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Huisregels infomoment Vorselaar en Grobbendonk

• Zet jouw microfoon uit en gebruik deze enkel als de moderator u het woord geeft

• Vragen? Stel ze via de chat functie:
 algemene vragen: chat aan “iedereen”
 specifieke vragen: chat aan Patrick Veen “BEPAVE”

• Hou er rekening mee dat meerdere mensen mee volgen. Heb je een individuele vraag over je eigen 
woning, mail dan je vraag naar contact@aquafin.be of wegenwerken@vorselaar.be. We bezorgen u zo 
snel mogelijk een antwoord.
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• De werken 

• Waarom deze werken?

• Waar wordt gewerkt?

• Wie doet wat?

• Jouw veiligheid op onze werf

• Afkoppeling van regen- en afvalwater op 
privaat terrein ?

• Verloop van het project 

• Minder Hinder maatregelen

• Timing en fasering 

• Omleidingen

• Communicatie tijdens de werken

• Vragenronde
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Voorstelling Panel

• Aquafin – Renke Vandeweyer, projectmanager

• Pidpa (rioolbeheer Vorselaar) – Bart Goetschalckx, projectleider uitvoering

• Fluvius (rioolbeheer Grobbendonk) – Jeroen Janssens, projectleider riolering

• Sweco Belgium (studiebureau) – Patrick Veen & Michael Proost

• Vorselaar – Lieven Janssens, burgemeester
Inne Baijens, deskundige mobiliteit & ruimte
Els Leysen, projectcoördinator Ruimte & Infrastructuur

• Grobbendonk – Marianne Verhaert, burgemeester
Katia Lambrechts, medewerker Ruimte

• DCA NV – Wim Van Reusel, projectmanager
Seppe Stickers, werfleider

• FiberKlaar – Freddy Aernouts, manager
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De werken
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Beken en rivieren herleven lokaal in 
Vlaanderen

Impact op mens en milieu

 Meer vissen en andere dieren

 Geen stinkende waterlopen meer

 Wonen langs het water zit in lift

1990 
30%

2019
84%Steeds meer 

huishoudelijk 
afvalwater 
gezuiverd
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Evolutie biologische waterkwaliteit in Vlaanderen

2013-2017

1990-1992
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Waar vinden de werken plaats?

Aa
Bekken vuil water
Pompstation

Bekken regenwater
recuperatie

Vuil water

Regenwater
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Pidpa

• Vernieuwen 
drinkwaterleiding

Fluvius

• Vernieuwen 
middendruk gas

• Vernieuwen 
middenspanning

Telecom

• aanleg 
glasvezelkabel 
door FiberKlaar

• Vernieuwen 
kabels Proximus

Wie doet wat?

Aquafin (bovengemeentelijk)
• Aanleg afvalwater- en 

regenwaterriolering
• Realisatie huisaansluitingen langs tracé
Pidpa (Vorselaar)
• Aanleg afvalwater- en 

regenwaterriolering
• Realisatie huisaansluitingen langs tracé
Fluvius (Grobbendonk)
• Aanleg afvalwater- en 

regenwaterriolering
• Realisatie huisaansluitingen langs tracé

NUTSMAAT-
SCHAPPIJEN

RIOOLBEHEERDERS
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Wie doet wat?

Vorselaar & Grobbendonk
- Wegverfraaiing
- Verkeersremmende ingrepen
- Poorteffect Hofeinde-

Lepelstraat
- Fietssuggestiestroken
- Ontharding Markt & tweede 

helft Dijkbaan
- Groen in het straatbeeld

GEMEENTE



Vlaanderen maakt zich 
klaar voor fiber



• Een netwerkbeheerder die 
woningen en bedrijven in 
Vlaanderen aansluit op haar
nieuwe fibernetwerk.

• Ontwerpt, bouwt en beheert
een open glasvezelnetwerk

Wie is Fiberklaar? Daarom fiber!

• Onbeperkt, supersnel en
stabiel internetverkeer

• Slim verbonden thuis: 
iedereen tegelijk online

• Toekomstproof

• 1 fiberkabel voor jouw woning
alleen



Fiberklaar gaat mee 
in synergiewerken 
om de hinder voor de 
inwoners te 
beperken.

Later komt er een 
Fibercampagne voor heel 
Vorselaar.

Wat gaan we doen in jullie straat?

Om effectief 
huisaansluitingen te 
kunnen realiseren moet 
er een homesurvey
gebeuren. De aannemer 
komt langs om te kijken 
waar de fiberkabel het 
best in de woning 
binnenkomt.

De aannemer voert de 
werkzaamheden uit.
De fiberkabels worden in 
de straat en richting de 
huizen gelegd. Na 
afspraak wordt de 
fiberkabel in huis 
gebracht en de 
aansluiting wordt 
geïnstalleerd en getest. 

Iedere woning gratis van glasvezel voorzien
tijdens de werken om de hinder te beperken en geen
nieuwe bestrating te moeten opbreken later.



14

Achter elke hoek schuilt gevaar

Veiligheidsrisico’s op de werf 
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Als je niet op de werf moet zijn, blijf er dan ook weg
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Spelregels

 Respecteer de werfsignalisatie en 
verkeersregels

 Kijk uit voor putten, obstakels en 
werfverkeer

 Maak altijd oogcontact met de 
vrachtwagenchauffeur of kraanbestuurder

 Val op met een geel hesje

 GSM en oortjes? Niet op een werf!

 Meld gerust onveilige situaties

Meer veiligheid: daar werken we 
samen aan!
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Afkoppeling van regen- en afvalwater op privaat domein
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Waarheen met regenwater?
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Alleen water in de straatkolken

Help de natuur een handje



20

Hoe zullen de werken verlopen?

Werken nutsmaatschappijen

Voorbereidende werken:
• Werfinrichting, werfsignalisatie, omleidingen, …
• Rooien van bomen
• Opbraak van de wegenis
• Opbraak van voet- en fietspaden
• Bemaling: laat pompen draaien a.u.b.
• …

Rioleringswerken:
• Aanleg afvalwater- en regenwaterriolering
• Overkoppelen van de huisaansluitingen
• … 

Huisaansluitputjes worden op privé perceel van de 
woning gemaakt.

Wegenwerken:
• Aanleg van nieuwe fundering
• Aanleg van nieuwe asfaltverharding
• Aanleg van nieuwe voet- en fietspaden
Beperkte tijd geen toegang tot oprit met de wagen 
door aanbrengen van kantstroken,...

Afwerkingsfase:
• Aanplanten van bomen
• Herstellen van de bermen
• Opruimen van de werf
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Hinderbeperkende maatregelen

We houden rekening met de 
buurt

• Fasering van de werken

• Sleuf wordt onmiddellijk aangevuld met 
steenslag na aanleg riolering

• Omleidingen zo beperkt mogelijk

• …

Indien noodzakelijk wordt tijdens 
vakantieperiodes of zaterdagen doorgewerkt 
om de werken vlot te laten verlopen.

Specifieke vragen: via contacten (laatste slide)
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Timing en fasering
Periode

Zone 01
-

22

02
-

22

03
-

22

04
-

22

05
-

22

06
-

22

07
-

22

08
-

22

09
-

22

10
-

22

11
-

22

12
-

22

01
-

23

02
-

23

03
-

23

04
-

23

05
-

23

06
-

23

7+8
-
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1) Markt + Nieuwstr

1b) X-punt Kerkstr

2) Hofeinde, incl. X-
punt Goorbergen

oneven even 23/6

3) Goorbergenlaan Vanaf 1/9 passage mogelijk fiets/te voet

4) Dijkbaan Nuts = uitgevoerd

5) Lepelstr A
(Dijkbaan > Markt)

6) Lepelstr B
(Dijkbaan > G’donk)

even oneven

Werken nutsmaatschappijen

Rioleringswerken 

Heraanleg weg

 Onder voorbehoud (weerverlet, onvoorziene 
omstandigheden en/of technische aanpassingen)

 Nutsmaatschappijen lopen door t.e.m. 8/7/22
 Schoolstraat (fase 7) afhankelijk van bouwwerven
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Omleiding doorgaand verkeer – FASE 1 (Markt & Nieuwstraat)

 Maart 2022-juni 2022
 Niet tijdens werken 

kruispunt Kerkstr-
Riemenstraat (april 2022)

Haltes De Lijn
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Omleiding doorgaand verkeer – FASE 1b (Kerkstr-Markt-Riemenstr)

 April 2022
 Waarvan 2 weken tijdens 

paasvakantie

Haltes De Lijn
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Omleiding doorgaand verkeer – FASE 2 (Hofeinde incl. kruispunt)

 Zomervakantie
 Ook tijdens bouwverlof
 Auto’s en De Lijn via 

Grobbendonk/Herentals

Haltes De Lijn



26

Omleiding fietsers tussen Grobbendonk & Vorselaar

 Terrein grondverzet geeft 
zwaar verkeer dat fietspad 
moet kruisen. Fietsers 
worden hier rond geleid om 
dode hoek met zware 
vrachtwagens te vermijden.

 Bepaalde faseringen 
worden fietsers lokaal 
omgeleid naar 
Kempenlaan/Hildering om 
werken in Hofeinde te 
vermijden.
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Algemene communicatie zwaar verkeer
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Wat kan u zelf doen voor een vlot verloop van de werken?

- Plant u een renovatie, verhuis of heeft u groot feest gepland?

Communiceer tijdig en zoveel mogelijk via wegenwerken@vorselaar.be

- Aannemer start vroeg, dus parkeer uw wagen zoveel mogelijk buiten de werkzone bij aanleg riolering

- Voor kleine ondernemingen (detailhandel, horeca en zaken met direct klantencontact) met 
max 9 werknemers met ernstige hinder voor de deur is er een hinderpremie

Meer info: www.vlaio.be/hinderpremie

Handelaar/zelfstandige/landbouwer en graag in contact met gemeente en opdrachtgevers?
Geef uw naam, e-mail, tel. nr. en locatie van uw onderneming door aan wegenwerken@vorselaar.be
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Communicatie tijdens de werken

Algemene communicatie:

www.vorselaar.be/werken

Inschrijven voor digitale nieuwsbrief via 
wegenwerken@vorselaar.be

Specifieke informatie & vragen rond 
FiberKlaar glasvezelnetwerk:
www.fiberklaar.be
Tel. 078 31 99 87 (gratis)
E-mail: service@fiberklaar.be

Specifieke hinder:

De aannemer(s) zorgen voor plaatselijke 
informatie via brieven bij de betrokken huizen in 
de werkzone.
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Vragenronde


