
Riolerings- en wegeniswerken
Polderstraat

Infoavond 
Donderdag 18 februari 2021



Huisregels

• Eerst algemeen infogedeelte
- Zet je microfoon uit
- Gebruik de chatfunctie om een vraag te stellen of een 

opmerking te maken
- Chat enkel mogelijk met de (co-)host

• Daarna komt iedereen één voor één aan het woord



Welkom

Yves De Smet, gemeente Denderleeuw



Hinder in onze straat waarom?

• Verkeersveiligheid
- rijweg in slechte staat
- breedte rijweg niet aangepast aan snelheid

• Waterhuishouding
- openbaar domein van gevel tot gevel verhard
- geen gescheiden rioleringsstelsel



Inhoud van de werken
 Nutswerken: voorafgaand aan of tijdens de wegeniswerken –

nutsmaatschappijen verwittigen bewoners

 Rioleringswerken: aanleg van een gescheiden rioolstelsel –
afkoppelen van private riolering  

 Wegeniswerken: aanleg van KWS-verharding met ruime 
voetpaden, asverschuivingen thv Polderstraat huisnr. 6

 Groene buurt: aanplanting van straatbomen en openbaar groen



Voorstelling van de werken



Tijdlijn

• Aanpassingswerken nutsleidingen : maart/april 2021
• Aanbesteding riolerings- en wegeniswerken : 10 maart 2021
• Start riolerings- en wegeniswerken : augustus 2021



Afkoppelingen privaat domein

• Hoe zullen de afkoppelingswerken verlopen?
1. Inventarisatie van de afwatering 

(afkoppelingsdeskundige reeds langs geweest , bijzondere aandacht voor 
waterdichte kelders)

2. Afkoppelingsplan en meetstaat worden opgemaakt
(alle bewoners hebben voorstel afkoppelingsdeskundige reeds ontvangen)

3. Op basis van deze gegevens kan u : 
• Zelf de afkoppelingen uitvoeren
• Prijs vragen bij een aannemer

4. De werken zijn uitgevoerd : op uw vraag / vraag van de gemeente
komt een keurder langs

5. Werken zijn goedgekeurd : a.d.h.v. betalingsbewijzen en attest 
subsidieaanvraag indienen



Afkoppelingen privaat domein

• Wie zal de afkoppelingen betalen?
AFKOPPELINGEN : de gemeente Denderleeuw subsidieert deze 
werken volgens onderstaande tabel



Afkoppelingen privaat domein

• Wie zal de afkoppelingen betalen?
KEURING : deze wordt ten laste genomen door het gemeentebestuur 
Denderleeuw
HEMELWATERINSTALLATIE : subsidie van 400 € (apart reglement)



Vragen ?

Gemeentebestuur Denderleeuw:

Mevr. Nancy Deschuyffeleer
Dienst Openbare Ruimte

053 640 624 – openbareruimte@denderleeuw.be 

Mevr. Dorien Culo
Dienst Openbare Ruimte

053 640 664 – openbareruimte@denderleeuw.be
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