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Wegenis- en rioleringswerken Beerse
BUSSELEN
Bewonersvergadering Start uitvoering



INHOUD

1. Actoren

2. Projectgebied

3. Bestaande toestand

4. Ontwerp

5. Uitvoering

6. Afkoppelingen

7. Vragen



ACTOREN

Bouwheer Gemeentebestuur Beerse  

Mede-bouwheer      Fluvius

Studiebureau             Antea Group

Aannemer AGBb



PROJECTGEBIED

BUSSELEN



BESTAANDE  TOESTAND - Riolering

• Gemengd rioolstelsel aanwezig 

= 1 buis voor afvalwater en regenwater

• Afwatering via bermen richting Grote Beek

BUSSELEN



RIOLERING - ONTWERPCRITERIA

Gescheiden riolering

afvalwater en         regenwater

DWA RWA

Heilaarstraat                       waterloop 

RWZI

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Waterzuivering_in_Madurodam.jpg


ONTWERP - RIOLERING

BUSSELEN

Pomp

• Nieuwe DWA – leiding 

• Centraal pompstation met persleiding naar Heilaarstraat

• Noodoverlaat bij pompuitval naar Grote Beek

• RWA in bestaande grachten/buizen



TIMING

Globale projectplanning

15 april 2019 Start der werken Busselen

Fase 1: ten westen van Pompstation

Fase 2: ten oosten van Pompstation

Augustus 2019 Einde werken



De werken praktisch



De werken praktisch 

Opbraak bestaande verhardingen



De werken praktisch

Aanleg riolering



De werken praktisch

Maken huisaansluitingen



De werken praktisch

Aanleg rijweg



Minder - Hinder

VUILNISOPHALING

• Door bewoners naar één van 

de twee verzamelpunten te 

brengen

PARKEREN TIJDENS DE WERKEN

• Parking Cultureel centrum

• Tweede parking en toegangweg weiland 

in onderzoek 

BUSSELEN

Parking 
Cultureel 
Centrum

Tijdelijke 
parking 
weiland 

?



Minder-Hinder

BEREIKBAARHEID WONINGEN

• Te voet steeds bereikbaar

• Minder-hindersteenslag in kader van bereiken woning/oprit 

met voertuig BUITEN de werkuren

• In sommige fasen van de werken oprit 

niet bereikbaar (vb aanleg riolering tet 

hoogte van woning, storten beton)

• Indien woning bereikbaar dient te zijn 

-> aannemer te contacteren



Contact/locatie werfkeet

Kaart met locatie werfkeet toe te voegen indien gekend, anders 
slide te verwijderen



Veiligheid op de werf

Veiligheid vanuit aannemer

• Veiligheid en gezondheidsplan met specifieke maatregelen

Veiligheid vanuit bewoners

• Alertheid bij betreden werf (geen oortjes, geen gsm, …)

• Signalisatie en afsluitingen respecteren/niet verplaatsen

• Zichtbaarheid: fluovestje aan te raden

• Oogcontact met chauffeur kraan/vrachtwagen

• Gebruik gezond verstand



AFKOPPELINGEN



AFKOPPELINGEN

• Afkoppelingsdeskundige bezig met bezoeken

• Afkoppelingsdossiers worden overgemaakt

• Uitvoering van de afkoppelingen tegen einde der werken

• Aannemer kent de voorziene locatie voor de aansluitputjes

• Indien wijzigingen: doorgeven aan aannemer

• Na werken: keuring en premies door afkoppelingsdeskundige



AANDACHTSPUNT

Gescheiden stelsel / infiltratiekolken

Lozen in straatkolk = lozen in gracht / grond



VRAGEN



CONTACT

Gemeente Beerse
xxx

AGBb
xxx

xxx– projectmanager Fluvius
xxx

Afkoppelingsdeskundige
xxx


