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Agenda

- Verwelkoming

- Toelichting project

- Geplande werken

- Nutswerken

- Rioleringswerken

- Wegeniswerken

- Praktische afspraken 

- Maatregelen handelaars

- Communicatie 



Toelichting project 
- Liggingsplan
- Ontwerp
- duiding



Wegeniswerken
werfzone



Geplande werken

- Nutswerken
- Rioleringswerken
- Wegeniswerken



NutswerkenNutswerken



Nutswerken

- Vlaanderen: langs 64 000 km openbare weg
ruim 500 000 km aan kabels en leidingen

dit is ongeveer 8 m kabels en leidingen per meter weg!



Nutswerken
Waarom?

- In opdracht van de verschillende nutsmaatschappijen:

- Werkzaamheden ifv aansluiting op nutsvoorzieningen: 
water, elektriciteit, gas, telecom

- O.a. in functie van aanleg riolering en wegenis:
vernieuwen, verplaatsen van kabels en leidingen



Nutswerken
Wat - Waar?

- Eandis: verplaatsen van kabels en leidingen

- De Watergroep: vernieuwen waterleiding

- Aanleg in groenzone / parkeerstrook

- Voorafgaandelijk aan rioleringswerken
- door één gemeenschappelijke aannemer (= piloot)

- Uitvoering aansluitingen/overkoppelingen
- individueel door elke nutsmaatschappij
- put aantal keer open en toe op zelfde locatie



Nutswerken
Opgelet!

- Elektriciteitsaansluitingen
- overschakelen naar tweevoudig uurtarief kan ter plaatse 

worden aangevraagd
- op voorhand melden verplaatsingen van tellers of wijzigingen
- tijdig aanvragen mogelijke verzwaring !

- Telecomaansluiting
- nieuwe aansluiting of verandering tijdig aanvragen



Nutswerken



Nutswerken
Bereikbaarheid!



Nutswerken
Bereikbaarheid!



Geplande werken
- Nutswerken

- Rioleringswerken
- Wegeniswerken



Rioleringswerken



Rioleringswerken

- Aanleg gescheiden riolering
= vuil water & regenwater apart afvoeren

- Afkoppeling
- ook verplicht op privaat domein
- GEEN opbraak vloeren binnen!

- Vlaamse wetgeving nav Europese richtlijn



Rioleringswerken
Gescheiden stelsel



Rioleringswerken 
Fase 1



Rioleringswerken
Afkoppeling



Afkoppeling

- Wat?
- gescheiden lozen van vuil water en regenwater 
- vuiler afvalwater -> betere zuivering
- properder regenwater -> rechtstreeks naar de waterlopen

- Praktisch
- afkoppelingsdeskundige, aangesteld door de stad

- Werken zelf (laten) uitvoeren

- Subsidie vanwege stad Roeselare



Afkoppeling op privaat domein

- Waarom moet ik afkoppelen?

- De taak van de afkoppelingsdeskkundige

- Plan van aanpak 



Waarom moet ik afkoppelen?

OPLOSSING : GESCHEIDEN RIOLERINGSTELSEL

PROBLEMEN DOOR DE HUIDIGE SITUATIE : GEMENGD RIOLERINGSTELSEL 

Op openbaar terrein wordt een onderscheid gemaakt tussen regenwater en vuilwater. Er 
wordt een leiding voor de hemelwaterafvoer (RWA) voorzien en één voor de 
vuilwaterafvoer (DWA).

Hemelwater > sloten, vijvers         Vuil water > RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie)

- afvalwater via overstort in beken

- rendement van de zuiveringstations gaat achteruit

Overstort

Waterloop

Collector

Riolering

Bij aanhoudende regen kan het verdunde
afvalwater over de muur stijgen en rechtstreeks
naar de rivier stromen.

Overstort
Waterloop

Collector

Riolering



Afkoppelen op privaat domein

Op privaat domein zal het hemelwater afgekoppeld worden van het vuilwater. 
Zo kan gescheiden aangesloten worden op het openbare rioleringsnetwerk.

De huidige Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM II) verplicht de 
bewoners gescheiden aan te sluiten, wanneer een gescheiden 
rioleringsstelsel in de straat gelegd wordt. Als u dit niet doet, kan het 
gemeentebestuur u daarvoor belasten met een jaarlijkse heffing.



Taak van de Afkoppelingsdeskundige

INFO VERLENEN

OPMETEN BESTAANDE TOESTAND + ZOEKEN NAAR OPLOSSING

BEGELEIDEN BEWONERS

CONTROLE UITVOEREN



Plan van aanpak

OPMETING

VOORBEREIDING

- plaatsbezoek : in kaart brengen van huidige situatie

- gesloten bebouwing                                           
halfopen bebouwing
open bebouwing

- infovergadering
- bewoner kan reeds schets maken van bestaande situatie of op zoek gaan naar as built 
plannen van de woning

De afkoppelingsdeskundige bestudeert situatie 
per situatie, telkens zal worden gezocht naar de 
meest efficiënte en beste oplossing om het 
regenwater af te koppelen van het vuilwater!



VOORSTEL AFKOPPELING – AFKOPPELINGSPLAN – (HALF)OPEN BEBOUWING



UITVOERING

- De eigenaar voert de werken uit op privaat eigendom.
- De eigenaar krijgt 1 vuilwater- en 1 regenwater-huisaansluitputje ter beschikking.

Plan van aanpak

CONTROLES

- Na de uitvoering dient de eigenaar de afkoppelingswerken te laten keuren.
- Op basis van het keuringsbewijs en de facturen/kastickets kan er een premie

verkregen worden.

(Half)open bebouwing
75% van het factuurbedrag met een maximum van 1500 euro.

Gesloten bebouwing
75% van het factuurbedrag met een maximum van 750 euro.



Rioleringswerken
Afkoppeling

Meer info:

- Infrabureau Demey 
afkoppelingsdeskundige: Dries Denoo
Beversesteenweg 314, 8800 Roeselare
tel 051 20 59 41
e-mail: dries.denoo@demey.be

- Stad Roeselare
Departement Projecten Openbaar Domein
tel 051 26 97 86
e-mail pod@roeselare.be
Contactpersoon:

afkoppeling:   Tonny D’Haene
subsidie:         Hilde Van Droogenbroeck 

mailto:dries.denoo@demey.be
mailto:pod@roeselare.be


Geplande werken
- Nutswerken
- Rioleringswerken

- Wegeniswerken



Wegeniswerken
Wat?



Wegeniswerken
Wat?



Wegeniswerken
Wat?

- verplaatsen gracht vanaf Oude Maria’ Lindestraat tot Dewulf

- heraanleg dubbelrichtingsfietspad in rode asfalt

- plaatsen van houten vangrail tussen fietspad en rijweg

- heraanleg wegenis in betonverharding

- verbreden van de rijweg tot 5,80m vanaf Oude Zilverbergstraat 
tot thv nr55

- vernieuwen rijweg vanaf Koestraat tot Dadizeleleenstraat



Wegeniswerken
Fasering

Fase 1 – Koestraat tot Steenovenstraat

Fase 2 – Steenovenstraat tot nr20 (tot voor inrit Dewulf)

Fase 3 – ter hoogte van nr 20 (inrit Dewulf)

Fase 4 – nr 20 (inrit Dewulf) tot Oude Zilverbergstraat



Wegeniswerken
Fase 1

Koestraat - Steenovenstraat
Uitvoering: mei – juli 2019
Duur: 2 maanden



Wegeniswerken
Fase 2

Steenovenstraat - nr20 ( tot voor inrit Dewulf)
Uitvoering: augustus – september 2019
Duur: 1,5 maand



Wegeniswerken
Fase 3
ter hoogte van nr 20 (inrit Dewulf)
Uitvoering: oktober – halfweg november 2019
Duur: 1,5 mnd



Wegeniswerken
Fase 4

Vanaf nr20 (inrit Dewulf) - Oude Zilverbergstraat
Uitvoering: februari – maart 2020
Duur: 2 maanden



Riolering en wegeniswerken
Bereikbaarheid fase 1



Planning en Timing

Planning Timing Duur

- Nutswerken

- Riolerings- en Wegeniswerken
Fase 1 - Koestraat - Steenovenstraat

Fase 2 - Steenovenstraat - nr20 (tot voor inrit 
Dewulf)

Fase 3 – ter hoogte van nr 20 (inrit Dewulf)

Fase 4 - nr20 (inrit Dewulf) - Oude 
Zilverbergstraat

- einde werken

- start februari 2019

- vermoedelijk mei-juli 2019

- vermoedelijk aug-sept   2019

- vermoedelijk okt-half nov 2019

- vermoedelijk feb-mrt 2020

- Vermoedelijk april  2020

2,5 mnd

1,5 mnd

1,5 mnd

2 mnd



Wegeniswerken

- Meer info:
Stad Roeselare
Departement Projecten Openbaar Domein
tel 051 26 97 86
e-mail pod@roeselare.be

- Contactpersoon:
Stefan Leys, projectleider
Robin Bonte, werfleider

- Projectleider Infrabureau Demey

mailto:pod@roeselare.be


Verhaalbelasting

- Heraanleg bestaande riolering
- verhaalbelasting enkel van toepassing voor percelen met eerste

aanleg/rioolaansluiting
- huidig geïndexeerd tarief: 120 euro/lopende meter

- Aanleg nieuwe rioolaansluitingen
- enkel eerste aanleg/rioolaansluiting
- huidig geïndexeerd tarief: 695 euro/rioolaansluiting 

- Aanleg voetpaden/opritten
- enkel eerste aanleg
- slechts een beperkt aantal locaties cf. ontwerp
- tarief vanaf 1/1/2019: 54 euro/m² 
- definitieve opmeting gebeurt na aanleg.



Verhaalbelasting

- Meer info :

stad Roeselare
Dienst Debiteuren
Botermarkt 2 – 8800 Roeselare

tel 051 26 21 20
e-mail debiteuren@roeselare.be

mailto:debiteuren@roeselare.be


Praktische info

- Huisvuilophaling 
- Respecteer de werf(signalisatie)
- Maatregelen handelaars
- Communicatie



Huisvuilophaling

Waar?
Begin en einde van werfzone

Wanneer?
Gewone ophaaldagen
volgens kalender van MIROM



Respecteer de werf(signalisatie)

Voor jouw veiligheid en 
die van de wegenwerkers

Om schade te vermijden aan 
- de werf
- jouw auto
- fiets 



Maatregelen handelaars



Maatregelen handelaars

De Vlaamse Overheid biedt met de hinderpremie wat financiële 
ademruimte aan kleine ondernemingen bij werken voor hun deur. 

Hinderpremie
- vervangt de rentetoelage en inkomenscompensatievergoeding
- éénmalige financiële bijdrage
- ernstige hinder
- grote uitdaging

Sluitingspremie
- tegemoetkoming per sluitingsdag
- bij tijdelijke sluiting
- inkomen van de zaak deels te compenseren. 



Maatregelen handelaars

Wat is ernstige hinder?

- één of meerdere werkopdrachten met een oppervlakte van meer dan 
50 m² worden geheel of gedeeltelijk op hetzelfde moment uitgevoerd

én

- de rijbaan wordt geheel of gedeeltelijk afgesloten

én

- de werkzaamheden duren minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen



Maatregelen handelaars

Wie kan gebruik maken van de premie?

- Kleine ondernemingen
- maximum 9 werknemers (RSZ-personeelsklasse)
- met interim krachten wordt geen rekening gehouden 

- Aanvaardbare activiteiten 
- Groep 1: detailhandel, horeca, allerhande diensten waarvoor persoonlijk 

en direct contact met klanten vereist is
- Groep 2: beperkt aantal vrije beroepen en dienstverleningen die niet 

buiten de vestiging te organiseren zijn

- Vestiging met vaste openingstijden
- Ernstige hinder door openbare werken



Maatregelen handelaars

Hoe aanvragen?

- Opgelet!
Je kan de hinderpremie alleen aanvragen als je een brief krijgt 
waarin staat dat je er recht op hebt!

- Digitaal

- Hinderpremie
Vóór de start van de werken!

- Sluitingspremie
Na de start van de werken!



Maatregelen handelaars

- Meer info hinderpremie:

Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Brochures op te vragen bij communicatie@vlaio.be

www.vlaio.be/hinderpremiecommunicatie

- Meer info maatregelen handelaars:
Stad Roeselare - dienst Wonen, Economie en Landbouw
tel 051 26 23 33
e-mail economie@roeselare.be

mailto:communicatie@vlaio.be
http://www.vlaio.be/hinderpremiecommunicatie
mailto:economie@roeselare.be


Communicatie



Communicatie

• Bewonersbrieven
- info bij aanvang nieuwe fase

• Per e-mail
- om snel wijzigingen in planning te communiceren
- wens je mee op de hoogte te blijven, bezorg ons jouw gegevens

• Website: 
- www.roeselare.be/wonen-en-leven/verkeer-en-mobiliteit/verkeershinder

http://www.roeselare.be/wonen-en-leven/verkeer-en-mobiliteit/verkeershinder


Communicatie

Op de hoogte blijven via e-mail?

- mail naar: marlies.olivier@roeselare.be
of
- vul contactkaartje in

mailto:marlies.olivier@roeselare.be


Nog vragen?

• Bel: 1788

• Mail: 1788@roeselare.be

mailto:1788@roeselare.be


BEDANKT


