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RIOLERINGS- EN WEGENISWERKEN NEKKERSBERGLAAN - BELVEDEREWEG 

 
AFKOPPELEN VAN HEMEL- EN AFVALWATERAFVOER  

 

INFOBRIEF 

 

 

 

Geachte mevrouw,  

Geachte heer, 

 

Op dinsdag 8 maart 2016 werd u uitgenodigd op een informatieavond over de 

ontwerpplannen voor de Nekkersberglaan en de Belvédèreweg. Daar kon u voor de 

eerste maal kennismaken met de plannen voor uw buurt. U kunt deze informatie 

trouwens nog steeds raadplegen op www.stad.gent/openbarewerken (tik 

‘Nekkersberglaan’ in het zoekvenster in). 

 

In functie van deze geplande heraanleg doet de Stad Gent beroep op FARYS als 

rioolbeheerder om bij deze gelegenheid een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen 

om afvalwater en regenwater gescheiden te kunnen afvoeren. 

 

Dit wordt ‘afkoppelen’ genoemd. 

 

Hierdoor zal worden voldaan aan de Europese milieunormen en de huidige Vlaamse 

milieuwetgeving. Een gescheiden rioolstelsel is immers noodzakelijk om het rioolstelsel 

en de rioolwaterzuiveringsinstallaties optimaal te laten werken. 

 

In bijgaande folder ‘Afkoppelen bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel” vindt 

u informatie over het waarom van afkoppelen en wat afkoppelen in de praktijk betekent. 

 

Het regenwater van uw woning dient dus te worden afgekoppeld. 

 

Om een oplossing op maat van uw woning te kunnen uitwerken, is een grondige 

afkoppelingsstudie noodzakelijk.  

 

Deze studie wordt u gratis aangeboden.  

 

Een afkoppelingsdeskundige – Koen Cuvelier - van het studiebureau Asset zal vanaf juni 

2016 in opdracht van FARYS, met u contact opnemen voor een afspraak. Hij zal een 

legitimatiebewijs voorleggen vooraleer uw eigendom, uiteraard met uw toelating, te 

betreden. 

 

Uw medewerking tijdens dit bezoek is cruciaal. Een groot deel van de leidingen ligt 

immers ondergronds en kan enkel op basis van uw informatie en plannen correct worden 

opgetekend.  

 

Daarom vragen wij, in voorbereiding van het bezoek, om de beschikbare plannen van uw 

woning klaar te houden en zo mogelijk reeds zelf de bestaande lozingspunten op uw 

eigendom na te gaan en aan te duiden (met behulp van een stok, merkpaal, piket,…). 

DOM-061/11/037-Z 

 

                       NAAM EIGENAAR 

                ADRES  
              GEMEENTE 

http://www.stad.gent/openbarewerken
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De afkoppeling  

 

De afkoppelingswerken zijn ten laste van de eigenaar van de woning, die ervoor kan 

kiezen deze zelf uit te voeren of te laten uitvoeren door een door hem aangestelde 

aannemer.  

 

De eigenaar kan er tevens voor kiezen de noodzakelijke werken te laten uitvoeren door 

de aannemer van de rioleringswerken aangesteld door FARYS. Hiertoe wordt er bij het 

tweede bezoek van de afkoppelingsdeskundige een vrijblijvende offerte overhandigd , die 

de eigenaar, na bevestiging van zijn keuze, voor akkoord kan ondertekenen en 

terugsturen.  

 

Financiële ondersteuning 

 

Wanneer de werken worden uitgevoerd volgens de afkoppelingsstudie, voorziet de Stad 

Gent via FARYS in een financiële tussenkomst van maximaal 500 euro.  

Houd er evenwel rekening mee dat de financiële tussenkomst maar geldt voor zover de 

afkoppelingswerken zijn uitgevoerd vóór de start van de eigenlijke rioleringswerken in uw 

straat. 

 

Keuring 

 

Na de afkoppelingswerken dienen deze te worden gekeurd en bekomt de eigenaar een 

keuringsattest.  Hij kan de keuring aan te vragen via de algemeen waternummer 

(078.35.35.99) en de voorziene financiële tussenkomst wordt betaald na ontvangst van 

het attest.  

 

Opgelet: wanneer FARYS voor de uitvoering zorgde is de financiële tussenkomst reeds 

verrekend in de offerte en zorgt FARYS zelf voor de keuring. 

 

Vragen of opmerkingen 

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen 

met het algemeen waternummer van FARYS (078 35 35 99). 

 

Tot slot 

 

Wij beseffen dat we van u een inspanning vragen, maar we zijn er van overtuigd dat wij 

samen met u een ecologisch waardevol project realiseren. Wij danken u bij voorbaat voor 

uw actieve bijdrage hieraan. 

 

Bent u geen eigenaar van deze woning, gelieve dan de eigenaar op de hoogte te brengen 

van de geplande riolerings- en afkoppelingswerken. 

 

 

Hoogachtend  

 

 

  

Ludy Modderie                                     Filip Watteeuw 

Algemeen Directeur                              schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

    

 


