
    
               

 

 

 

 

 
Beste bewoner, 
 
Aquafin plant in samenspraak met het district Berchem riolerings- en wegeniswerken in de 
Wasstraat, Woeringenstraat, De Brouwerstraat en een deel van de Berthoutstraat. De nutswerken 
hebben intussen al plaatsgehad en oorspronkelijk was het de bedoeling dat de aanleg van de 
tuinstraten aansluitend zou starten. Recent werd het project door de Vlaamse Milieumaatschappij 
opgenomen in het optimalisatieprogramma van Aquafin. Hierdoor kan Aquafin een groot deel van 
de investeringskosten van het project op zich nemen. De rioleringsplannen voor de straat moeten 
eerst nog uitgewerkt worden en pas dan kan de aanbesteding en de uitvoering van de werken 
gebeuren. Vermoedelijk zitten we dan in de eerste helft van 2020. 
 
De werken dragen rechtstreeks bij aan een betere waterkwaliteit, infiltratie van regenwater en een 
groenere buurt. Het worden echte Tuinstraten. 
 
Aansluitingen 
Aquafin heeft alle informatie nodig over uw kelder en de kelderaansluitingen op de riolering om het 
ontwerp te maken van de nieuw aan te leggen riolering en infiltratievoorzieningen. 
 
Het is erg belangrijk om deze informatie zo correct mogelijk mee te delen. Zo voorkomt u 
wateroverlast in uw kelder. In het geval de informatie over uw kelderaansluiting niet gekend is, kan 
Aquafin de veiligheid tegen wateroverlast niet garanderen. 
 
Formulier 
Kan u daarom het formulier, op de achterkant van deze brief, zo gedetailleerd mogelijk invullen? U 
bezorgt het ingevulde formulier vóór 12 juli 2019 terug via mail (contact@aquafin.be) of per post: 
 
Aquafin  
t.a.v. Britt Emmerechts 
Dijkstraat 8 
2630 Aartselaar 
 
Update Tuinstraten 
Zodra er meer bekend is over de timing en fasering van de aanleg van de Tuinstraten ontvangt u 
opnieuw een infobrief. Het district Berchem organiseert voor de start van de werken nog een 
infomoment voor de buurt. Nieuwe info verschijnt ook telkens op www.berchem.be/tuinstraten. 
 
Met vriendelijke groeten 
 

 
 
Liselotte De Waele      Ann De Potter       Evi Van der Planken Bruno De Saegher 
projectmanager      districtssecretaris       districtsburgemeester districtsschepen publiek 
Aquafin       Berchem        Berchem   domein Berchem 
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Naam : ……………………………………………………………… 
 
Adres : ……………………………………………………………… 
 
Telefoonnr : ………………………………………………………. 
   

Kelder(s) 
 

 Zijn er kelder(s)? 
  ⃝ Ja      ⃝ Neen 
 

 Is de kelder waterdicht gemaakt?  
⃝ Ja – hoe diep?    ⃝ Neen 

 
 Wat is de diepte van de kelder ten opzichte van de stoep? 
 

 
 Teken hieronder de plaats van de meters (gas, water, elektriciteit)  
 

 
 
 Hoe oud is de woning? 
 

 
 Zijn er in uw woning ondergrondse ruimten (dit zijn ruimten beneden straatniveau) met daarin 

toestellen, sanitair, een putje voor de afvoer van kuiswater, … aangesloten op de riolering?  
  ⃝ Ja      ⃝ Neen 
 
Indien ja: 

- Is deze aansluiting gerealiseerd d.m.v. een pomp 
⃝ Ja     ⃝ Neen 
 

- Is deze aansluiting op een andere manier beveiligd tegen terugstroming vanuit de straatriool (bv 
via een terugslagklep)?  

⃝ Ja     ⃝ Neen 
 

- Wat is bij benadering het hoogteverschil tussen deze aansluiting en het straatniveau? 
 

 
- Heeft u in het verleden reeds via deze aansluiting water in uw kelder gekregen?  

⃝ Ja     ⃝ Neen 
 
Andere opmerkingen: 

 
 


