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   dominiek.dilien@schoten.be 

inspraakambtenaar 
(03) 680 09 77 
 Aanleg fietspaden en rioleringswerken Botermelkbaan 

 
 
Beste mijnheer, mevrouw 
 
Het gemeentebestuur plant vanaf september/oktober 2019 ingrijpende werken in de Botermelkbaan. 
We vinden het immers noodzakelijk om op deze belangrijke verbindingsweg veilige fietspaden te 
voorzien. Tegelijkertijd kunnen we een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen waarbij afvalwater en 
regenwater gescheiden worden opgevangen en afgevoerd.  
 
In het najaar plannen we hierover nog een infomoment, maar we geven u via deze brief al graag de 
belangrijkste krijtlijnen mee.  
 

1. Wat houden de werken precies in? 
 

- De aanleg van fietspaden aan weerszijden van de bestaande rijweg 
- Het aanleggen van fietsoversteken ter hoogte van Zilverstraat / Dennenlei en ter hoogte van 

de Wezelsebaan 
- Het rooien van de bomen langsheen de Botermelkbaan. Dit is helaas nodig om ruimte te 

creëren voor de fietspaden 
- Het inrichten van een kruispunt met verkeerslichten ter hoogte van de Alice Nahonlei 
- De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel 
- Het aanleggen van grachten aan weerszijden van de rijbaan 
- Het aanleggen van een bufferbekken voor de opvang van regenwater ter hoogte van 

Zilverstraat / Dennenlei en aan de waterloop het Klein Schijn 
- Het plaatsen van nieuwe openbare led-verlichting 
- In ontwerp: heraanleg kruispunt Botermelkbaan / Wezelsebaan waarbij het voor auto’s enkel 

nog mogelijk is om de Wezelsebaan uit te rijden richting ‘s- Gravenwezel. Inrijden vanuit de 
Botermelkbaan wordt onmogelijk 

 
2. Moet ik als bewoner zelf iets doen?  

 
a. Afkoppeling regenwater 

 
Momenteel wordt het afvalwater van de woningen geloosd in de grachten of in de ondergrond via  
sterf- of zinkputten. Het is de bedoeling dat het afvalwater in de toekomst via de riolering naar de 



waterzuiveringsinstallatie (van Schilde) wordt afgevoerd en het regenwater ter plaatse wordt 
opgevangen of -indien niet anders mogelijk- afgevoerd wordt naar de grachten.  
 
De werken die nodig zijn voor de scheiding van het afval- en het regenwater op privaat domein, zijn 
ten laste van de eigenaar van het perceel. Om u hierin te begeleiden heeft Water-Link, de 
rioolbeheerder van de gemeente Schoten, een afkoppelingsdeskundige aangesteld: Erik De Wilde 
(gegevens onderaan). Hij heeft inmiddels voor iedereen een afkoppelingsvoorstel opgemaakt. 
 
Bent u een nieuwe eigenaar of wenst u nog wijzigingen door te voeren aan dit voorstel, neemt u best 
zo snel mogelijk contact op met Erik De Wilde.  
 

b. Verwijderen van draadafsluitingen, poorten, brievenbussen,… 
 
Om ruimte te maken voor de aanleg van de fietspaden, moeten we een deel van de voortuinen 
innemen. De eigenaars van de percelen waar dit het geval is, zijn hiervan op de hoogte.  
 
Indien u in deze zone draadafsluitingen, poorten, brievenbussen, struiken… heeft staan die u wenst 
te behouden, gelieve deze dan weg te nemen voor de start van de werken. U kan er uiteraard ook 
voor kiezen om dit door onze aannemer te laten uitvoeren, maar dan kan u de weggenomen zaken 
niet meer recupereren.     
 
 

3. Wanneer worden deze werken uitgevoerd?  
 

September/oktober 2019: 
voorbereidende werken 
 
Uitvoerder : aannemer weg- en rioleringswerken  
Hinder: mogelijk lokale hinder, eventueel beurtelings verkeer op Botermelkbaan met behulp van 
tijdelijke verkeerslichten. 

 
Wat houden deze werken in: 

• Rooien van bomen 
• Weghalen van opstallen en struiken 
• Vrijmaken van de zone voor nutsleidingen 
• Tijdelijke afwateringswerken 

 
Oktober/november 2019 tot december 2020: 
nutswerken 
 
Uitvoerder: verschillende nutsmaatschappijen 
Hinder: mogelijk lokale hinder, eventueel beurtelings verkeer op Botermelkbaan met behulp van 
tijdelijke verkeerslichten. De werken worden opgesplitst in fases om de hinder voor het verkeer tot 
een minimum te beperken. 

 
Wat houden deze werken in:  

• Aanleg van nieuwe kabels en leidingen in de zone tegen de nieuwe rooilijn 
• Aansluiten van alle woningen op deze nieuwe kabels en leidingen. 

 
 
 



2021 
Aanleg riolering en fietspad 
 
Uitvoerder: aannemer weg- en rioleringswerken 
Hinder: Beurtelings verkeer met behulp van tijdelijke verkeerslichten, zeer beperkt afsluiten van de 
rijbaan met omleiding van het verkeer. 

 
Nadat alle kabels en leidingen aangelegd en de woningen hierop aangesloten zijn, starten de 
eigenlijke weg- en  rioleringswerken. De effectieve fasering van deze werken wordt 
gecommuniceerd nadat de aannemer gekend is. 
 
 
We hopen dat we u hiermee alvast een antwoord geven op uw eerste vragen. Na de zomervakantie 
volgt een uitgebreider infomoment. U ontvangt hiervoor uiteraard nog een uitnodiging.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Rony Lejaeghere        Maarten De Veuster 
algemeen directeur       burgemeester 
 
 

 
Nuttige gegevens/contactpersonen: 
 
Rioleringswerken 
Projectleider Water-Link: Aart Luyten, (03) 450 44 75, aart.luyten@aquafin.be 
Afkoppelingsdeskundige: Erik De Wilde, (0473) 27 07 70, erik.dewilde@aquafin.be 
Contactcenter Aquafin: (03) 450 45 45, contact@aquafin.be  
 
Technische dienst gemeente Schoten 
Saskia Vercauteren: (03) 680 09 63, saskia.vercauteren@schoten.be 
 
Fluvius 
* Infolijn: (078) 35 35 34 
* Gasgeur: (0800) 65 0 65 
* Storingen en defecten: (078) 35 35 00 
 
Pidpa 
* Problemen of klachten kan u doorgeven via www.pidpa.be  
* Dringende problemen: (0800) 90 300 
 
 
 


