
Aquafin plant 
werken in uw buurt
Infopresentatie
Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in 
de J&M Sabbestraat
22/02/2021

Presentator
Presentatienotities
DATUM INFOAVOND EN NAAM PROJECTMANAGER TOEVOEGEN
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Afspraken tijdens het infomoment

- Zet uw microfoon uit

- Alle vragen worden op het einde van de presentatie behandeld

- Heb je een vraag tijdens de presentatie? 
- Plaats ze in de chatbox, we beantwoorden ze tijdens de vragenronde

- Heb je een vraag tijdens de vragenronde? 
- Steek je hand op, uw naam wordt dan afgeroepen door de moderator
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• Waarom deze werken?
• Wat gaat er veranderen?
• Hoe zullen de werken verlopen?
• Scheiding van afval- en regenwater 

op privaat domein
• Voorstelling van het ontwerp
• Vragenronde

Presentator
Presentatienotities
Waarom zijn we hier samen? Wij willen u zo vroeg mogelijk op de hoogte brengen van de geplande werken. Zo kan u op de werken anticiperen. We willen vanavond ook informatie uitwisselen met u, want mogelijk beschikt u over informatie die essentieel is om uw leven tijdens de werken te vergemakkelijken. Dat brengt ons bij hoe de avond verder zal verlopen? We zullen u eerst uitleggen waarom de geplande werken noodzakelijk zijn. Daarna krijgt u meer informatie over wat de werken juist inhouden, en hoe ze zullen verlopen. Tot slot krijgt u de kans om vragen te stellen die iedereen aanbelangen.
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Wie zijn we

Vernieuwing Schoolomgeving 
en herinrichting van de rijweg
Gemeentelijke rioolbeheerder

Bovengemeentelijke rioolbeheerder
Aanleg van nieuwe riolering

Wegbeheerder
Vernieuwing Schoolomgeving
Herinrichting van de rijweg

Ontwerper van het dossier 
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Waarom deze werken?

Presentator
Presentatienotities
Waarom zijn deze werken nodig? Europa heeft haar lidstaten een aantal richtlijnen opgelegd om de kwaliteit van onze waterlopen te verbeteren. In België is de waterkwaliteit een bevoegdheid van de gewesten. Het Vlaamse Gewest doet een beroep op Aquafin om het huishoudelijke afvalwater te zuiveren. Niet om er drinkwater van te maken, maar wel om onze beken en rivieren terug proper te krijgen.
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Evolutie biologische waterkwaliteit in Vlaanderen

2013-2017

1990-1992

Presentator
Presentatienotities
Op deze kaart ziet u de evolutie van de waterkwaliteit in Vlaanderen. De waterkwaliteit is er de voorbije dertig jaar sterk op vooruit gegaan. Zeer zwaar vervuilde beken zijn er niet meer, maar er zijn ook nog maar weinig waterlopen ‘zeer goed’.  Om water echt terug te integreren in onze leefomgeving, moet er nog veel werk verzet worden. 
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• Huishoudelijk afvalwater gaat via de 
riolering naar een zuiveringsinstallatie.

• Regenwater houden we het liefst uit de 
riool. 

Propere waterlopen en een leef-
omgeving in harmonie met water

GESCHEIDEN STELSEL

Presentator
Presentatienotities
Aquafin heeft al heel wat inspanningen geleverd om de nodige infrastructuur uit te bouwen, waardoor momenteel 84% van al het huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen gezuiverd wordt. Een goed resultaat, maar nog ver verwijderd van de doelstelling van 98%. De resterende 2% zal ingevuld worden door de plaatsing van individuele zuiveringsinstallaties voor de afgelegen woningen. Ook hier in uw gemeente zal Aquafin werken uitvoeren om de Europese doelstelling dichterbij te brengen en de zuiveringsgraad te verhogen. Met dit project zal het afvalwater van bijna X inwoners aangesloten worden op het waterzuiveringsnetwerk, water dat vandaag nog ongezuiverd in de beek belandt.
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Wat gaat er veranderen?

Presentator
Presentatienotities
FOTO TRAJECT OF FASERINGSPLAN TOEVOEGEN Welke werken mag u verwachten?Hoe ziet het tracé eruit?Hier ziet u een plattegrond met aanduiding van het tracé van de werken.  Langs dit tracé zal er gewerkt worden aan de nutsleidingen, de riolering en de weg. De aanpassingen aan de nutsleidingen zullen waarschijnlijk  voor de rioleringswerken gebeuren door de verschillende nutsbedrijven. Aquafin zal de nodige infrastructuur aanleggen om het afvalwater te verzamelen en aan te sluiten op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie. Als we hiervoor de weg moeten opbreken, zullen we die uiteraard herstellen, tenzij de gemeente andere plannen heeft met de bovenbouw. Wij zullen u vanavond meer uitleg geven over de rioleringswerken.
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Hoe zullen de werken verlopen?

Presentator
Presentatienotities
Hoe zullen de werken praktisch verlopen, en wat betekent dat voor de bereikbaarheid van uw woning?   Om te beginnen is het belangrijk dat u het verschil begrijpt tussen de duur van het project, en de duur van de hinder voor u. Wij zullen namelijk ons project opsplitsen in verschillende fasen, om de bereikbaarheid van uw woning zo veel mogelijk te garanderen. In de zone waar wij rioleringswerken uitvoeren, zullen wij eerst over de volledige lengte van de zone het wegdek afschrapen. 
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Hoe zullen de werken verlopen?

Presentator
Presentatienotities
Dan komt de graafmachine voor de aanleg van de rioleringsbuizen. Er wordt een sleuf gegraven, daar wordt de buis ingestoken, en de sleuf wordt onmiddellijk terug dicht gelegd. Zo schuift de trein langzaam op over de hele werkzone. Waar de buizen al zijn aangelegd, zal onze aannemer een tijdelijke steenslagverharding aanbrengen. Dan komt de graafmachine voor de aanleg van de rioleringsbuizen. Er wordt een sleuf gegraven, daar wordt de buis ingestoken, en de sleuf wordt onmiddellijk terug dicht gelegd. Zo schuift de trein langzaam op over de hele werkzone. Waar de buizen al zijn aangelegd, zal onze aannemer een tijdelijke steenslagverharding aanbrengen.
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Hoe zullen de werken verlopen?

Presentator
Presentatienotities
Zijn daarmee de graafwerken achter de rug?  Nee. De grote kranen zijn wel weg en er zal een ploeg voor de huisaansluitingen verschijnen. De huisaansluitingen zijn de verbindingen tussen uw woning en het rioleringsstelsel. Tijdens deze fase is de hinder meestal beperkt omdat deze sleuven smaller en minder diep zijn. Die sleuven dwarsen wel het voetpad zodat voetgangers misschien een stukje om moeten lopen (tenzij de aannemer gebruikt maakt van tijdelijke/verplaatsbare bruggetjes.) Als uw aansluiting onder uw oprit zit, zal u tijdens dit deel van de werken niet met de wagen op uw oprit kunnen. Nadat de nodige buizen geplaatst zijn zullen ook deze sleuven terug aangevuld worden. 
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Hoe zullen de werken verlopen?

Presentator
Presentatienotities
Daarna worden de lijnvormige elementen aangelegd, zoals de boordstenen en de straatkolken. Als die voldoende zijn uitgehard, brengt de aannemer een onderlaag voor het asfalt aan en worden de voetpaden heraangelegd in de nieuwe materialen. Daarna rest enkel nog de toplaag en de afwerking. 
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Impact op het dagelijkse leven

Presentator
Presentatienotities
Hoe zullen we ervoor zorgen dat de hinder voor u tijdens de werken beperkt blijft?
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Scheiding van afval- en regenwater op privaat domein

Presentator
Presentatienotities
Ook op uw terrein zal er gewerkt worden, hetzij door de aannemer, hetzij door uzelf. Aquafin zal namelijk een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen, waarbij we twee aparte buizen voorzien voor het afval- en het regenwater. 
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Afvalwater aansluiten op riolering
Regenwater afkoppelen

Wat is afkoppelen? 

1. Afvalwater (zonder regenwater)

- Riolering (geen zink- of sterfputten)

- Septische putten te behouden

2. Waarom afkoppeling op privé?

- Beter voor u en het milieu

- Betere zuiveringsresultaten (hoe vuiler hoe beter)

- Vlarem-wetgeving verplicht de afkoppelingen
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Wat met regenwater?

1. Hergebruik

3. Buffering op 
eigen terrein

2. Infiltratie op 
eigen domein

4. Collectieve 
buffering
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Hoe gaan we te werk?

• Inventarisatie bestaande toestand (dmv
plaatsbezoek)
 Plan van de woning en de leidingen (info 

eigenaar/bewoner – indien rioleringsplannen 
beschikbaar klaar te leggen)

 Opmeting, analyse ter plaatse

 Overleg met eigenaar omtrent ontworpen toestand

• Geplande toestand na afkoppeling
 Opmaak plan + verslag met fotoreportage + raming 

der werken

Per woning wordt de beste oplossing gezocht, die voor 
alle partijen aanvaardbaar is.
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Hoe afkoppelen bij een 
gesloten bebouwing met 

gevel op rooilijn? 
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Hoe afkoppelen bij een 
gesloten bebouwing met 

voortuin? 
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Hoe afkoppelen bij een 
half open bebouwing?
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Hoe afkoppelen bij een 
open bebouwing? 
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Hoe verloopt de keuring 
van de privé-riolering?
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Wie betaalt de afkoppelingswerken?

- Werken op privaat domein zijn ten laste van de eigenaar

- De afkoppeling dient gerealiseerd te zijn tegen einde van de werken in de straat

- De eerste keuring neemt stad Menen ten laste. 
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1. Begeleiding op maat van begin tot einde 
werken

2. Afvalwater scheiden van regenwater
3. Kostenefficiënte manier

Wat onthouden we? 
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Nils Van den Broeck
Afkoppelingsdeskundige Aquafin

De afkoppelingsdeskundige neemt met u 
persoonlijk contact om een afspraak te 
maken
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Schoolomgeving J&M Sabbestraat Menen
Wegenisontwerp

Bureau Cnockaert – Urban Engineering
02 2021
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Projectzone J&M Sabbestraat

Kruispunt 
J&M Sabbestraat

Kruispunt 
Kortrijkstraat

Sint-Jan School
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Ruimtelijke  knelpunten

• Geen groenstructuren geïntegreerd in het 
straatbeeld, ze behoren tot de achterkant

• Er is slechts een beperkt dwarsprofiel 
beschikbaar (9 tot 12 m)

• Smalle voetpaden

• Het wegbeeld is monotoon en de weg is over 
gedimensioneerd.

• Beurtelings parkeren op straat
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Ruimtelijke Knelpunten

• De schoolomgeving is niet duidelijk herkenbaar in 
het straatbeeld.

• De doorsteken voor voetgangers en fietsers zijn niet 
duidelijk herkenbaar in het straatbeeld

• Smalle voetpaden / obstakels 



31

Concept

• Rijbaanbreedte 6m20 incl. greppel 
• Permanente zone 30 
• Fietssuggestiestroken
• Voetpaden tussen +-1m50 en 1m70 
• Groenzones > infiltreren regenwater
• Veilige schoolomgeving 

• Groenzones t.h.v. schoolpoort 
• Accentueren van voetpad met groene betonstraatstenen 

• Geen bushalte meer voor de Lijn
• vaste parkeervakken i.p.v. beurtelings parkeren
• Snelheidsremmers > verkeersplateau
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Verkeersdrempels

• Snelheidsremmende maatregel 

• Tussenafstand van ongeveer 200m 

• 3 Verkeersplateau’s 

Voetgangers- en fietsdoorsteek naar het Park ter Walle Kruispunt van de J&M Sabbesraat met de Parkstraat Doorgang naar de Hagewindestraat
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Detail bespreking

Algemeen straatprofiel

schoolomgeving
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Schoolomgeving

• Veilige schoolomgeving 
• Schoolpoort accentueren met groenzones 
• Parkeervakken t.h.v. schoolomgeving verlaagd 

• Voetpad breedte volledig voor de voetganger en autovrij 
• Kiss&ride vervangen door Parkeer&wandel

• Aan parking Park ter walle
• Veilige verkeerssituaties 
• Voetpaden worden verbreedt t.h.v. schoolomgeving 

• Groene klinkers om schoolomgeving te accentueren  > speelse wandeling
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Algemeen straatprofiel

• Verhoogde parkeervakken ( niet t.h.v. schoolomgeving )
• Rijwegbeeld wordt visueel versmald
• Geen parkeerbezetting = breed voetpad 
• Veiliger voor fietsers
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Straatprofiel beperkte profielbreedte

• T.h.v. aansluiting vk Bruggestraat 

• 1 volwaardig voetpad 

• Plaatselijk versmald voetpad van 1m20
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Parkeertellingen

Parkeeronderzoek uitgevoerd op 28 mei 2019  (voor de heraanleg van park Ter Walle)

- Beschikbare Parkeerplaatsen huidige situatie 
• 50 P  + 37 P (parking park Ter Walle) 
• Totaal = 87 Parkeerplaatsen

- Nieuwe toestand na heraanleg J&M Sabbestraat
• 44P (+ Parking Park Ter Walle  = 66 P  )

Nieuwe toestand : Totaal = 110 Parkeerplaatsen 
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Parkeren Ontwerp

• Geschrankt langsparkeren

22P 11P5P6P

Park Ter Walle 
66P
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Parkeren schoolomgeving 

• Parkeerzone Park Ter Walle (66P)

• Schoolbus 

• 22 langsparkeerplaatsen
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Parkeren J&M Sabbestraat

• 22 Parkeerplaatsen
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Materialen Schoolomgeving

Schoolomgeving: klinkers in combinatie met groene staptegels 
Kleurrijke beplanting : infiltratie regenwater 

Schoolomgeving: Asfalt + signalisatie op de rijbaan 
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Materialen straatprofiel

Hoofdbaan Fietssuggestiestroken en asfalt

Verkeersplateau : uitgewassen beton 

Betonstraatstenen voetpad
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Verkeersdrempels



Kleurrijke Beplanting

Het regenwater van de wegenis wordt opgevangen in de groenzones  
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Voorbereiding van een project

Presentator
Presentatienotities
Waarom moet dat nu nog twee jaar duren voor de werken kunnen starten?Voor de werken van start kunnen gaan, dient er nog een hele procedure doorlopen te worden. De gele affiches, waarvan u hier een voorbeeld ziet, kondigen aan dat Aquafin een stedenbouwkundige vergunning heeft aangevraagd voor de werken. Meestal is daar ook een periode van openbaar onderzoek aan gekoppeld. Daarna volgen de onderhandelingen voor de nodige gronden. Ondertussen tekent het studiebureau, mede op basis van uw input van vanavond, de detailplannen verder uit. Als alles klaar is en het bestek is opgemaakt, kan Aquafin de procedure starten om een aannemer te zoeken. Die verloopt via openbare aanbesteding. Wanneer de opdracht gegund is, kunnen de nutsbedrijven starten met de voorbereidende werken. Op sommige plaatsen zal ook eerst een archeologisch onderzoek plaatsvinden voor de werken. 
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Planning

• Voorjaar 2021: Opstart afkoppelingsdeskundige
• 2021: aanvraag omgevingsvergunning
• 2022:  voorjaar  aanbesteding
• 2022: najaar start uitvoering
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Hoe verloopt de verdere communicatie?

Presentator
Presentatienotities
Zoals reeds aangekondigd aan het begin van deze presentatie, willen we vanavond informatie uitwisselen met u. Ik zal hiervan enkele voorbeelden geven.U wil bijvoorbeeld uw oprit heraanleggen. Dan is het best dat u nu reeds de scheiding van afval- en regenwater voorziet, om te vermijden dat u later uw nieuwe oprit terug zal moeten opbreken. Of u wilt uw oprit een paar meter opschuiven? Dan is het belangrijk dat dit juist op onze plannen staat. Het is ook mogelijk dat er mindervaliden langs het tracé wonen, waar we extra aandacht aan zullen besteden. Of u plant een verhuis of een verbouwing tijdens de werken. Breng ons daar nu al van op de hoogte, zodat we daar rekening mee kunnen houden. Een ander voorbeeld waarmee u ons kan helpen is kennis over de ondergrond. Vertragingen op werven zijn vaak te wijten aan de ondergrond, die natter of minder draagkrachtig blijkt te zijn dan door het studiebureau is vastgesteld. Het studiebureau voert namelijk een aantal proefboringen uit om de ondergrond te onderzoeken. Deze boringen geven een goed beeld, maar helaas geen totaalbeeld. We kunnen moeilijk het hele tracé op voorhand opengraven. Daarom willen we deze info graag aanvullen met jullie kennis. U krijgt na deze presentatie de kans om deze kennis met ons te delen of om individuele vragen te stellen. Voor vragen van algemeen belang is er zo dadelijk een vragenronde voorzien. Wij zullen u vanaf nu verder op de hoogte houden van de geplande werken. Voor de werken van start gaan zal u opnieuw uitgenodigd worden voor een tweede infoavond. Daar zullen de plannen in detail worden toegelicht en krijgt u een goed beeld van hoe de nieuwe straat er zal uit zien. Hebt u intussen nog vragen, ligt er iets op uw lever of hebt u specifieke behoeften omtrent bijvoorbeeld communicatie? Laat het ons dan zeker weten. Na deze infoavond kan u altijd telefonisch of via e-mail terecht bij Aquafin. U kan alle informatie en video’s achteraf ook herbekijken op onze website www.aquafin.be.
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Vragenronde

Presentator
Presentatienotities
Welke algemene vragen hebt u nog? Individuele vragen kunnen zoals gezegd zo dadelijk gesteld worden, na de presentatie.De projectleider is in deze vragenronde de moderator, vragen kunnen altijd doorgegeven worden aan het panel. 
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Open vragen

- Parkeerregime tot aan de werken
- Fietsparkeren
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