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1. Enkele huisregels



Schakel je microfoon en camera uit. 

Heb je een vraag over het project? 

• Stel ze via de vraag- en antwoordfunctie in de chat. 

Individuele vragen over jouw huis of perceel? 

• Stel ze via  www.meldpuntwegen.be of het telefoonnummer 011 74 23 00
 

🡪 Opname van de presentatie, stopt voor de vragenronde

• Online te herbekijken

2. Enkele huisregels





2. Introductie
Patrick Jans – Schepen van Mobiliteit Stad 
Tongeren



3. Wie is wie? 



• Agentschap Wegen en Verkeer

• Katleen Loos

• Sep Vandijck

• Stad Tongeren

• Yannick Volont

• Bart Beunckens

• Fluvius

• Patrick Warson

• Arcadis

• Joris Van den Eynde

3. Wie is wie? 



4. Andere projecten 
in Tongeren



Noordoostelijke omleidingsweg (deel 2)

• 2021: gesprekken grondverwervingen 
opgestart,  aanvraag omgevingsvergunning, 
aanbesteding uitvoering

• Start gefaseerde uitvoering afhankelijk van 
verloop procedures

Zuidoostelijke omleidingsweg

• 1ste helft 2021: Project-MER in opmaak (meer 
info volgt)

• Midden 2021: aanvraag omgevingsvergunning

• Start gefaseerde uitvoering afhankelijk van 
verloop procedures

Stand van zaken

4. Andere projecten in Tongeren



5. Het ontwerp



• Aangenaam wonen: van een oude steenweg 
naar een mooie en kwaliteitsvolle inrichting

• Veilig fietsen: van fietsen naast het verkeer 
naar bredere fietspaden, waar nodig vrijliggend 
aangelegd

• Nieuwe riolering: een gescheiden afvoer van 
regen- en afvalwater

Waarom vernieuwen? 

5. Het ontwerp



Ontwerp in drie delen

5. Het ontwerp

1 2

3

1 2 3Jaminéstraat – Sint-Antoniusstraat Sint-Antoniusstraat - Hazelereik Hazelereik - Viséweg

1
2

3



• 2 rijstroken

• Aanliggende verhoogde fietspaden (1,75 meter breed)

• Parkeerstrook afgewisseld met groen

Jaminéstraat – Sint-Antoniusstraat
(bebouwde kom, 50 km/u)

1

Tongeren Maastricht



Uitgelicht: 
kruispunt Elderseweg

1

2

3

Fietsoversteekplaatsen 
met middeneiland

1

1

Groene inrichting pleintje 
en fietsenstalling 

2

3

Rechts afslaan naar 
Elderseweg komende 
vanuit richting Maastricht 
niet langer mogelijk



N3e in Sint-Truiden



N730 doortocht Munsterbilzen



• 2 rijstroken (3,05 meter breed)

• Aanliggend verhoogd fietspad aan zuidkant (richting Maastricht)

• Vrijliggend afgescheiden fietspad aan noordkant (richting Tongeren)

Sint-Antoniusstraat - Hazelereik
(buiten bebouwde kom, 50 km/u)

2

Tongeren Maastricht



Uitgelicht: 
kruispunt Hazelereik

1

2

3

Middeneiland zorgt voor 
‘poorteffect’ bij 
binnenrijden zone vijftig

Vernieuwde bushalte met 
verhoogd perron

Zebrapad wijzigt van 
locatie

1

2

2

3

3
Fietspad loopt achter 
bushalte

4
4

Afslagstrook naar 
Hazelereik5

5



N20 in Guigoven - Kortessem



Middengeleider met afslagstrook 
N79 in Riemst



Middengeleider met afslagstrook 
N79 in Riemst



• 2 rijstroken (3,30 meter breed)

• Vrijliggende fietspaden aan beide kanten (2 meter breed)

Hazelereik - Viséweg
(buiten bebouwde kom, 70 km/u)3

Tongeren Maastricht



Uitgelicht: 
kruispunt Viséweg

1

2

Vernieuwde 
bushalte 
(haltehaven)

1

1

Slimme 
verkeerslichten

2

Aanleg fietspaden 
op Viséweg

4

3Voorsorteerstroken 
op Viséweg

3

4



Fietspaden buiten bebouwde kom



Haltehaven



6. Grondverwervingen



• Stand van zaken: onteigeningsplannen in opmaak

• Ruimte nodig ter hoogte van middeneiland aan Hazelereik, ter hoogte van 
de bushaltes, ter hoogte van de open gracht

• Bezig met grensbepalingen, exacte innames nog niet gekend

• Betrokken worden nog persoonlijk gecontacteerd, 
ten vroegste in tweede helft 2021

6. Grondverwervingen



7. Gescheiden riolering 



1. Voorstelling Fluvius

2. Wetgeving

3. Afkoppelen

4. Premie



1. Fluvius

• Elektriciteit

•Aardgas

•Kabeltelevisie

• Riolering: rioolbeheerder in 84 Vlaamse 

steden en gemeenten



2. Wetgeving



Wetgeving

• Europese kaderrichtlijn water en stedelijk afvalwater – al het afvalwater 
moet gezuiverd worden

• Vlaanderen Wetgeving VLAREM II

-Hemelwater gescheiden afvoeren: zowel op privé als openbaar domein
-Aansluitplicht van het vuilwater

• Waarom?

-Wateroverlast tegengaan
-Bij hevige regen geen afvalwater via overstort in beken
- Infiltratie is voeding grondwater
-Verbeterde werking zuiveringsstation



Wetgeving: voor woningbouw en 
bedrijfsgebouwen
• Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening 

hemelwater 🡪 van toepassing op het “jaar” van de 
afgeleverde bouwvergunning van een woning:

• Hemelwaterput: vanaf 7 september 1999

• Gescheiden stelsel: vanaf 1 februari 2005

• Hemelwaterput + gescheiden stelsel + infiltratie: 

vanaf 1 januari 2014

  



Voorwaarden voor een rioleringsproject ten 
gevolge van wetgeving

-Gescheiden riolering: vuil water en regenwater 

apart af te voeren

-Vuilwater naar zuiveringsstation & regenwater 

naar waterloop

-Afkoppeling regenwater op publiek en 

particulier domein



3. Afkoppelen op je privé domein



Particuliere afkoppeling: afvalwater - regenwater

• Afvalwater naar vuilwaterriool (DWA). Verplicht aan te sluiten.

• Huisaansluitputje voor afvalwater wordt geplaatst door Fluvius

• Eventueel aanwezige sterfput afkoppelen (en gebruiken voor regenwater ~ infiltratie)

• Regenwater mag maar moet niet aangesloten worden

• Huisaansluitputje voor regenwater wordt geplaatst door Fluvius



Afkoppelingsadvies 

Een afkoppelingsadviseur helpt je met: 

• Opmaak plan bestaande toestand 

• Opmaak plan ontwerp* 
• Afkoppeling / aansluiting 

• Locatie van de aansluitputjes 

• Aanvragen van premies



Wat doet Fluvius en de gemeente voor u? 

1. Vrijstelling (her)aansluitingsvergoeding tijdens project voor 1 regenwater- en 
vuilwater aansluiting.

2. Organiseren van de keuring van de privéwaterafvoer aan het einde van de 
werken op openbaar domein. 

Opgelet!
Fluvius betaalt eenmaal de keuring. De kosten voor een herkeuring zijn ten laste 
van de klant, alsook voor een keuring die niet binnen de afgesproken termijn valt.



Bovengrondse afvoeren / infiltreren

Ter hoogte van rooilijn: afvoerputje voorzien! 
Verboden het regenwater over het voetpad te laten lopen!



Hoe wordt elk perceel aangesloten?

• Bestaande lozingspunten

- Opvang van alle lozingspunten ter hoogte van de rooilijn, nadat deze op het terrein of 
rond de woning (open of halfopen bebouwing) zijn samengebracht tot één leiding

• Nieuwe huisaansluitputjes 

- 1 putje voor afvalwater en 1 putje voor regenwater

- Plaatsing op privédomein

-Maximum aansluitdiepte: 1,30 m!



Juli 2018Voettekst 43



Procedure

• Wat indien er niet wordt afgekoppeld? 
🡪 milieuovertreding (Vlarem II)!

• Mogelijke gevolgen:

-Schade aan netten:
▪ Vervuiling regenwaterstelsel

▪Wateroverlast op vuilwaterstelsel

 Iedereen afkoppelen!

 Recht op premie vervalt

 Tweede (her)keuring ten laste van eigenaar



4. Premies



Op welk premiebedrag heeft u recht voor uw 
gescheiden stelsel?

• De Fluvius premie bedraagt maximum €400 en bestaat uit 2 delen:

• Er wordt een forfaitair bedrag van €200 betaald voor de aanleg van een gescheiden 
afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater. Dit forfaitair 
bedrag wordt enkel uitbetaald bij voorlegging van minimum één betalingsbewijs.

• Er wordt bijkomend een premie betaald van maximum €200 voor de kosten. Dit met 
een maximum van 50% van de bewezen kosten via facturen.

• Beschermde klanten: + 20% 



Premie hemelwaterput 
met pompinstallatie

• Hemelwaterput plaatsen met 

• pompinstallatie

• Minstens 1 toilet of 1 wasmachine 
dient aangesloten te worden

• Premie te bekomen volgens het 
reglement dat op dat moment van 
toepassing is 

•    (momenteel bedraagt dit €250)

Rustige watertoevoer !



Premie infiltratie van hemelwater ter plaatse

Plaatsen van een infiltratiesysteem



Premie infiltratie van hemelwater ter plaatse

•Premie te bekomen volgens het reglement 
dat op dat moment van toepassing is 
(momenteel bedraagt deze €250)

•Niet voor woningen met een 
bouwvergunning na 1 februari 2005



Contact 

Infolijn: 078 35 35 34

Storingslijn: 078 35 35 00

www.Fluvius.be



8. Planning



• Maart-juni 2021: opmaak aanbestedingsdossier

• Onderzoeken (grondonderzoeken, archeologie, asfalt, …)

• Opmaak omgevingsvergunningsaanvraag 

• Opmaak onteigeningsplannen

• Uitwerking fasering

• Najaar 2021: keuze aannemer

• Ten vroegste 2022: uitvoering 

Indicatieve timing 

8. Planning



1. Tussen spoorwegonderdoorgang en 
Blaarstraat/Elderseweg: uitgevoerd 
binnen project zuidoostelijke 
omleidingsweg 

2. Tussen Blaarstraat/Elderseweg aansluiting 
noordoostelijke omleidingsweg: 
uitvoering ten vroegste 2022

3. Aansluiting noordoostelijke 
omleidingsweg: uitgevoerd binnen project 
noordoostelijke omleidingsweg

4. Tussen aansluiting noordoostelijke en 
Viséweg: timing nog niet gekend. 

Uitvoering in 4 aparte dossiers

8. Planning

1 2

3

1
2

3 4



9. Communicatie



• Communicatiekanalen

• Bewonersbrieven 

• Digitale nieuwsbrief

• Webpagina www.wegenenverkeer.be/maastrichtersteenwegtongeren

• Kanalen stad Tongeren

• Vragen over het project?

• www.meldpuntwegen.be

• 011 74 23 00 

9. Communicatie



Bedankt voor uw aandacht. 



Vragen? 


