten laste van de gemeente Bekkevoort
• Raming 450.000 euro
• Fietspaden
• Fietsstraat Berkstraat
• Herstel verharding waar geen nieuwe riolering wordt aangelegd
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Aquafin: Wie doet wat



Werkwijze (1)
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Werkwijze (2)
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Werkwijze (3)
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Werkwijze (4)
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Werkwijze (5)

16



Werkwijze (6)
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Impact op het dagelijks leven (1)
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Impact op het dagelijks leven (2)
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Impact op het dagelijks leven (3)
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Resultaat: opnieuw proper water
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Rioleringswerken Berkstraat
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Rioleringswerken Eugeen Coolstraat
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Rioleringswerken Eugeen Coolstraat
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Wegeniswerken Berkstraat
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Wegeniswerken Berkstraat
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Wegeniswerken Eugeen Coolstraat
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Wegeniswerken Eugeen Coolstraat



29

Wegeniswerken Eugeen Coolstraat
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• Vermoedelijke start der werken: medio 2018

• Vermoedelijk einde der werken: najaar 2019

• Brief aan inwoners met vermelding contactpersoon aannemer en werftoezichter

Timing



ONDERSTEUNING

vanwege

GEMEENTE BEKKEVOORT
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Afkoppeling



Afkoppeling

Scheiding op perceelsniveau:
regenwater en vuil water apart houden

• Nieuwe woning of Verbouwing : verplichting in de
bouwvergunning

• Bestaande woning: verplichting bij heraanleg gescheiden
riolering

Volledig bij open en halfopen bebouwing
Zo volledig mogelijk bij gesloten bebouwing

MAXIMALE SCHEIDING VAN VUIL- EN REGENWATER
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Subsidies door gemeente (1)

1. Subsidies op hergebruik hemelwater

2. Subsidies op aanleg infiltratievoorzieningen

3. Subsidies voor afkoppeling (septische put is en blijft verplicht in Bekkevoort)
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§ Reglementering vandaag : verplichting vanaf begin 1980

§ Communicatie in media onzorgvuldig

§ Voorstellen uitvoering afkoppeling vanwege deskundige

§ Ervaring met DWA : verstoppingen zonder septische putten

§ Advies : Combineer werken afkoppeling met septische put

§ Via kosten afkoppeling

Subsidies door gemeente (2)
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§ Woningen gebouwd voor 07 september 1999 :

§ Hemelwaterput en hergebruik: 250 Euro

§ Infiltratieput 250 Euro

§ Afkoppeling werken 100 % tussen 100 en 500 euro

§ + 10 % hoger dan 500 euro

§ met een maximum tot 650 euro

§ Aansluiting op DWA 850 Euro ( BTW incl.)

§ Aansluiting op RWA 850 Euro ( BTW incl.)

§ Totaal 2850 Euro

Subsidies door gemeente (3)
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