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Werken in Temse: Stokthoekstraat - Bokmolenstraat
(Projectnummer TEM3032)
Mevrouw, Mijnheer,
Op dit ogenblik bereidt Riopact rioleringswerken voor in de Bokmolenstraat, Stokthoekstraat en een
deel van de Oude Straat in Elversele. Momenteel is de omgevingsvergunning aangevraagd en zitten
we in de laatste fase voor de uitvoering van de werken.
Wie is Riopact?
Riopact is een partnerschap tussen drinkwaterbedrijf De Watergroep en rioolwaterzuiveraar Aquafin.
In samenwerking met uw gemeente vernieuwt Riopact bestaande riolen en legt nieuwe riolen aan
waar ze nog ontbreken.
Neem deel aan het infomoment
Sinds de vorige infovergadering zijn er aanpassingen gebeurd aan het ontwerp. Om u zo goed
mogelijk te informeren wordt het volledige dossier toegelicht via digitale infosessie op

woensdag 20 januari 2021 om 20 uur
Bij de toelichting wordt de focus gelegd op :
• Situatie rond en het waarom van het rooien van bomen en groenaanleg
• Afkoppelingen
• Weginrichting
• Nood aan het scheiden van afvalwater en regenwater voor propere wateren
Wenst u deel te nemen aan deze infosessie ga naar de website www.temse.be
Klik rechtsboven op de knop ‘Wegenwerken en verkeer’
Onder ‘werken Bokmolenstraat-Stokthoekstraat’ kan je de link vinden om deel te nemen.
De projectverantwoordelijken van Riopact en de vertegenwoordigers van de gemeente lichten het
project toe en beantwoorden jouw vragen.
Waarom deze werken?
In grote gedeelten van de straat is nog geen riolering aanwezig. Deze werken omvatten de aanleg
van een gescheiden rioleringsstelsel.

Afkoppeling van regen- en afvalwater op privaat terrein
Als in de straat een gescheiden rioleringsstelsel ligt, dan ben je als eigenaar verplicht om het
afvalwater van jouw woning onverdund te lozen in de vuilwaterriool. Dat doe je door te verhinderen
dat regenwater bij het afvalwater komt. We noemen dit ‘afkoppelen’. Een afkoppelingsdeskundige
adviseert je over hoe je deze afkoppeling best aanpakt. Hij/zij verduidelijkt dit op de infoavond.
Lees hier meer over op de website: www.aquafin.be > Particulieren > Waar werken we? >
Afkoppelen van regen- en afvalwater.
Wanneer starten de werken?
Momenteel is de omgevingsvergunning in aanvraag, dit is de laatste stap voor de uitvoering van de
werken. De volgende stap is de voorbereiding van de verplaatsing van de nutsleidingen en het
opmaken van de bestekken voor het aanstellen van de aannemer.
Bedoeling is om de werken te starten tegen de zomer van 2021.
En verder
Vanaf nu houden we je op de hoogte van het verloop van het project. Zodra de aannemer is
aangeduid, nodigen we je uit voor een nieuwe informatieavond. Dan nemen we met jou de concrete
uitvoering door, zoals de timing en fasering van de werken, de veiligheidsmaatregelen, de
bereikbaarheid van de woningen en de werfcommunicatie.
Zoals alle openbare werken zullen ook deze rioleringswerken enige hinder veroorzaken. Maar na de
werken zal jouw afvalwater niet meer ongezuiverd in de nabijgelegen beek of gracht belanden. Met
jouw hulp en begrip werken we aan proper water in alle beken en rivieren. Alvast bedankt!
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