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Situering & context
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Situering & context
Fase 1:

Ø Meldertsebaan N725: van iets voor 
Mellaerstraat tot Geeneindestraat

Ø Zijstraten: Ruiterstraat, 
Pastorijstraat (ventweg), 
Schoolstraat, Geeneindestraat
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Krachtlijnen van het ontwerp
Riolering – RWA 
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Krachtlijnen van het ontwerp
Riolering - Nieuwe huisaansluitputjes

Ø Putje voor afvalwater en 1 putje voor 
regenwater

Ø Plaatsing op privé

Ø Maximum aansluitdiepte op 1,30m

Ø Geen kelderaansluitingen



Krachtlijnen van het ontwerp
Riolering - RWG premies

Ø Rationeel watergebruik

Ø Subsidies voor privéwoningen:
• GescheiRWden afvoer:

- 200€ eigen werk, max 200€ aannemer
- enkel voor woningen vóór 01-02-2005

• Hemelwaterput + pomp:
- 250€ minstens WC of wasmachine
- enkel voor woningen vóór 07-09-1999

• Infiltratie 
- 250€
- enkel voor woningen vóór 01-02-2005

Ø Afkoppelingsdeskundige vult dit samen met u 
in.



Krachtlijnen van het ontwerp
Riolering – Prodecure & aansluitplicht

Ø Wat indien er niet wordt afgekoppeld? Milieuovertreding (Vlarem II)!

Ø Mogelijke gevolgen:
Ø Vervuiling regenwaterstelsel
Ø Wateroverlast op vuilwaterstelsel

Ø Iedereen afkoppelen

Ø Recht op premie vervalt

Ø Tweede keuring ten laste van eigenaar

=> Vochtige doekjes = verstopt de riolen/ pompen = afval
=> “Afval” hoort niet thuis in de riolering (verfresten, olie en vetten,…)



Krachtlijnen van het ontwerp
Totaalconcept fietspaden



Krachtlijnen van het ontwerp
Onderverdeling

Ø Snelheidsregimes 

Ø Rijwegbreedtes

Ø Opvatting fietspaden



Krachtlijnen van het ontwerp

De plannen zijn in detail te bekijken aan de gesprekstafels, na de presentatie. 

Wegenis



Krachtlijnen van het ontwerp

De plannen zijn in detail te bekijken aan de gesprekstafels, na de presentatie. 

Wegenis



Krachtlijnen van het ontwerp

De plannen zijn in detail te bekijken aan de gesprekstafels, na de presentatie. 

Wegenis



Krachtlijnen van het ontwerp

De plannen zijn in detail te bekijken aan de gesprekstafels, na de presentatie. 

Wegenis



Krachtlijnen van het ontwerp

De plannen zijn in detail te bekijken aan de gesprekstafels, na de presentatie. 

Wegenis



Krachtlijnen van het ontwerp

De plannen zijn in detail te bekijken aan de gesprekstafels, na de presentatie. 

Wegenis



Krachtlijnen van het ontwerp

De plannen zijn in detail te bekijken aan de gesprekstafels, na de presentatie. 

Wegenis



04
Fasering van 
de werken



Fasering van de werken
Ø Welke werken voeren we uit? 

• Voorbereidende werken (tijdelijke rioolaansluitingen, uitzetten rooilijn, 
bouwrijp maken)
• Nutswerken (vernieuwen kabels elektriciteit, water, gas en telecom) 
• Riolerings- en wegeniswerken

Ø Fasering in het kort:
• Voorbereidende werken
• Riolering en wegenis gemeentewegen (fase 1)
• Riolering en wegenis Meldertsebaan N725 (fase 2 + 3)
• Toplaag asfalt Meldertsebaan N725 (fase 4)

Gelijktijdig werken ook de nutsmaatschappijen, zowel op de gewestweg als in de zijstraten. 

ØTiming: januari 2020 – zomer 2021(onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden)



Fasering van de werken

N29

N725 E314

MELDERTDIES
T

M
eldertsebaan

Zelemsebaan

Ruiterstraat

Pasto
rijs

tra
at

Mellaerstraat
Heesstraat

Blanklaarstraat

BER
ING

EN

TESSENDERLO

Geeneindestraat

Sin
t-A

nnastr
aat

Schoolstraat

Toegang Melderthof 

Fase 3: Pastorijstraat - Geeneindestraat 

Fase 4: Meldertsebaan N725

Fase 1: Ruiterstraat, ventweg Pastorij-
straat, Schoolstraat, Geeneindestraat

Fase 2: Mellaerstraat - Pastorijstraat

LUMMEN



Fasering van de werken
ØJanuari – zomer 2020 (Timing onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden)

• Voorbereidende werken 
• Berm N725 Meldertsebaan (Mellaerstraat – Geeneindestraat) 
• Wat? 

• Tijdelijke huisaansluitingen op riool overzijde N725
• Bermen vrijmaken tussen rijweg en rooilijn
• Januari – februari 

• Riolering en wegenis (fase 1)
• Ruiterstraat, Pastorijstraat (ventweg), Geeneindestraat, Schoolstraat 
• 4 à 6 weken werk per straat
• Schoolstraat tijdens zomervakantie (half juni – augustus)

• Nutswerken
• N725 Meldertsebaan (Mellaerstraat – Pastorijstraat) + zijstraten
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Fasering van de werken
ØZomer – eind 2020 (Timing onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden)

• Riolering en wegenis (fase 2)
• N725 Meldertsebaan (Mellaerstraat – Pastorijstraat) 

• Nutswerken
• N725 Meldertsebaan (Pastorijstraat – Geeneindestraat) + zijstraten



Fasering van de werken
ØZomer – eind 2020 



Fasering van de werken
ØJanuari – zomer 2021 (Timing onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden)

• Riolering en wegenis (fase 3)

• N725 Meldertsebaan (Pastorijstraat - Geeneindestraat) 

• Kruispunt Geeneindestraat x Hertenrodestraat blijft deels open (ofwel 
links, ofwel rechts)

• Toplaag asfalt (fase 4)

• Volledige N725 Meldertsebaan (Mellaerstraat - Geeneindestraat) 

• Weekendwerk (vrijdagavond – maandagochtend)

•Grote omleiding via Beringen



Fasering van de werken
ØJanuari – zomer 2021
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Minderhinder-maatregelen
ØHinder? Ja, dat is onvermijdelijk... 
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Minderhinder-maatregelen
Ø… maar we treffen maatregelen voor minder hinder: 

• Werken uitvoeren in verschillende fases. Plaatselijk verkeer in beide 
richting in zone waar niet gewerkt wordt

• Verkeer richting Tessenderlo steeds over één rijstrook langs werken 
(uitgezonderd één weekend tijdens toplaag asfalt)

• Omleiding verkeer richting Lummen via Beringen 

• Belangrijke kruispunten (met Mellaerstraat, Pastorijstraat/Zelemsebaan 
en Geeneindestraat/Hertenrodestraat) nooit gelijktijdig afgesloten

• Fietsomleiding rond de werfzone via fietsroutenetwerk/Zwarte Beek 
tijdens volledige duur van de werken



Minderhinder-maatregelen

Ø Gemotoriseerd verkeer:
• Richting Tessenderlo: via Meldertsebaan over één versmalde rijstrook aan 

de zijde waar niet gewerkt wordt
• Richting Lummen: via Beringen (N29 Beringenbaan en N717 

Lummenseweg/Voortstraat/Ringlaan)

Ø Fietsers/Voetgangers:
• In de werfzone: veilig, afgebakende corridor langs werken
• Rond de werfzone: fietsomleiding via fietsroutenetwerk en Zwarte Beek

Ø Openbaar vervoer: 
• Van januari tot juni: omleiding via Zelemsebaan, Meldertsestraat (Halen), 
Lummensestraat (Halen), Schurfertstraat en Kruisstraat
• Reizigersberichten aan de bushalte
• Omleidingsnieuwsbrief 



Minderhinder-maatregelen
Ø Openbaar vervoer



Minderhinder-maatregelen

Ø Ik woon in de werfzone…

• Opritten maximaal bereikbaar na de werkuren en tijdens het weekend

• Oprit toch niet bereikbaar? Nutsleidingen tijdelijk onderbroken? Aannemer 
verwittigt u vooraf! 

• Afvalophaling blijft mogelijk, kalender ongewijzigd. Plaats afval op 
zondagavond aan de kant van de straat waar niet gewerkt wordt

• Specifieke vragen? Bespreek dit aan tafel met werftoezichter, 
bereikbaarheidsadviseur en aannemer



Minderhinder-maatregelen

Ø Mijn handelszaak ligt in de werfzone…

• Parking handelszaken maximaal bereikbaar. Tijdelijk 
onderbroken? Aannemer verwittigt u vooraf! 

• Extra en duidelijke signalisatie: handelaars 
bereikbaar

• Hinderpremie? Handelszaken aangeschreven door 
VLAIO. Meer info: www.vlaio.be/hinderpremie.

• Specifieke vragen, oa. over leveringen? Bespreek 
dit aan tafel met werftoezichter, 
bereikbaarheidsadviseur en aannemer
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Communicatie
Ø Website

• www.lummen.be/wonen-en-werken/wegen-en-nutsvoorzieningen 
• www.wegenenverkeer.be/lummen

Ø Digitale nieuwsbrief AWV & De Lijn



Communicatie
Ø Persoonlijke communicatie bij individuele hinder

• Bewonersbrief, e-mail, telefoon of plaatsbezoek

Ø Wie contacteer ik bij vragen over:
• Nutswerken zijstraten en gewestweg? 

• Watergroep: info@dewatergroep.be - 02 238 96 99

• Riolering/wegenis zijstraten?
• Gemeente Lummen: openbare.werken@lummen.be - 013 390 525 

• Riolering/wegenis gewestweg?
• AWV: Frederik@bereikbaarheidsadviseur.be - 011 433 855

• Openbaar vervoer
• De Lijn: Facebook, Twitter - 070 220 200 (betalend nummer)



07 Vragen?



Bedankt voor uw aandacht!

Vragen? 
Die bespreken we graag

apart aan de verschillende tafels. 



Bedankt voor uw aandacht!


