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Geplande werken in Schoten 
Riolerings- en wegeniswerken J. Jennesstraat   
 
 

Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
 
Aquafin bereidt momenteel met de gemeente Schoten en rio-link de uitvoering voor van het 
project ‘Riolerings- en wegeniswerken in de Jozef Jennesstraat’.  
 
Met dit project zullen de oude afvalwaterleidingen onder het voetpad van de Jozef 
Jennesstraat vernieuwd worden. Verder zullen ook de volledige rijbaan en de voetpaden 
heraangelegd worden. Tegelijk wordt ervoor gezorgd dat het regenwater van de wijk 
Bloemendaal wordt afgekoppeld van de gemengde leiding in de Paalstraat en, via de Jozef 
Jennesstraat, afgevoerd wordt naar de Kopstraatbeek. 
 
We vinden het belangrijk u zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen van deze werken en te 
luisteren naar uw ideeën in verband met de toekomstige inrichting van uw straat. We nodigen 
u daarom uit op een inspraakvergadering die plaatsvindt op:  
 

Maandag 30 mei 2016 om 20.00u 
in de Kempeneerszaal, boven café De Gilde, Markt 15 

 
U dient de achteringang te nemen en dan de trappen naar de eerste verdieping.  

 
 
Beschrijving van de werken 
 
Aquafin voorziet samen met rio-link en de gemeente Schoten de aanleg van volgende 
infrastructuur: 
 

 twee nieuwe afvalwaterleidingen (DWA) voor de opvang en transport van het vuile water; 

 een regenwaterleiding voor het transport van het niet vervuilde hemelwater (RWA); 

 een overstortconstructie in de Kopstraatbeek  

 de vernieuwing van de rijbaan en voetpaden in de Jozef Jennesstraat  
 
 
Verdere planning 
 
We houden u vanaf nu op de hoogte van het verdere verloop van het project. Zodra de 
inrichting van de bovenbouw bekend is, wordt u een tweede maal ingelicht via een 
infovergadering. Van zodra de werken gegund zijn aan een aannemer, nodigen we u uit voor 
een derde informatieavond. Dan zal de concrete uitvoering besproken worden, zoals de 
timing en fasering van de werken, de maatregelen rond veiligheid en bereikbaarheid en de 



verdere werfcommunicatie.  
 
 
We hopen alvast te mogen rekenen op uw begrip bij de uitvoering van dit project van 
openbaar nut. Deze werken brengen ons in ieder geval dichter bij het uiteindelijk doel: 
opnieuw proper en helder water in alle beken en rivieren uit de omgeving! 
 
 
 
Met vriendelijke groeten  

Aart Luyten 
projectmanager  

Nico Van Gestel 
Adviseur Communicatie 

  

 
 
 
 
 
 
Nicole Verhoeven      Maarten De Veuster 
secretaris        burgemeester 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie: 
 
Aquafin NV 
Aart Luyten 
projectmanager 
Dijkstraat 8 
2630 Aartselaar 
tel. 03 450 44 75 
aart.luyten@aquafin.be 

Studiebureau Antea Group 
Koen Reusen 
Accountmanager 
Roderveldlaan 1 
2600 Berchem 
tel. 03 221 57 58 
Koen.Reusen@anteagroup.com  

Gemeente Schoten 
Technische Dienst Schoten 
Saskia Vercauteren 
Verbertstraat 3 
2900 Schoten 
tel. 03 680 09 63 
saskia.vercauteren@schoten.be 
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