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Aquafin plant werken in uw buurt

Infoavond 1



Welkom!

Wie is wie?

Arcadis - studiebureau

Aquafin - rioolbeheerder

FARYS- gemeentelijke rioolbeheerder

Gemeente Brakel

Aannemer: in afwachting van aanbesteding



1. Waarom deze 

werken?

2. Wat gaat er 

veranderen?

3. Hoe zullen de 

werken verlopen?

Werken aan zuiver water



Waarom deze werken?

Propere waterlopen 

voor de volgende 

generaties en een 

leefomgeving in 

harmonie met water



Hoe ver staan we al?

1991
30% gezuiverd

2019
84% gezuiverd



Hoe zullen de werken verlopen?



Wat gaat er veranderen?

Scheiding van hemel- en afvalwater (”afkoppelingen”)
Gravitaire afvoer volgens helling van terrein
Pompstation op het laagste punt 
Bufferbekken met vertraagde lozing



Hoe ziet het nieuwe wegdek eruit?

Heraanleg rijweg in asfalt

Voetpaden langsheen volledig tracé Hollebeekstraat

Fietspaden en parkeervakken/groen langsheen 

”brede dee Hollebeekstraat”



Typeprofiel

Rijweg in asfalt, 4,50m (5,50m 
incl greppels)
Parkeerstrook/groenstrook met bomen:
2,50m, wisselend van kant met 
snelheidsremmende asverschuivingen.
Aanliggende fietspaden 1m
Voetpaden 1m







Hoe zullen de afkoppelingswerken 
verlopen?





Afkoppelen

• Het afvalwater wordt gescheiden van het regenwater afgevoerd naar 
een RWZI

• Het regenwater wordt afgevoerd naar een openbare waterloop

OUD NIEUW



Afkoppelen van uw woning

Stappenplan:

1. Plaatsbezoek en opmaak studie    

2. Uitvoering afkoppelingswerken

3. Keuring en financiële tussenkomst

• Aanvraag keuring: via mail naar afkoppelingen@farys.be (met 
vermelding van het projectnummer DOM-027/17/005-Z). Eventueel ook 
mogelijk via AquaFoon 078 35 35 99 of via www.farys.be.

• Keuring kan pas aangevraagd worden op moment dat huisaansluitingen 
zijn verbonden met de nieuwe riolering.

• TIP: neem voldoende foto’s van de uitvoering op uw terrein!

Normaal gezien reeds doorgegaan

http://www.farys.be/


Afkoppelen

Financiële tussenkomst gemeente Brakel:

Financiële tussenkomst = 50% met maximum van €1500
Deze tussenkomst is enkel van toepassing voor de noodzakelijke werken 
verbonden aan de afkoppeling

Eigenaars zullen bij een positieve keuring de nodige documenten voor de 
aanvraag meekrijgen van de keurder

Deze documenten dienen samen met de bewijsstukken van de onkosten, 
het positieve keuringsverslag en een as-built te worden doorgemaild naar 
afkoppelingen@farys.be of kunnen eventueel opgestuurd worden per post 
naar FARYS, Stropstraat 1, 9000 Gent

mailto:afkoppelingen@farys.be


Voorbereiding van een project



Timing

• Bouwvergunning najaar 2019

• Aanbesteding eind 2019 – gunning voorjaar 2020

• Uitvoering vanaf zomer/najaar 2020

Nieuwe bewonersvergadering van zodra de aannemer 
gekend is, met toelichting van: planning, omleidingen, 

minder hinder,...

Communicatie in tussentijd via website Brakel, 
briefwisseling,...
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19

ALGEMEEN

WEGENIS

RIOLERING IN DE STRAAT

RIOLERING OP PRIVAAT 
DOMEIN


