
N17 Provincialeweg
Puurs-Sint-Amands

Online infosessie 9 december 2021

We starten zo dadelijk



• Zet je microfoon uit. 

• Na afloop van de presentatie kan je vragen stellen via de vraag-en-
antwoord-functie. De moderator overloopt de vragen en laat ze door de 
sprekers beantwoorden.

• Dit is een algemene infosessie. Stel bij voorkeur vragen in het algemeen 
belang. Individuele vragen zijn welkom op 
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

Huisregels



• Krachtlijnen project & ontwerpplan

• Waar staan we vandaag?

• Gescheiden riolering en afkoppelingen op privaat terrein

• Communicatie

• Vragenronde

Inhoud



Vlaamse overheid

• Agentschap Wegen en Verkeer

Lokaal bestuur

• Gemeente Puurs-Sint-Amands

Rioolbeheerder

• Pidpa

Aannemer

• Deckx

Projectpartners



Krachtlijnen 
van het project
Manu CASCUDO - Projectmanager AWV



Waar zijn de werken gepland?



• Gebrek aan veilige fietspaden

• Weg in slechte staat

• Kruispunten kunnen overzichtelijker

Waarom zijn de werken gepland?



• Verhogen verkeersveiligheid

• Aanleg vrijliggende fietspaden

• Verbetering van de kruispunten

• Vernieuwing wegdek, berm en grachten

• Nieuwe verlichting (plaatselijk)

• Aanleg gescheiden rioleringsstelsel

• Afvalwater afkoppelen

• Hemelwater bufferen en infiltreren

Doel heraanleg N17



• fietspad = 2 m voor goed fietscomfort (2 fietsers naast elkaar)

• rijbaan: 
• 70km/u, buiten bebouwde kom
• geschikt voor uitzonderlijk vervoer

• berm = 2,5m om stuurfout te corrigeren naast gracht

• gracht om water te bufferen en infiltreren

• nutsleidingen bij voorkeur achter fietspad, geen opbraak bij 
herstellingswerken.

Randvoorwaarden en ontwerpnormen:

Hoe ziet de nieuwe toestand eruit?



Bovenaanzicht weg

Hoe ziet de nieuwe toestand eruit?

Typedwarsprofiel



Kruispunt Lippelodorp - Oppuurseweg



Kruispunt Oude Heirbaan



geen insteekparkings

Inritten langs gewestwegen
geen verharde berm

goede zichtbaarheid



• Toegang tot private woningen en gebouwen met beperkte verkeer 
genererende activiteiten : maximale breedte van 4,50 m toegestaan. Ingeval 
van clustering van 2 inritten op de perceelsgrens wordt in een 
gemeenschappelijke toegang maximaal 7,00 m toegestaan.

• Toegang tot bedrijven en gebouwen met sterk verkeer genererende 
activiteiten en landbouwgronden : Er wordt slechts één toegang met een 
maximale breedte van 7,00 m toegestaan.

Inritten langs gewestwegen



Pidpa, uw waterpartner!
1. Regelgeving
2. Riolering en afkoppelen
3. Meer informatie? Vragen?

Infomoment bewoners 9 december 2021
Weg- en rioleringswerken N17



Projectvoorstel

Bewonersvergadering GEM – K-xx-xxx Omschrijving project
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Regelgeving

VLAREM II
• Verplichte aansluiting op riolering
• Scheiding afval- en hemelwater op 

privaat domein bij aanleg van een 
gescheiden stelsel in straat 

Gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening
• Verplichte scheiding afval- en 

hemelwater voor nieuwbouw –
vernieuwbouw vanaf 01/02/2005

Europese Kaderrichtlijn 
Water
• het veiligstellen van watervoorraden 

en waterkwaliteit in Europa
• het afzwakken van de gevolgen van 

overstromingen en perioden van 
droogte

• behalen goede kwaliteit van ons 
oppervlakte- en grondwater tegen 
2027

= “Decreet Integraal Waterbeleid”

Besluit van de Vlaamse Regering 
ivm keuring privéwaterafvoer
• Verplichte controle correcte afkoppeling 

afval- en hemelwater bij elke wijziging 
aan privéwaterafvoer

=> Keuring bij aanleg gescheiden riolering



De regelgeving toegepast
Er zijn 2 scenario’s:
1. Gebouwen met bouwvergunning vanaf 01/02/2005 hebben 

reeds een gescheiden rioolstelsel – aandacht voor 
bestaande koppeling aan rooilijn

2. Gebouwen met bouwvergunning vóór 01/02/2005 hebben 
verplichting tot optimale afkoppeling op privaat domein



Wat betekent afkoppelen voor U?

Verplicht te 
behouden!

Vuil water steeds verplicht aansluiten op 
straatriolering.

Regenwater afhankelijk van bouwtype 
verplicht volledig of deels af te koppelen. 



Wat betekent afkoppelen voor U?
Woningen met OPEN en HALFOPEN bebouwing 
• Afkoppelen alle dakvlakken en verharding rondom woning
• 100 % afkoppelingsplicht
• Mogelijke uitzondering: ingesloten dakvlak



Wat betekent afkoppelen voor U?
Woningen met GESLOTEN bebouwing met voortuin:
• Afkoppelen verharding en dakvlak aan straatzijde
• Te beoordelen: mogelijkheid afkoppelen achterste dakvlak langsheen zijgevel
• Optimale afkoppelingsplicht 



Wat betekent afkoppelen voor U?
Woningen met GESLOTEN bebouwing ZONDER VOORTUIN en zonder doorgang:
• Afkoppelen dakvlak aan straatzijde
• Optimale afkoppelingsplicht
• Gevel = openbaar domein
• Afkoppeling door Pidpa



Hemelwater, nuttig voor u!

Gewestelijk stedenbouwkundige verordening
(herbruik hemelwater):

• Herbruik (regenwaterput/ regenton)
• Infiltratie
• Gescheiden afvoer



Hemelwater, nuttig voor u!
• Afkoppeling biedt mogelijkheid voor hergebruik hemelwater

o Mogelijkheden voor hergebruik – 55 liter/persoon/dag:
ü Toiletten = 30 liter/persoon/dag
ü Wasmachine = 17 liter/persoon/dag
ü Schoonmaak + tuin = 8 liter/persoon/dag

= Besparing tot 50 % van het drinkwaterverbruik
o Financieel voordeel – basis gezin 4 personen

ü Waterverbruik persoon/dag = 110 l ≈ 40 m³/jaar x 4 = 160 m³/jaar
ü Kostprijs water + sanering = 4,003 EUR/m³ (basistarief) / 8,006 (comforttarief > 150 m³)
ü Kostprijs zonder hergebruik = 150 m³ x 4,003 EUR/m³ (Basistarief)

10 m³ x 8,006 EUR/m³ (Comforttarief)
= 680,51 EUR

ü Kostprijs met hergebruik = 80 m³ x 4,003 EUR/m³(Basistarief)
= 320,24  EUR

o Besparing = 360 EUR/jaar

Bewonersvergadering GEM – K-xx-xxx Omschrijving project



Procesflow afkoppeling op privé

Bewonersvergadering GEM – K-XX-XXX - straatnaam



Pidpa biedt aan bewoner

ü gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek

ü 1 huisaansluitingsputje vuilwater (DWA) (extra aansluiting tegen kostprijs)

ü 1 huisaansluitingsputje regenwater (RWA) 
(extra aansluiting tegen kostprijs, MAAR geen meerprijs voor aansluitingen op opengracht)

Na uitvoering van rioleringswerken op privaat, binnen 3 maand:
ü Gratis keuring van privé riolering  (eventuele herkeuring is niet gratis)

ü Afkoppelingspremie na volledige afkoppeling op privaat domein (mits voldaan wordt aan strikte 
voorwaarden)



Pidpa vraagt aan bewoner

ü 795 € aansluitrecht indien de woning een eerste maal wordt aangesloten op de riolering 

ü Volledige of optimale afkoppeling op privaat terrein



Gemeente biedt aan bewoner
ü Mogelijkheid om verplichte afkoppelingswerken op privaat domein door aannemer openbare 

werken uit te voeren
ü Kosten gedragen door gemeente

VOORWAARDEN:

ü Enkel voor woningen met bouwvergunning vóór 01/02/2005
ü Enkel voor afkoppelingswerken hemelwater omheen woning, dus geen leidingen voor afvalwater
ü Eigenaars/bewoners zorgen voor afkoppeling in, onder of aan de (gevel van) de woning
ü Enkel voor particulier woningen met permanente bewoning, dus geen bedrijfsgebouwen
ü Eigenaars/bewoners zorgen voor een vrije werkzone op privaat domein.
ü De gemeente voorziet niet in de heraanplantingen van de tuinen, wel het herplaatsen van 

graszoden
ü Eigenaars/bewoners zorgen voor ontluchting septische put en verluchting afvalwaterstelsel
ü Recht op afkoppelingspremie Pidpa vervalt



Afkoppelingspremie
Voorwaarden premie

• Geen verplichte scheiding opgelegd via bouwvergunning 
(bouwvergunning vóór 1 februari 2005)

• Afkoppeling van de totale verharde oppervlakte 
m.a.w. volledige dakoppervlakte en alle verhardingen

• Conform keuringsattest – binnen 3 maand

• Permanente bewoning

• Premiebedrag:
• 530 euro bij enkel gescheiden afvoer OF
• 795 euro bij buffering met hergebruik en/of infiltratie



Afkoppelingspremie
Situatie 1 voor aansluitrecht met enkel gescheiden afvoer

Aansluitrecht (795€) – premie (530€) =  265€

Situatie 2 voor aansluitrecht met gescheiden afvoer + 
buffering met hergebruik en/of infiltratie

Aansluitrecht (795€) – premie (795€) =  0€



Keuring

= controle correcte scheiding tussen 
regen- en afvalwater

= verplicht opgelegd door 
Vlaamse overheid bij aanleg van 
een gescheiden rioleringsstelsel 
in de straat

= ALLE WONINGEN => voorafgaandelijke 
controle door eigenaar van reeds gescheiden 
afwatering volgens GSV



Hoofdriool Huisaansluitingen Wegenis Brief Pidpa

Keuring
Wanneer vraag ik een keuring aan?  

1 2 3 4



Keuring

0800-90.300
optie 3 keuring

Hoe een keuring aanvragen? 

• Na ontvangst schrijven Pidpa
• Zelf afspraak te maken
• Aanwezigheid is verplicht

'



Keuring

Hoe kan ik mijn keuring voorbereiden? 

Hou deze documenten klaar :
• Schets van de afkoppelingsdeskundige
• Eventuele foto’s van de 

afkoppelingswerken

(deze zaken staan ook vermeld op het 
schrijven van Pidpa)



Waar staan we 
vandaag?
Lotte THORA - Bereikbaarheidsadviseur AWV



Procedure omgevingsvergunning

Aanvraag 
omgevings-
vergunning

>  Ingediend op 17/11/2021 
(dossiernummer: 2021094326)

Vergunningsaanvraag 
volledig en 

ontvankelijk verklaard
> 24/11/2021

Start 
openbaar 
onderzoek

> Buggenhout: 30/11/2021
> Puurs-Sint-Amands: 3/12/2021

Beslissing 
omgevings-
vergunning

> Voorjaar 2022



• Individuele gesprekken gestart in november 2019

• Grondverwervingen grotendeels rond

• Enkele moeten gerechtelijk afgehandeld worden

• Ook daarvoor zal nog een openbaar onderzoek lopen

Stand van zaken

Grondverwervingen



• Contract aannemer: in opmaak

• Nutswerken gestart in oktober 2021 

• Uitvoering riolerings- en wegenwerken vermoedelijk vanaf
augustus 2022 in verschillende fasen om hinder te beperken

Wat zijn de volgende stappen



Communicatie
Lotte THORA - Bereikbaarheidsadviseur AWV



Communicatie naar het brede publiek

Info & 
contact op 
webpagina

Bewoners-
brieven in 
omgeving 
projectzone

Schrijf je in 
op digitale 
nieuwsbrief

Gemeente/
stad:
- infomagazine
- website
- social media

(Online) 
infosessies

wegenenverkeer.be/provincialeweg



• Voor individuele vragen, neem contact op 
met het team van de bereikbaarheidsadviseur 
via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be

Bereikbaarheidsadviseur voor 
al uw vragen



Heb je nog vragen?
Stel ze aan het projectteam



• Klik rechtsonder op het laatste 
icoontje

Stel je vraag via Vraag en Antwoord

• Klik op ‘Vraag en antwoord’

• Klik onderaan rechts op ‘Een vraag 
stellen’



Werken aan de weg


