Gemeente DE PINTE

Reglement voor het bekomen van een gemeentelijke bijdrage bij het gescheiden
aansluiten van RWA-DWA op het openbaar rioleringsstelsel door privé-eigenaars.
1.

De gemeentelijke bijdrage is bedoeld voor alle privé-eigenaars van een perceel met waterafvoer op
het openbaar domein van het grondgebied De Pinte en die op eigen initiatief kosten en inspanningen
doen om de bestaande rioleringen van hun erf te ontkoppelen en opnieuw aan te leggen volgens het
principe van gescheiden rioleringsstelsel. Het principe van gescheiden rioleringsstelsel bestaat erin om
de afvoeren van het hemelwater (RWA) en het niet gezuiverde afvalwater (DWA) gescheiden te lozen
op de respectievelijke openbare riolen, indien voorhanden. Het besluit omvat eveneens de gevallen
wanneer er nog geen gescheiden riolering in de straat ligt en/of wanneer het hemelwater wordt
afgevoerd naar een erkende gracht.

2.

Komen niet in aanmerking: de privé-eigenaars die in het kader van nieuwbouw of grondige
verbouwingen, waarvan de verplichtingen zijn opgelegd in de aan hen toegekende bouwvergunning,
de nieuwe rioleringsaansluitingen verplicht gescheiden moeten uitvoeren.

3.

In geval de eigenlijke aansluitingen op de openbare riolering, dit zijn de noodzakelijke aansluitingen
en –putjes RWA en DWA vanaf de rooilijn, kan gebeuren in synergie met de werken op het openbaar
domein dan zullen die gebeuren door de aangestelde aannemer van deze werken. De hieraan
verbonden aansluitingskosten, vanaf de rooilijn tot de openbare riolering, zijn voorzien in het
lastenboek der openbare werken en is dus een last van deze aanneming.

4.

De privé-eigenaar, die een gemeentelijke toelage wenst te bekomen, moet vóór de aanvang der
werken een subsidieaanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag
bestaat minstens uit een gedetailleerd bestek van de uit te voeren werken met een bijbehorende
situatie- en inplantingsschets op A4-formaat met een leesbare schaal (1/500) eventueel aangevuld
met foto’s.

5.

Enkel de betrokken kosten worden in aanmerking genomen, namelijk:
 De graaf- en afbraakwerken;
 De rioleringsleidingen inclusief de nodige hulp- en aansluitingsstukken;
 De heraanvullingen;
 De herstellingen aan het gazon of van de verharding over een breedte van 40 cm per tracé van
de hernieuwde rioleringen.

6.

Het schepencollege keurt de aanvraag goed, op advies van de dienst grondzaken van de gemeente,
binnen een termijn van vier weken. Pas na ontvangst van deze officiële goedkeuring kan de aanvrager
de werken aanvangen. De aanvrager is verplicht om de aanvang en het einde der werken mede te
delen aan de dienst grondzaken door middel van de ter beschikking gestelde meldingskaarten.

7.

De aansluitingen op de openbare riolering moeten gebeuren door een erkende en geregistreerde
aannemer volgens de regels der kunst en volgens de wettelijke bepalingen en vigerende reglementen
in zake het aansluiten op de openbare riolering. In ieder geval wordt de dienst grondzaken verwittigd
van het tijdstip van aansluiting zodanig dat de bevoegde ambtenaar hierop controle kan uitoefenen.
a. Nieuwe aansluitingen op de riolering zullen enkel en alleen toegestaan worden indien de
aanvrager nog geen aansluiting op de riolering heeft of indien dit kadert in de uitvoering van
nieuwe openbare rioleringswerken;
b. In de gevallen dat er nog geen gescheiden rioleringsstelsel aanwezig is in de straat dient het
vuilwater (DWA) en het regenwater (RWA) verzameld te worden ter hoogte van de rooilijn met
één (bestaande) aansluitingsput op de riolering;
c. Indien de onderlinge afstand tussen de afvoer RWA en DWA meer dan 15 meter bedraagt, kan
een tweede aansluiting op de riolering toegestaan worden;
d. Het kappen van openingen is uitgesloten.

8.

De gemeentelijke subsidie bedraagt één derde van de werkelijk bewezen kosten voor het
heraanleggen van de gescheiden rioleringen vanaf de afvoerpunten aan de gebouwen tot aan de
openbare riolering met een maximum van 250 euro per perceel vermeerderd met 50 euro per
aansluiting op de openbare riolering in geval er op dit ogenblik geen openbare rioleringswerken in
uitvoering zijn.

9.

De gemeentelijke toelage kan pas uitgekeerd worden door de financieel beheerder van de gemeente
na ontvangst van de meldingskaart van het einde der werken met vermelding van de goedkeuring,
conform de voorschriften, door de dienst grondzaken.

