Riolering
Binnenkort wordt er in uw straat een nieuwe, gescheiden riolering aangelegd. Daarbij worden het regenwater en het afvalwater los van elkaar opgevangen. De
wegenis zal hierbij ook vernieuwd worden.
U kan nog bijkomende informatie krijgen tijdens de
bewonersvergadering op donderdag 2 september. We
voegen hierbij alvast de plannen die voor uw woning
van toepassing zijn.

Afkoppelen
De geplande rioleringswerken hebben ook voor u gevolgen. Als eigenaar(*) van uw woning moet u op uw
privégrond het regenwater scheiden van het afvalwater. Dat noemen we “afkoppelen”.
Moet u afkoppelen? Dan staat u er als eigenaar niet alleen voor. U kunt immers gratis een afkoppelingsstudie
laten opmaken. Een afkoppelingsdeskundige van de
firma Avlop komt dan op afspraak bij u langs.

Wat doet een afkoppelingsdeskundige?

Bij het opmaken van de afkoppelingsstudie zijn bouwof rioleringsplannen van uw woning een grote hulp.
Hebt u de plannen nog? Leg ze dan klaar voor het woningbezoek van de afkoppelingsdeskundige.
De afkoppelingsdeskundige zal tijdens het bezoek ook
de bestaande inspectieputten nakijken. Zorg ervoor
dat de deksels toegankelijk zijn en leg de sleutels mee
klaar. Alvast bedankt hiervoor.

Maak een afspraak voor een gratis
afkoppelingsstudie
Om samen met u de bestaande toestand van de afvoer
van regenwater en afvalwater te bekijken, brengt onze
afkoppelingsdeskundige graag een bezoek aan uw woning. De afkoppelingsdeskundige zal u tijdens het woningbezoek duidelijk uitleggen wat u moet doen om de
afkoppeling tot een goed einde te brengen.
Om ervoor te zorgen dat we op een door u gekozen
moment langskomen, kunt u een afspraak maken via
Contactcenter Aquafin
03 450 45 45
contact@aquafin.be

• Hij of zij brengt samen met u in kaart waar het
regenwater en het afvalwater van uw woning nu
naartoe stromen.
• Hij of zij bekijkt met u hoe u het regenwater kunt
afkoppelen, zodat het niet langer samen met het
afvalwater wegloopt. Daarbij hebt u drie mogelijkheden.

U kan onze technische dienst bereiken via
dirk.smits@hemiksem.be of telefonisch
op 03 288 26 60

Bewonersvergadering
Er is een infomoment voor de omwonenden
voorzien op donderdag 2 september van 17 uur
tot 19.30 uur. Op voorhand inschrijven is verplicht
via mobiliteit@hemiksem.be.

Info
Gedurende de werken zullen we de buurtbewoners
blijven inlichten over het verloop van de werken,
de omleidingen en praktische zaken zoals de
verzamelplaatsen voor de huisvuilophaling.

Volg ons!
www.facebook.com/GemeenteHemiksem
www.instagram.com/hallohemiksem
Schrijf je in op onze nieuwsbrief via
www.hemiksem.be

U kunt het regenwater:
- hergebruiken (vb. na opvang in een
regenwaterput)
- laten infiltreren (vb. langs een kiezelbak in uw tuin)
- bufferen (vb. in een vijvertje)
Zijn deze opties niet mogelijk, dan kunt u een aparte
regenwaterleiding doortrekken tot aan de rooilijn (daar
waar uw privégrond eindigt).

Hebt u nog vragen?

De gemeente Hemiksem heeft water-link aangesteld
als rioolbeheerder. De gemeentelijke rioolbeheerder
heeft de taak om de riolering in Hemiksem verder uit te
bouwen, te onderhouden en te vernieuwen. Water-link
is hiervoor een partnership aangegaan met Aquafin.
(*) Is deze woning niet uw eigendom?
Geef dan deze brief a.u.b. zo snel mogelijk aan de
eigenaar of bezorg ons zijn gegevens.

INFOBROCHURE

RIOLERINGSWERKEN EN HERAANLEG GEMEENTEPLAATS
U hoorde via onze gemeentelijke informatiekanalen waarschijnlijk al over de
heraanleg van de Gemeenteplaats, samen met de aanpak van de Assestraat
en Kerkeneinde en een gedeelte van de
UNO-laan. De werken zullen starten in
het voorjaar van 2022 en gaan 1,5 jaar
duren tot alles helemaal voltooid is.
Het openbaar onderzoek start op 16
augustus en loopt af op 16 september
2021. U zal op www.hemiksem.be de nodige informatie vinden.
Bezwaarschriften kan je indienen via
mail: omgeving@hemiksem.be of schriftelijk bezorgen in het Administratief
Centrum.
De werken zullen gefaseerd verlopen en
starten aan Kerkeneinde om daarna te
verlopen naar Assestraat - kruispunt Assestraat-Lindelei-Gemeenteplaats. De Gemeenteplaats en UNO-laan komen daarna
aan de beurt.

in samenwerking met

In deze folder kunt u alvast een plan van het nieuwe wegprofiel vinden in de buurt van uw woning.
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