
WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN IN DE 
POTAARDEBERG - POLDERSTRAAT –

CORNELIUS SNEYSSENSLAAN

Bewonersavond 31 maart 2022



INLEIDING

Pascal Rousseaux, schepen van openbare werken



HET ONTWERP

UITGANGSPUNTEN ONTWERP

KLIMAATBESTENDIG

DUURZAAM ONTWERP
MINIMALE VERHARDING

MAXIMALE ONTHARDING
HEMELWATERNEUTRAAL



HET RIOOLONTWERP

 Bestaande toestand: geen gescheiden stelsel

 Nieuwe toestand: gescheiden stelsel: afzonderlijke buis voor afvalwater
en hemelwater

 Afkoppelingsplicht (later meer hierover)

 Maximale infiltratie en buffering van hemelwater



HET RIOOLONTWERP

RIOLERINGSPLAN POTAARDEBERG

RIOLERINSPLAN POLDERSTRAAT – CORNELIUS 
SNEYSSENSLAAN

Plannen Sneyssenslaan/98201803_RIO_6B.pdf
Plannen Sneyssenslaan/98201803_RIO_6A.pdf


HET WEGENISONTWERP – POTAARDEBERG

1) Potaardeberg tussen Bergwegel en Polderstraat

 Vernieuwing riolering

 Vernieuwde bovenbouw in KWS 

 Aanleg van fietspaden in beton

2. 



HET WEGENISONTWERP – POTAARDEBERG

2) Potaardeberg tussen Polderstraat en Molenhoek

 Aanleg van fietspaden in beton

 Aanleg van nieuwe greppels en kantstroken

 Bestaande rijweg in beton blijft behouden



HET WEGENISONTWERP – POLDERSTRAAT 
EN CORNELIUS SNEYSSENSLAAN

 Nieuwe verkeerscirculatie en volledige herinrichting

Plannen Sneyssenslaan/98201803_GP_1A.pdf


HET WEGENISONTWERP – POLDERSTRAAT 
EN CORNELIUS SNEYSSENSLAAN

 Principe fietsstraat 



HET WEGENISONTWERP – POLDERSTRAAT 
EN CORNELIUS SNEYSSENSLAAN

 Aanleg rijweg in rode KWS-verharding

 Kruispunten in okergele KWS-verharding

 Deels woonerf in 3-kleuren genuanceerde betonstraatstenen

 Parkings in grasbetontegels

 Voetpaden in betonstraatstenen



HET WEGENISONTWERP – POLDERSTRAAT 
EN CORNELIUS SNEYSSENSLAAN

MODELDWARSPROFIEL FIETSSTRAAT



HET WEGENISONTWERP – POLDERSTRAAT 
EN CORNELIUS SNEYSSENSLAAN

MODELDWARSPROFIEL WOONERF



AFKOPPELINGEN

WAAROM REGENWATER AFKOPPELEN?

 Daling van jouw drinkwaterfactuur door maximaal hergebruik van 
regenwater

 Aanvullen van de grondwatertafel door infiltratie ter plaatse

 Verminderen van de overstromingsrisico’s door vasthouden van het 
regenwater daar waar het valt



AFKOPPELINGEN

WAT DOET DE GEMEENTE VOOR JOU ?

- AANSTELLEN VAN EEN AFKOPPELINGSDESKUNDIGE
- EVENTUEEL AANSTELLEN VAN EEN AFKOPPELINGSAANNEMER
- UITBETALING VAN EEN SUBSIDIE (MAX. 1250€ / PAND)

WAT DOE JE ZELF ?

- KEURING
- EVENTUEEL ZELF DE AFKOPPELINGSWERKEN TIJDIG (LATEN) 

UITVOEREN



AFKOPPELINGEN

VERLOOP AFKOPPELINGSSTUDIE

1) Afspraak maken 
2) Plaatsbezoek

 In kaart brengen bestaande toestand riolering
 Deksels toegankelijk  (+sleutels deksels)
 Rioleringsplannen klaarleggen

 Bespreken ontwerp (www.blauwgroenvlaanderen.be)
3) Opmaak dossier

 Plan bestaande toestand
 Plan ontworpen toestand
 Meetstaat / raming
 Verslag

4) Akkoordverklaring dossier  (niet akkoord: tegenvoorstel)



AFKOPPELINGEN

5) Uitvoering werken 
 Door of in opdracht van de eigenaar
 Door aannemer aangesteld door de gemeente, afhankelijk van 

resultaat overheidsopdracht
 Bij voorkeur na plaatsing huisaansluitingen
 Afkoppelingswerken afgerond bij oplevering werken op openbaar 

domein!

6) Keuring werken door ISO 17020 gecertificeerde keurder 

7) Subsidie aanvragen 



AFKOPPELINGEN

WAT DOET DE GEMEENTE VOOR JOU?

 Aanstellen en bekostigen van een afkoppelingsdeskundige
 Uitbetaling van een subsidie voor de afkoppelingswerken en keuring 

(max. € 1250/pand* of €1500/pand* in geval van verhoogde 
tussenkomst)

 Premie hemelwaterinstallatie: 100% factuurbedrag, max. € 500
 https://www.merelbeke.be/wonen-en-leven/wonen-en-

energie/renoveren/premies-van-merelbeke/premie-voor-een-
hemelwaterinstallatie

* NIET GELDIG VOOR WONINGEN WAARBIJ AL GESCHEIDEN AANLEG WAS 
OPGELEGD IN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.

https://www.merelbeke.be/wonen-en-leven/wonen-en-energie/renoveren/premies-van-merelbeke/premie-voor-een-hemelwaterinstallatie


AFKOPPELINGEN

WAT DOE JE ZELF?

 De afkoppelingswerken tijdig (laten) uitvoeren:
 Zelf
 Door een zelf gekozen aannemer
 Door een aannemer aangesteld door de gemeente, afhankelijk van 

de uitslag van de overheidsopdracht

 Keuring volgens ISO 17020

 Indienen van een subsidieaanvraag

* NIET GELDIG VOOR WONINGEN WAARBIJ AL GESCHEIDEN AANLEG WAS OPGELEGD IN DE 
STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING.



AFKOPPELINGEN

WAT INDIEN JE NIET TIJDIG AFKOPPELT ?

Handhavingstraject ten aanzien van de eigenaars van gebouwen die de 
afkoppelingswerken nog niet hebben uitgevoerd en/of de gemeente nog geen positief 
keuringsattest hebben bezorgd:

1. Versturen van een aanmaning 
Verzoek om de situatie recht te zetten tegen 6 maand na de voorlopige 
oplevering van de rioleringswerken en een waarschuwing dat formele stappen 
zullen gezet worden indien dat niet gebeurt

2. Opmaak van een PV van milieumisdrijf
6 maand na de voorlopige oplevering van een rioleringsproject

3. Opleggen van een bestuurlijke maatregel 
6 maand na de voorlopige oplevering van een rioleringsproject samen met de 
opmaak van het PV van milieumisdrijf

4. Opstarten van een belastingkohier niet-afkoppelen

5. Onontvankelijk verklaren van subsidieaanvragen voor afkoppelen



WERKWIJZE GEFASEERDE UITVOERING

Frederik Goossens – projectleider Aclagro



WERKWIJZE GEFASEERDE UITVOERING

 Fasering opgesteld in functie van optimale bereikbaarheid en 
afwateringsrichting van de riolering

 Aanleg steenslag als minder-hinder maatregel

 Maatregelen voor toegang tot de woningen tijdens de werken



WERKWIJZE GEFASEERDE UITVOERING

• FASE 1 – FIETSPAD POTAARDEBERG

A

B



WERKWIJZE GEFASEERDE UITVOERING

• FASE 2 – POLDERSTRAAT

C



WERKWIJZE GEFASEERDE UITVOERING

• FASE 3 – CORNELIUS SNEYSSENSLAAN

D

G F

E



FASERING WEGENISWERKEN

Fase 1 : fietspad Potaarderberg

 Zone A: Polderstraat – Molenhoek
 Aanleg van fietspad

 Zone B: Bergwegel – Polderstraat
 Uitbraak bestaande verhardingen
 Aanleg riolering
 Aanleg bovenbouw + fietspad

Fase 2 : Polderstraat

 Zone C
 Start vanuit Potaardeberg
 Uitbraak bestaande verharding
 Aanleg riolering + huisaansluiting DWA
 Aanleg bovenbouw met minderhindersteenslag
 Eindfase: aanbrengen toplaag



FASERING WEGENISWERKEN

Fase 3: Cornelius Sneyssenslaan

 Zone D: huisnummer 2 - 43
 Uitbraak bestaande verharding
 Aanleg riolering + huisaansluiting DWA
 Aanleg bovenbouw met minderhindersteenslag
 Eindfase: aanbrengen toplaag

 Zone E: huisnummer 29-126
 Uitbraak bestaande verharding
 Aanleg riolering + huisaansluiting DWA
 Aanleg bovenbouw met minderhindersteenslag
 Eindfase: aanbrengen toplaag



FASERING WEGENISWERKEN

Fase 3: Cornelius Sneyssenslaan

 Zone F: huisnummer 107 - Kastanjestraat
 Uitbraak bestaande verharding
 Aanleg riolering + huisaansluiting DWA
 Aanleg bovenbouw met minderhindersteenslag
 Eindfase: aanbrengen toplaag

 Zone G: Afwerking pleintje
 Omgeving WADI
 Algemene afwerking



TIMING

 Start van de werken (fase 1) op 25 april 2022

 Einde van de werken voorzien in april / mei 2023

 Regelmatige communicatie over de concrete timing

 Juiste timing afhankelijk van weersomstandigheden en onvoorziene 
omstandigheden tijdens de graafwerken 



MINDER-HINDER MAATREGELEN

 Bouwputten zullen onmiddellijk aangevuld worden met minder-
hindersteenslag zodanig dat woningen buiten de werkuren zeker 
bereikbaar blijven op een steenslagfundering

 Voetgangersverkeer moet altijd verzekerd worden door de aannemer, 
indien nodig door plaatsing van de nodige voetgangersbruggen

 Indien op bepaalde momenten bereikbaarheid noodzakelijk is voor 
voertuigen (bv. geplande verhuis, aanlevering van materialen, ziekenzorg, 
…) wordt dit best tijdig meegedeeld aan de projectleider van Aclagro zodat 

dit tijdig kan ingepland worden

 mogelijkheid om een afgevaardigde van de bewoners aan te stellen die 
wekelijks op de werfvergadering vooraf bepaalde vragen, … kan komen 
bespreken 

 bij leveringen aan huis/renovatie of bouwwerkzaamheden/ thuisverpleging, 
enz. : neem contact op met de toezichter van de gemeente



OMLEIDINGEN

 Omleidingsplan

 Doorgang via de werfzone met de fiets aan de hand is steeds mogelijk

 bewoners worden regelmatig ingelicht over de te volgen route voor 
bestemmingsverkeer via bewonersbrief, website en sociale media

Plannen Sneyssenslaan/Algemeen_Signalisatieplan_Fase1.pdf


HUISVUILOPHALING

 Ophaalpunten: 

 Potaardeberg: eerste parkeervak voor KTA GITO en hoek
Polderstraat  - Potaardeberg

 Potaardeberg zone Molenhoek – Polderstraat: behoud van 1
rijstrook

 Bij wijzigingen wordt er tijdig gecommuniceerd

 Aannemer zal helpen en sturen indien nodig MAAR bij verlof of slecht weer 
(waar wij niet aanwezig zijn) is dit niet steeds mogelijk

 Juiste fracties respecteren

 Sluikstorten voorkomen



VERVOLGTRAJECT

• Infobrieven van de gemeente en/of de aannemer

• Website en sociale media

• Toezicht van de gemeente : Frank Van Havermaet

• Mail : werken@merelbeke.be
• Tel. 09 210 33 80

mailto:werken@merelbeke.be


Bedankt voor uw aandacht !


