Plannen voor zuiver water

Waar gaat uw afvalwater naartoe?

Vandaag kunt u in het gemeentehuis terecht voor het
inkijken van het ‘ontwerp van zoneringsplan‘. Na alle
investeringen van de laatste jaren – in collectoren,
waterzuiverings- en pompstations – is dit het laatste
puzzelstuk in het waterzuiveringsbeleid.

Het ontwerp van zoneringsplan bepaalt voor elke wijk in uw gemeente of deze gelegen is in centraal gebied, in een
groene zone of in een rode zone. In elk gebied wordt het afvalwater anders gezuiverd.

Ligt uw woning in het centrale gebied, dan bent

Met deze plannen zullen we ervoor zorgen dat àl het
afvalwater wordt gezuiverd. Zodat in de toekomst
terug zuiver water zal stromen door onze beken en
rivieren.

u verplicht aan te sluiten op de riolering. Die leidt

De zoneringsplannen bepalen hoe het afvalwater van
alle huizen op het Vlaamse grondgebied wordt
gezuiverd:

water en hemelwater scheiden en zorgen voor

■

door aan te sluiten op de infrastructuur die al
onder de grond zit;

■

of door aan te sluiten op de infrastructuur die
we nog zullen bouwen;

■

of door het te zuiveren in een individuele
installatie.

U vindt op het zoneringsplan ook uw huis terug. En
de manier waarop uw afvalwater zal worden
gezuiverd. Daarvan hangt ook af wie de inspanningen zal moeten leveren én wie zal moeten
betalen.

uw afvalwater naar een zuiveringsinstallatie.
Wilt u hier een nieuwe woning bouwen of een
bestaande woning verbouwen, dan moet u afvaleen hemelwaterput. Op termijn zullen de rioleringen immers worden vervangen door een
gescheiden afvoer voor hemelwater en afvalwater. Ligt er al een gescheiden stelsel, dan moet
u onmiddellijk het hemelwater afkoppelen en
het afvalwater aansluiten op de riolering.

Ligt uw woning in een groene zone, dan moet u

Ligt uw woning in een rode zone, dan moet uw afval-

afvalwater en hemelwater scheiden. In de toe-

water individueel worden gezuiverd: de bouw van een

komst zult u immers moeten aansluiten op de

IBA is hier goedkoper dan de aanleg van riolering.

gescheiden riolering die hier zal worden

U krijgt in totaal 60 dagen de tijd om te reageren en
– indien u niet akkoord gaat met het plan – uw
opmerkingen te formuleren. Neem dus even de tijd
en ga na of het plan voor uw gemeente klopt met uw
situatie. Uw afvalwater is wel degelijk uw zaak...

(her)aangelegd.

U bent dus verplicht uw hemel- en afvalwater te scheiden en uw afvalwater te zuiveren in een individuele

Wilt u hier een nieuwe woning bouwen of een

behandelingsinstallatie (IBA) met BENOR-certificaat.

bestaande woning verbouwen, dan moet u uw

Deze moet geplaatst zijn tegen eind 2012. Heeft u een

hemelwater ook opvangen in een hemelwater-

IBA zonder certificaat en voldoet uw gezuiverde water

tank en het hergebruiken.

niet aan de kwaliteitseisen, dan dient u uw IBA binnen

Alle gebouwen in deze zone zijn verplicht tot

de 10 jaar te vervangen.

voorzuivering via een septische put. Nieuwe

Bouwt u hier een nieuwe woning, dan moet u tegelijk

septische putten of putten die worden vervan-

een IBA (laten) bouwen met BENOR-certificaat.

gen, moeten beschikken over een BENOR-certificaat. Meer info: www.certipro.be

U bent zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van uw
IBA, maar de gemeente, drinkwatermaatschappij of
intercommunale kan deze taak van u overnemen.

Wanneer reageren?

Aarzel niet!

Mocht het ontwerp van zoneringsplan van uw
gemeente een fout bevatten, dan heeft u er alle
baat bij dat te laten weten.

De eerste versie van de zoneringsplannen werd
opgemaakt door de VMM, op basis van alle gegevens
waarover de overheid beschikt. Uw gemeente werkte
hierop verder en deed de nodige aanpassingen. Het
resultaat van dit teamwerk is het ontwerp dat u nu
kunt inkijken.

■

Uw woning ligt in een rode zone, maar u bent
reeds aangesloten op riolering.

■

Uw woning ligt in een rode zone en u bent
bereid de aansluiting op riolering zelf te
voorzien.

■

Uw woning komt niet voor op het plan.

■

U heeft andere commentaren of opmerkingen
bij het plan.

In deze gevallen dient u uw gemeente op de hoogte te brengen binnen de voorziene termijn.
In de 60 dagen die daarop volgen, zal de gemeente
een aangepast ontwerp van zoneringsplan opmaken, dat alle commentaren en opmerkingen in
rekening brengt. De gemeente kan geen rekening
houden met subjectieve of ongegronde opmerkingen: zij moet immers zelf elke wijziging verantwoorden.
Na ontvangst van het aangepaste ontwerp zal de
VMM het omzetten in een definitief zoneringsplan,
dat wordt goedgekeurd door de minister van
Leefmilieu.

Het definitieve zoneringsplan – dat ook de opmerkingen van de burgers in rekening brengt – zal 6 jaar van
kracht zijn. Dan kan het telkens weer aangepast
worden aan de geldende omstandigheden.

Algemene vragen
■

Wilt u meer weten over de zoneringsplannen?
Surf dan naar de VMM-website: op www.vmm.be
leest u meer over hoe ze tot stand kwamen en
waar ze naar streven. Of mail het Infoloket op
info@vmm.be of bel 053 72 64 45.

Specifieke vragen
■

Heeft u vragen over of bedenkingen bij uw eigen
situatie? Over de manier waarop uw wijk is
ingekleurd? Over wie bij u een IBA kan bouwen?
Aarzel niet en raadpleeg de bevoegde ambtenaar
van uw gemeente.

Verantwoordelijke uitgever: Johan Janda, A. Van de Maelestraat 96, 9320 Erembodegem

Stel:
■ Uw woning ligt in een groene zone, maar u
beschikt al over een individuele behandelingsinstallatie (IBA).

WATERZUIVERING: UW ZAAK
Werk mee aan het zoneringsplan voor uw
gemeente!
Als u dacht dat waterzuivering enkel een zaak is van
de overheid, dan heeft u het mis. Vandaag liggen de
‘zoneringsplannen‘ op tafel. Daarin wordt bepaald
hoe het afvalwater van elk huis in uw gemeente zal
gezuiverd worden. Ook het afvalwater afkomstig van
uw huis...

