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INTRODUCTIE & AGENDA 

Walter Horemans – Burgemeester Gemeente Berlaar 
 



INTRO - AGENDA :  
INTRO : Voorwoord burgemeester Berlaar 

• Walter Horemans – Gemeente Berlaar 
 

ONTWERP : Toelichting van de ontworpen toestand 
• Paul Van den Bergh – ARCADIS 
 

RIOLERING : Toelichting waarom deze werken 
• Kristof Daems - PIDPA 
 

DE AFKOPPELING : praktisch 
• Dirk Alaers – Alaers & Partners 

 

FASERING DER WERKEN 
• Paul Van Den Bergh – ARCADIS 
 

MINDER HINDER  & COMMUNICATIE 
• Jelle Geens – Gemeente Berlaar 

 

VRAAG & ANTWOORD : vragenronde 
• Gemeente Berlaar, PIDPA,  Arcadis + Alaers & 

Partners 

SLOTWOORD 

 

 



     

ONTWORPEN INRICHTING 
  
 
 
Paul Van den Bergh – Projectmanager ARCADIS 
 



BESTAANDE VERKEERSCIRCULATIE 



GEWENSTE VERKEERSCIRCULATIE 



HISTORISCHE STRUCTUUR 
KERK’HOF’ 

INRICHTINGSVOORSTEL KERKOMGEVING 



v 

HISTORISCHE STRUCTUUR 
KERK’HOF’ 
- toegangen voorzien 

Inkomzone kerk Ingangen kerk 

Ingangen kerk 

INRICHTINGSVOORSTEL KERKOMGEVING 



Verharding inkomzone & KERKingangen 

v 

HISTORISCHE STRUCTUUR 
KERK’HOF’ 
+  

INRICHTINGSVOORSTEL KERKOMGEVING 



- Parkeerplaatsen aan buitenzijde 
- Groene verblijfszone rond kerk met banken en wandelpad 
- Betere toegang rolstoelgebruikers aan hoofdingang 
- Ruimte aan- en afrijden ceremoniewagens 
- Dubbelrichtingsfietspad vanaf Steylaerts tot school IHHvM 

DETAIL KERKOMGEVING 



- Uitgewassen betonverharding rijweg en fietspad. Monoliete 
verharding naast robuuste structuur kerk 

- Mix van rechthoekige gezaagde kassei (rijloper), vierkante 
gezaagde kassei (voetpad) en plantines (ingang) rond kerk 

DETAIL KERKOMGEVING 



Referentiebeelden 

DETAIL KERKOMGEVING 



- Betere toegang brandweer tot kinderland 
- Keerbeweging brandweerwagens thv speelplein 

INRICHTING SCHOOLOMGEVING 



- Ventweg met parkeerplaatsen 
- Toegang school thv huidige fietsenstalling 
- Oversteekplaats met drukknop 

DETAIL SCHOOLOMGEVING IHHvM 



Schoolomgeving gemeentelijke basisschool 
- Oversteekplaats voetgangers + fietsers met middenberm 
- Variabele zone 30 (tijdens spitsuren aan school) 
- Flitspaal in zone 50km/u 
- Voetpad tot centrum aan zuidzijde 
 

INRICHTING PASTORIJSTRAAT 



DETAIL INRICHTING SCHOOLOMGEVING  
“De Stap” 



Schematische voorstelling DWA-stelsel 
- Optimale afkoppeling 
- Aansluiting op riolering Ballaarweg naar collector Daalstraat 
- Pompstations thv gemeentelijke basisschool en achteraan Ballaarweg 
 

ONTWERP RIOLERING 



Schematische voorstelling RWA-stelsel 
- Afwatering via grachten naar RWA-stelsel 
- Grachtenonderhoud wordt opgenomen in waterketensysteem 
- Percelen natuurpunt nabij Gestelbeek zijn natuurlijke overstromingszones 
 

ONTWERP RIOLERING 



Waarom deze werken ?  
 
 

Vernieuwing 
Comfort 
Veiligheid 
Verplicht gescheiden rioleringsstelsel ! 



     

GESCHEIDEN RIOLERINGSSTELSEL 
  
 
 
Kristof Daems – Gebiedsingenieur riolering PIDPA 
 



Europese regelgeving (kaderrichtlijn Water): 
 
 Alle afvalwater moet gezuiverd worden 
 Betaald door de vervuiler 

 

• Vlaamse regelgeving: 
  
   Gewestelijke Stedenbouwkundige verordening hemelwater 

•  Voor nieuwbouw en verbouwing 
•  Vanaf 01/02/2005 scheiding verplicht 

   VLAREM II 
•  Verplicht afvalwater aan te sluiten op het rioleringsnet 
•  Verplicht om alles te scheiden op perceelniveau 

Keuring van privé-installatie  
         vanaf 1 juli 2011 
 

1. Gescheiden rioleringsstelsel 
Wetgeving 



Wetgeving 

VLAREM II: wijziging 25/8/2008 Art 6.2.2.1.2 
 

§1. De lozing van huishoudelijk afvalwater in de gewone oppervlaktewateren of in 
een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater is verboden wanneer de openbare 
weg van openbare riolering is voorzien. 
 
§2. Het is verboden huishoudelijk afvalwater te lozen in het gedeelte van een 
gescheiden stelsel dat bestemd is voor de afvoer van hemelwater.  
 
§3. Een volledige scheiding tussen het afvalwater  en het hemelwater, afkomstig 
van dakvlakken en grondvlakken, is verplicht op het ogenblik dat een gescheiden 
riolering wordt aangelegd of heraangelegd, tenzij het anders bepaald is in het 
uitvoeringsplan. 
Voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is de scheiding tussen het 
afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, enkel 
verplicht indien daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden 
aangelegd. 

1. Gescheiden rioleringsstelsel 



• Keuring van privé installatie (vanaf 1 juli 2011) : 
 

Verplichting sinds 1 juli 2011 
≈ controle van de afkoppelingswerken op privé-domein 
 
Achtergrondinfo wetgeving : 
Wanneer? 
 - Bij nieuwbouw voor de eerste ingebruikname 
 - Bij belangrijke wijzigingen aan de privé-riolering 
 - Bij vaststellen van een inbreuk 
 - Bij aanleg van een gescheiden stelsel in de straat 
Wat wordt gecontroleerd? 
 - correcte scheiding tussen regenwater en afvalwater 
Resultaat? 
 - OK  → conformiteitsattest 
 - NOK  → non-conformiteitsattest  + opsomming van de gebreken 

 

1. Gescheiden rioleringsstelsel 
Wetgeving 



2. Afkoppelen (praktisch) 
Hoe begeleidt Pidpa jou met het afkoppelen? 

Bezoek  van een 
afkoppelings-
deskundige 

Opmaak van een 
advies voor 
afkoppeling 

Uitvoering van de 
afkoppelingswerken 
door de eigenaars 

Keuring van de 
werken 

Informatie aan te 
leveren aan 

afkoppelingsdeskundige 
omtrent grondplan 

bestaande afvoeren, 
oppervlakte van het dak, 

terrassen, … 



 

Wanneer? 

  Vanaf het moment dat uw woning aangesloten wordt, 

  d.w.z. wanneer het huisaansluitputje wordt geplaatst door de 
 aannemer en de afkoppelingswerken op privédomein in orde zijn 

2. Afkoppelen (praktisch) 
Keuring 



Hoe melden? 

 - 0800 – 90.300 – optie 3 (keuringen) 

   - Vermelding van dossiergegevens. 

Belang keuring? 

 - Premie te verkrijgen na positieve keuring.  

Premies worden enkel tot aan einde van het project uitbetaald. 

 - Vermijd wateroverlast voor uzelf en uw buren!  Keuring geeft aan of u  al dan niet 
goed heeft afgekoppeld. 

Betaling keuring? 

 - Op kosten van Pidpa-Riolering 

 - Indien niet conform, tweede keuring op kosten van de eigenaar 

 

2. Afkoppelen (praktisch) 
Keuring 



Pidpa-Riolering biedt aan bewoner 
 1 huisaansluitputje vuilwater (DWA) 
 Gratis afkoppelingsadvies hemel- en afvalwater + plaatsbezoek 
 Gratis eenmalige keuring van privé-riolering  (eventuele herkeuring is niet 

gratis) 
 Afkoppelingspremie na aanpassing op privé naar volledig gescheiden 

riolering  = 530€  (mits voldaan wordt aan strikte voorwaarden) 
 

Pidpa-Riolering vraagt aan bewoner: 
 
 530 € (incl. BTW) aansluitrecht indien de woning een eerste maal wordt 

aangesloten op de riolering  
 Volledige afkoppeling op privaat terrein voor HOB en OB.  

   

 
 
 

2. Afkoppelen (praktisch) 
Afkoppeling en Pidpa Riolering 



Voorwaarden premie: 
 
 Er werd geen verplichte scheiding opgelegd via uw bouwvergunning 

 
 afkoppeling voor de totale verharde oppervlakte  

dus ook daken en verhardingen 
 

 einde van de werken dient gemeld te worden (0800/90.300) 
 

 vervolgens keuring van de werken (afkoppeling) 
 

 uitbetaling van de premie afhankelijk van correcte afkoppeling (keuring in 
orde) 
 

 éénmalige tussenkomst  
→ enkel voor installaties met permanent karakter 

 
 

 
 

 
 

2. Afkoppelen (praktisch) 
Afkoppelingspremie 



 
 

 
 

 

2. Afkoppelen (praktisch) 
Gemeentelijke afkoppelingspremie 

Nieuw gemeentelijk afkoppelingsreglement (vanaf 18/09/2018) 
 
 Goedkeuring van het vernieuwde reglement in de Gemeenteraad van 

september/oktober 2018. 
 
 Combineerbaar met afkoppelingspremie van PIDPA 
 
 De afkoppelingsdeskundige zal binnen het project het aanvraagdossier 

met je overlopen en een duidelijk overzicht van de beschikbare premies 
per dossier meedelen. 

 
 
 

 
 

 
 

 



2. Afkoppelen (praktisch) 
samenvatting afkoppelingspremie 

Reeds aangesloten woningen 

 
 
 
 
Nog aan te sluiten woningen 

 Dus   + 530 euro aansluitrecht 
 -  530 euro afkoppelingspremie pidpa  
 + afkoppelingspremie gemeente 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  max xxx euro (* indien voldaan aan de premievoorwaarden) 

Dus   -  0 euro aansluitrecht 
 + 530 euro afkoppelingspremie pidpa  
 + afkoppelingspremie gemeente 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  max xxx euro (* indien voldaan aan de premievoorwaarden) 



     

BEGELEIDING 
AFKOPPELINGSDESKUNDIGE 
 
 
Dirk Alaers – Alaers & Partners 
 



AFKOPPELING:  
                        DE BEGELEIDING 

1. Streven naar optimale afkoppeling 
2. Methode van begeleiding 
3. Hoe afkoppelen 
4. Wanneer afkoppelen 
5. Nuttige tips 

 



AFKOPPELING:  
                        DE BEGELEIDING 

1.Streven naar optimale afkoppeling 
 
De term ‘optimale afkoppeling’ betekent dat bij de aanleg 
of heraanleg van de straatriolering het hemelwater  (RWA) van 
de particuliere woningen langsheen het tracé van de werken 
optimaal dient afgekoppeld te worden van het afvalwater (DWA). 
 
Dit betekent dat bij open of halfopen bebouwing (in principe) 
alle afvalwater gescheiden van het hemelwater dient afgevoerd 
te worden.  
 
Bij gesloten bebouwing dient het afvalwater gescheiden van het 
hemelwater afgevoerd te worden, behalve indien hiervoor 
leidingen door de woning moeten aangelegd worden.  

 
 



AFKOPPELING:  
                        DE BEGELEIDING 

1.Streven naar optimale afkoppeling 
 
optimale afkoppeling betekent dus :  
 
100% afkoppeling van alle regenwater (RWA)  van dak en 
aangesloten verharde oppervlakken 
 
maar ook 
 
100% aankoppeling van afvalwater (DWA) 

 
 

 
 



AFKOPPELING:  
                        DE BEGELEIDING 

1.Streven naar optimale afkoppeling 
 
 
              Wel verplichting tot afkoppeling  
 

-  Overloop van hemelwaterput gelegen onder buitenterras. 
 

-  Verhardingen rondom de woning worden niet aanzien als  
   reden om niet af te koppelen.  
 
-  Hemelwaterput zonder permanent hergebruik met niet   
   afkoppelbare overloop  -  afkoppeling van alle  bereikbare       
   dakafvoeren verplicht. 
 
 

 
 



AFKOPPELING:  
                        DE BEGELEIDING 

2. Methode van begeleiding 
 
              3 stappenplan  (3 huisbezoeken)  
 

-  Eerste huisbezoek (via flyer aan huis gebust):  opmeting   
 

-  Tweede huisbezoek (na telefonische afspraak):  concept  
      
-  Derde huisbezoek  (op afroep door eigenaar):  keuring  
 
 

 
 



AFKOPPELING:  
                        DE BEGELEIDING 

2. Methode van begeleiding 
 
         Eerste huisbezoek:  de opmeting  
 

brief met afspraak en voorbereidende vragenlijst. 
 (enkel belangrijke vragen )   
 
1.  is er een regenwaterput ?  (met hergebruik ? ) 
2.  wie gaat werken uitvoeren ?  
3.  eventuele kelderaansluiting ? 
  

 



AFKOPPELING:  
                        DE BEGELEIDING 

2. Methode van begeleiding 
 
 
 

         Tweede huisbezoek:   conceptbespreking  
 

Ondertussen werd op bureau een ontwerp uitgewerkt 
afspraak en voorbereidende vragenlijst. 
    
- Concept bespreken en eventueel bijsturen.  
 
- Idee van kostprijs 

 
- Documenten overhandigen  

  -  aanvraagformulier 
  -  plannen 
  -  richtlijnen 
 
         Indien gewenst zorgen wij voor vrijblijvende offerte van erkende aannemer.  

 





AFKOPPELING:  
                        DE BEGELEIDING 

2. Methode van begeleiding 
 
 
 

            Derde huisbezoek:   officiële keuring  
               
           eigenaar/bewoner verwittigt zelf wanneer werken    
           uitgevoerd  zijn,   
 
           keuring gebeurt door erkende keurder op volledige   
           afkoppeling met aflevering van attest. 
 
           na de keuring bezorgt de eigenaar volgende documenten   
           aan de afkoppelingsadviseur: 
 

-   keuringsattest  
-  onkostennota’s en/of factuur van aannemer 
-  aanvraagformulier met totaal bedrag van kosten en  
   bankrekeningnummer 

 
 



AFKOPPELING:  
                        DE BEGELEIDING 

3. Hoe afkoppelen ? 
 

      Geen vaste methode want elke woning is verschillend  
               
           In principe regenwater (RWA) afkoppelen van het   
           gemengde systeem. 
 
           Meest eenvoudige manier: elleboog op de  
           dakafvoer, plaatsen van een regenvat of gootje naar  
           de straat.  

 
 



AFKOPPELING:  
                        DE BEGELEIDING 

3. Hoe afkoppelen ? 
 

       
 

 



AFKOPPELING:  
                        DE BEGELEIDING 

3. Hoe afkoppelen ? 

      geen vaste methode want elke woning is verschillend  

               
            overloop regenput afkoppelen  b.v. naar gracht of infiltratie  
   
            dakafvoeren samenvoegen in nieuwe RWA-leiding en  
            afvoeren naar gracht of infiltratie of RWA-leiding in straat 
 
            eventueel plaatsing van hemelwaterput met recuperatie 

 
 



AFKOPPELING:  
                        DE BEGELEIDING 

3. Hoe afkoppelen ? 

       
 



AFKOPPELING:  
                        DE BEGELEIDING 

3. Hoe afkoppelen ? 

       
 



AFKOPPELING:  
                        DE BEGELEIDING 

3. Hoe afkoppelen ? 

      geen vaste methode want elke woning is verschillend  

               
            in principe RWA afkoppelen van gemengd systeem, in   
            sommige gevallen is het voordeliger om het afvalwater  
            (DWA) af te koppelen.   
 
             Doorgaans zal het bestaande systeem dus behouden     
             blijven en wordt er 1  bijkomende leiding aangelegd. 
 

 
 



AFKOPPELING:  
                        DE BEGELEIDING 

4. Wanneer afkoppelen ? 

      Meestal vanaf het ogenblik dat de wachtaansluiting is   

                                                  geplaatst. 
 
 

 
 



AFKOPPELING:  
                        DE BEGELEIDING 

4. Wanneer afkoppelen ? 

      Meestal vanaf het ogenblik dat de wachtaansluiting is   

              geplaatst. 
 
 

 
 



AFKOPPELING:  
                        DE BEGELEIDING 

5. Enkele nuttige tips : 

      Gebruik goede buizen en de juiste kleur ! 

 

          Dikwandig pvc (SN 8) 
 
Afvalwater (DWA)   bruin-oranje 
Hemelwater (RWA)  grijs 

 
 

 
 



AFKOPPELING:  
                        DE BEGELEIDING 

5. Enkele nuttige tips 

      Gebruik goede buizen en de juiste kleur 

 
 
 

 
 



AFKOPPELING:  
                        DE BEGELEIDING 

5. Enkele nuttige tips 

      aansluiting afvalwater met enkele of dubbele put 

              grijs water (keuken) via sifon,  
             zwartwater (wc) doorlopend 
 
 

 
 
 

 
 



AFKOPPELING:  
                        DE BEGELEIDING 

5. Enkele nuttige tips 

      zorg voor goede hydraulische doorstroming 
  realiseer  rechte hoeken  met 2 bochten van 45°  
 Geen vervalputten in DWA-leiding 
 helling DWA-leiding   ca  5mm/m  
 

         Kunststof buizen aanvullen (onder en rond de   
         buis) met goed zand (zonder stenen) liefst niet  
         met stabilisé.  

 
          Eventueel  nieuwe verluchting septische put   
          voorzien.  
 
 
 
 

 
 



AFKOPPELING:  
                        DE BEGELEIDING 

 
 

   dank voor uw   
    aandacht en tot   

     binnenkort 

 
 

 
 
 

 
 



     

FASERING DER WERKEN 
  
 
 
Paul Van den Bergh – Projectmanager ARCADIS 
 



Fase 1 
- opbraak/aanleg Ballaarweg 
- alle verkeer onderbreken tussen ingang kinderland en 

einde werkzone 
- toegang parking kinderland 2x 5wd onderbreken 

 
Termijn: 25wd 

FASERING 



Fase 2 (dia 1/2) 
- opbraak/aanleg noordzijde kerk, schoolomgeving IHHvM en 

Pastorijstraat tot sporthal 
- voetpaden zo lang mogelijk in dienst houden voor toegangen tot 

school 
- parking zuidzijde kerk bereikbaar m.u.v. aansluiting riolering (3d), 

uitharden betonverharding (28d) 
- gemotoriseerd en doorgaand verkeer onderbreken 
 
Termijn: 100wd 

FASERING 



Fase 2 (dia 2/2) 
- opbraak/aanleg noordzijde kerk, schoolomgeving IHHvM en 

Pastorijstraat tot sporthal 
- voetpaden zo lang mogelijk in dienst houden voor toegangen tot 

school 
- omleiding fietsers/voetgangers tijdens wegenwerken langs  trage 

weg Constant Verhulststraat 
- gemotoriseerd en doorgaand verkeer onderbreken 
 
Termijn: 100wd 

FASERING 



Fase 3 
- opbraak/aanleg Pastorijstraat vanaf Sporthal tot De Beerslaan 
- voetpad/fietspad in dienst houden voor toegang tot school tijdens riowerken 
- school/sporthal steeds toegankelijk via 1 zijde 
- gemotoriseerd en doorgaand verkeer onderbreken 
- plaatselijk verkeer en schoolverkeer toegankelijk over tijdelijke verharding in 

steenslag 
 

Termijn: 40wd 

FASERING 



Fase 4 
- opbraak/aanleg zuidzijde kerk 
- doorgang fietsers naar Sollevelden steeds langs 1 zijde 
- gemotoriseerd en doorgaand verkeer naar Sollevelden onderbreken? 

 
Termijn: 50wd 

FASERING 



FASERING  SAMENGEVAT 

FASE 1 
(25WD) 

FASE 2 
(100WD) 

FASE 3 
(40WD) 

FASE 4 
(50 WD) 



- Itegembaan-Heibergstraat-Bevelsesteenweg 
- parking sporthal steeds bereikbaar 

- fase 2 van oostzijde (park diamant) 
- fase 3 vanuit westzijde (centrum) 

- doorgaand (vracht-) verkeer wordt met aankondigingsborden ontraden naar Berlaar te 
rijden. 

OMLEIDING DOORGAAND VERKEER 



Werken Sint-Pieterskerk 
Stroomversnelling in het 
subsidieproces ! 

• Impact op de uitvoering 
van werken in de 
Pastorijstraat, Ballaarweg 
en kerkomgeving 

• Voorkomen van schade 
aan nieuwe aanleg. 

• Voorkomen van 
conflictsituaties tussen 
beide projecten. 
 

 



Werken Sint-Pieterskerk 
Welke werken?  

(Sint-Pieterkerk) 
• Karkasrenovatie 
• Glas in loodramen 

Status van het project? 
• Aanbesteding 
• Meer gedetailleerde 

uitvoeringsplanning na 
keuze van de aannemer. 
 

WERKEN PASTORIJSTRAAT 
WORDEN HIEROP 
AFGESTEMD !!! 

 



     

MINDER HINDER & 
COMMUNICATIE 
  
 
 

Jelle Geens  - Adv. Openbare Werken Gemeente Berlaar 

 



MINDER HINDER 
OVERZICHT 
 
 HINDER BIJ OPENBARE WERKEN 

BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID 
HUISVUIL- en AFVALOPHALING 
COMMUNICATIE TIJDENS DE WERKEN 
WETTELIJKE STEUNMAATREGELEN VOOR ONDERNEMERS 
NUTTIGE LINKS 



MINDER HINDER 
HINDER BIJ OPENBARE WERKEN 
 
 ENKELE FEITEN : 
 

• Werken zijn noodzakelijk. 
• Het resultaat van de werken is positief. 
• Openbare werken = Bemoeilijkte bereikbaarheid. 
• Omzetverlies voor ondernemers 

• % afhankelijk van de aard van de werken en van de aard 
van de onderneming 

• Minder Hinder = Continu streven naar beperking van 
omzetverlies en overlast. 



MINDER HINDER 
HINDER BIJ OPENBARE WERKEN 
 
 

 

• HET RESULTAAT TELT! 
 

• Iedereen heeft er belang bij dat de werken snel en goed 
verlopen! 

• Aannemer (= Zelfstandige) 
• Werknemers 
• Ondernemers / Handelaars / Horeca / etc. … 
• Gemeente 
• Opdrachtgevers (PIDPA) 

 



• POSITIEVE COMMUNICATIE EN HOUDING 
• COMMERCIELE ACTIES 
• COMMUNICEER BEREIKBAARHEID 
• GOEDE COMMUNICATIE  

 

MINDER HINDER 
COMMERCIËLE AANPAK 
  
 
 



MINDER HINDER 
HINDER BIJ OPENBARE WERKEN 
 
 

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN: 
• WAT KAN JE DOEN ? 

• WEES ALERT!  
Neem zelf eens een kijkje naar de officiële signalisatie. Is het niet duidelijk? Meld dit dan 
zeker! 

• BLIJF POSITIEF 
Neem een positieve houding aan, geef de klanten een goed gevoel en en communiceer bij 
problemen met aannemer/gemeente/… Iedereen heeft er belang bij dat wegenwerken snel 
en goed verlopen. 

• BLIJF GEÏNFORMEERD 
Blijf up to date van de stand van zaken door de werfvergaderingen op te volgen. 
Raadpleeg het Hinderloket van UNIZO indien je specifieke vragen hebt en om te 
onderzoeken of je in aanmerking komt voor bepaalde tegemoetkomingen. 

• VERSPREID INFORMATIE 
Communiceer goed met klanten, collega’s en leveranciers. Worden er 
plannetjes/omleidingsroutes beschikbaar gesteld? Verspreid de juiste informatie via de 
mogelijke kanalen. 

• SAMEN STAAN WE STERKER 
Gezamenlijke acties met lokale handelaars! Lok de klanten op een creatieve manier zoals 
opendeurdagen, spaaracties, ludieke campagnes, … en breng lokale economie Berlaar hier zeker 
van op de hoogte! 



MINDER HINDER 
HINDER BIJ OPENBARE WERKEN 
 
 
 

BEREIKBAARHEID & TOEGANKELIJKHEID : 
OMLEIDING  

• DOORGAAND VERKEER 
• PLAATSELIJK VERKEER 

BESTEMMINGSIGNALISATIE : 
PARKEERVOORZIENINGEN : 
SCHOLEN  
OPENBAAR VERVOER 



MINDER HINDER 
BEREIKBAARHEID & TOEGANKELIJKHEID 
 
 Bereikbaarheid:  

• Bewoners / Ondernemers 
• Bezoekers / Klanten & 

Leveranciers 
• Medische dienstverlening 
• Hulpdiensten 

 
 
 

 



MINDER HINDER 
DOORGAAND VERKEER 
 
 



MINDER HINDER 
PLAATSELIJK VERKEER 
 
 



 
 

 
 

MINDER HINDER 
BESTEMMINGSSIGNALISATIE 



Bereikbaarheid: 
• Handelaars bereikbaar aangeduid aan het 

begin van de werfzone. 
• Bereikbaarheid per huisnummers aangeven. 
• Aanmelden via de website. 

 
 

 
 

MINDER HINDER 
BESTEMMINGSSIGNALISATIE 



MINDER HINDER 
PARKEERGELEGENHEID 



MINDER HINDER 
OPENBAAR VERVOER 
 
 



MINDER HINDER  
HUISVUIL- / AFVALOPHALING 
 

Huisvuilophalingen: 
• Verzamelplaatsen voor huisvuil 
• Gescheiden te plaatsen volgens aanduidingen.  
• De aannemer zal controle doen binnen de werfzone 
• Het afval van mensen die zelf niet in staat zijn om hun 

afval daar te plaatsen, zal door de aannemer verzet 
worden.  

* ondernemers/bedrijven met containers gelieve contact op te nemen 
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 HV PMD PK GP 

Huisvuil PMD 
verpakingen 

Papier & 
Karton 

Gemengde 
Plastics 



• DE (NIEUWE) HINDERPREMIE 
• DE (NIEUWE) SLUITINGSPREMIE 
• UITVERKOOP 
 
• Uitstel betaling belastingen 
• Vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen (enkel voor zelfstandigen) 

• Uitstel betaling RSZ-bijdragen 
 

MINDER HINDER 
WETTELIJKE STEUNMAATREGELEN 
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 HINDERPREMIE EN SLUITINGSPREMIE BIJ HINDER OPENBARE WERKEN 

• Op 1 juli 2017 werd de maatregel “rentetoelage” vervangen door de nieuwe  
“hinderpremie” en “sluitingspremie” bij  hinder openbare werken.   

• De nieuwe premies zijn van toepassing op werken die starten na 1 juli 2017 
 

• De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om 
vindingrijk te werk te gaan bij werken voor de deur.   (€2000) 
 

• Wie genoodzaakt is om zijn zaak minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen te 
sluiten ingevolge de hinder kan eventueel ook genieten van de sluitingspremie 
(€80/dag) 
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 HINDERPREMIE & SLUITINGSPREMIE 

• VOORWAARDEN :  
• De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen en richt zich 

voornamelijk op de detailhandel, de horeca en diensten waarbij 
ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact nodig 
is.(NACE codes die in aanmerking komen via VLAIO website) 

• Ondernemingen max. 9 werknemers in dienst 
• Vaste openingsuren 
• Ernstige hinder door wegenwerken : 

- De rijbaan wordt geheel of gedeeltelijk afgesloten 
- De werken hebben een oppervlakte van meer dan 50m² 
- De werken duren minstens 30 opeenvolgende dagen  
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 KORT SAMENGEVAT : 

• HINDERPREMIE 
• De hinderpremie bedraagt altijd € 2000. De hinderpremie kan per onderneming maximaal één keer 

per jaar en één keer per periode van hinder worden toegekend. 
 

• Aanvraag via : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie  
 

• SLUITINGSPREMIE 
• De sluitingspremie bedraagt € 80 per sluitingsdag. Hiervoor moet de zaak minstens 21 

opeenvolgende kalenderdagen sluiten. Deze premie loopt vanaf de 22ste kalenderdag van de 
sluiting. De sluitingspremie kan per onderneming maximaal 365 sluitingsdagen per hinderperiode 
worden toegekend. 

• Er kunnen binnen de hinderperiode verschillende sluitingsperiodes zijn die niet op elkaar 
aansluiten. Je kan deze in blokken van maximaal 30 kalenderdagen aanvragen. Als de zaak langer 
gesloten blijft, kunnen er dus meerdere sluitingspremies worden aangevraagd. 

 
• Aanvraag via : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie  
 

 
 

 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie
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 HINDERLOKET 

• Als je als zelfstandige hinder ondervindt van openbare werken die de 
toegang tot je onderneming verhinderen of ernstig bemoeilijken, kan 
je onder bepaalde voorwaarden een vergoeding op dagbasis krijgen 
van de overheid. 

• Ondernemers van de provincie Antwerpen kunnen beroep doen op 
het Hinderloket van UNIZO provincie Antwerpen!  

• De adviseur van het loket zal samen met de ondernemer bekijken of 
hij aan de voorwaarden voldoet om van bepaalde 
tegemoetkomingen te kunnen genieten. Ook bij het correct invullen 
en indienen van de juiste formulieren staat deze nieuwe dienst van 
UNIZO provincie Antwerpen ter beschikking. 

• https://www.unizo.be/hinderloket  
 

https://www.unizo.be/hinderloket
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SAMEN VEILIG NAAR SCHOOL en BKO 
• Tijdens de werken blijft de pastorijstraat open voor “zacht” 

verkeer (Fietsers / Voetgangers / Bromfietsers / …) 
• Kiss & Ride 
• Schoolbussen 

• Alternatieve bereikbaarheid steeds in samenspraak tussen 
de schooldirectie en het gemeentebestuur. 

• Communicatie gebeurt via de school zelf. 
• BELANGRIJK VOOR IEDEREEN : 

- LET OP VOOR  DE ZWAKKE WEGGEBRUIKERS ! 
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Bewonersbrieven / Ondernemersbrieven 
Website Gemeente Berlaar 
Social Media (Facebook) / Publicaties 
Nieuwsbrief over de werken 
Contactpersoon tijdens de werken 

 



MINDER HINDER 
COMUNICATIE 
  
 
 

Bewonersbrieven / Ondernemersbrieven 
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Nieuwsbrief  
• Inschrijving via : 

• invulstrookje 
• via de website 

- https://www.berlaar.be/pastorijstraat  
• via het onthaal gemeente BERLAAR 
 
 

 
 

 

https://www.berlaar.be/pastorijstraat
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Social Media 
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Gemeentelijke Website 
• https://www.berlaar.be/pastorijstraat  

 

https://www.berlaar.be/pastorijstraat


Bereikbaarheid: 
• Bereikbaarheidskaart op de website  

• https://www.berlaar.be/pastorijstraat  
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http://www.berlaar.be/pastorijstraat


MINDER HINDER 
HINDER BIJ OPENBARE WERKEN 
 
 

Nuttige Links : 
• Openbare Werken  / Pastorijstraat: 

• Email : openbarewerken@berlaar.be  
• Website : https://www.berlaar.be/Pastorijstraat  

 
• Lokale Economie Berlaar : 

• Email : lokale-economie@berlaar.be  
• Website : https://www.berlaar.be/lokale-economie  
 

• ZOB vzw 
• Email : info@zobvzw.be  
• Website: http://www.zobvzw.be  
 

• UNIZO 
• Email : ondernemerslijn@unizo.be 
• Website : https://www.unizo.be/hinderloket  
 

• VLAIO - AANVRAAG HINDER- & SLUITINGSPREMIE 
• Website: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie  

 

mailto:openbarewerken@berlaar.be
https://www.berlaar.be/Pastorijstraat
mailto:lokale-economie@berlaar.be
https://www.berlaar.be/lokale-economie
mailto:info@zobvzw.be
http://www.zobvzw.be/
http://www.zobvzw.be/
http://www.zobvzw.be/
mailto:ondernemerslijn@unizo.be
https://www.unizo.be/hinderloket
https://www.unizo.be/hinderloket
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie


     

VRAAG EN ANTWOORD 
 
 Gemeente Berlaar – PIDPA – ARCADIS – ALAERS & PARTNERS 

 



VRAAG EN ANTWOORD 
 
 

VRAGENRONDE :  
 
 
 

 
• WEBSITE : 
http://www.berlaar.be/pastorijstraat  

 

http://www.berlaar.be/pastorijstraat


     

SLOTWOORD 
 
 Gemeente Berlaar – Burgemeester Walter Horemans 
 



     

EINDE 
 
 
Alle sprekers danken je voor je aandacht! 

De gemeente Berlaar biedt alle aanwezigen nog een drankje aan. 

Stel  gerust je eventuele persoonlijke vragen met betrekking tot dit project  aan één van onze aanwezige  contactpersonen. 
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