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MELKOUWENSTEENWEG  - HEIDEROOSSTRAAT 

DEEL INFRASTRUCTUUR 



Bewonersvergadering  

    dinsdag 9 april 2019  
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Uitvoering der werken  

28/03/2018 DEEL INFRASTRUCTUUR 



Aanvang der werken  

 De werken worden aangevat op maandag 6 mei 2019  

Planning  

Rioleringswerken & bovenbouw  

Signalisatieplan  

Afkoppelingsdossiers  

Vragen  
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Uitvoeringstraject riolering  
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PLANGEBIED  
Melkouwensteenweg 
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PLANGEBIED  
Heideroosstraat 
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PLANGEBIED  
Kardinaal Cardijnplein 

 



Signalisatieplan  
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Signalisatieplan  



Omleidingstraject  
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INHOUD: DEEL AFKOPPELINGEN 

Gemeente Berlaar- Subsidiereglement afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het rioleringsnet 10/04/2019 11 

Afkoppelen  
• Gescheiden aanbieden van afval- en regenwater op eigen 

terrein voor open en halfopen bebouwingen. 
• Bewoners K. Cardijnplein  studiebureau aanspreken 
 

 Subsidiemogelijkheden 
• Pidpa (530 euro toelichting bij afkoppeling) 
• Gemeente 
 
 



Afkoppeling hemelwaterafvoer van het rioleringsnet             
– subsidie gemeente Berlaar 
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Korte toelichting 
 Toekenningsvoorwaarden premie 
Premiebedrag 
Aanvraagprocedure 



Gemeente Berlaar- subsidiereglement afkoppeling van de 
hemelwaterafvoer van het rioleringsnet (18/09/2018) 

Compensatiemaatregel uitvoeren 
van werken volledig afkoppelen van 
regenwaterafvoeren op 
privéterreinen  

 I.k.v. aanleg gescheiden 
riolering op openbaar domein.  

 

Aanvulling op mogelijke subsidie van 
rioolbeheerder Pidpa. 
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Toekenningsvoorwaarden premie 
Volledig en correct aanvraagdossier  

Aanvrager = eigenaar of bewoner met akkoord 
eigenaar 

Afkoppelingswerken worden uitgevoerd door 
eigenaars/bewoners op basis van advies 
afkoppelingsdeskundige. 

Eenmalig per bestaande woning 

Geen verplichte scheiding opgelegd via 
bouwvergunning 

Realisatie 100% afkoppeling (i.k.v. soort bebouwing) 

• Afstemmen met uitvoering project (zo snel 
mogelijk en ten laatste bij einde project) 

PREMIE = tussenkomst beperkt tot 1300 euro van 
de bewezen kosten. 
• Evaluatie op basis van afkoppelingsadvies en 

terreinbezoek.  
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Aanvraagprocedure  
 

Voor uitvoering 
•  Indienen bij milieudienst Berlaar  

• Aanvraagformulier en bijlage 
• Ontwerpplannen en kostenraming/offerte (opgesteld door 

afkoppelingsadviseur) 
• Verklaring op eer uitvoering volgens ontwerp 
• Grondplan van de woning met aanduiding  

- hemelwaterput en/of infiltratievoorzieningen  
- diverse leidingen en aansluitingspunten  
- ligging controleputten  
- aanduiding dakoppervlakte en/of verharding aangesloten en niet aangesloten 
 

• Mensen die reeds afkoppelingswerken hebben uitgevoerd maken uiteraard ook 
aanspraak op subsidies. 

 
 

Na uitvoering 
• Bewijs van onkosten ! 
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Contactpersoon Gemeente: 

Jo Martens - milieuambtenaar 

03/410 19 00 

milieu@berlaar.be 
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Milieudienst 
Berlaar  

Studiebureau  
Alaers & Claes  

Contactpersoon afkoppelingen: 

Robin Seelbach 

03/482 37 38 

Robin.seelbach@alaersenpartners.be 

 



VRAGEN? 


