
 

 
 

Gemeentelijk reglement – Afvalwater en hemelwater - aanpassing 

Zitting van 26 februari 2016 

Tegenwoordig: 

R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; 

P. De Bock – M. Fruytier – T. Walbrecht – I. Mertens, schepenen; 

E. Coppens - L. Dieleman-van De Vijver – F. Dierinck – C. Francis - K. Mertens – G. Thierens – J. 

Vandamme – M. Cooreman – G. Van Hoecke – C. Clerc – S. Aper – S. Cossaer, raadsleden; 

B. Put, secretaris. 

 

Verontschuldigd: 

R. Van Megroot, OCMW-voorzitter. 

 

De notulen van de vorige gemeenteraad worden unaniem goedgekeurd. 

 



 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 42 en 43; 

 

Gelet op de wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging; 

 

Gelet op het Vlaams Decreet betreffende integraal waterbeleid van 18 juli 2003; 

 

Gelet op het Vlaams decreet van 24 december 2004 met het oog op het behalen van de Europese 

Doelstellingen voor de kaderrichtlijn water; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams 

Reglement betreffende de milieuvergunning; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 

gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en 

gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;  

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2006 houdende vaststelling van de regels met 

betrekking tot de scheiding tussen de gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsplicht en de vaststelling 

van de zoneringsplannen; 

 

Gelet op het Ministerieel besluit van 9 juni 2008 betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van de 

gemeente; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 30 juni 2009 waarbij de gemeente voor haar volledige grondgebied 

toetreedt als vennoot van de RioP waterdienst van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening; 

 

Gelet op de Vlaremwetgeving houdende een verplichting van een volledige scheiding tussen afvalwater en 

hemelwater voor woningen op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt (her)aangelegd; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 6 september 2004, aangepast bij gemeenteraadsbesluit van 22 

februari 2005, houdende goedkeuring van een gemeentelijk reglement inzake afvalwater en hemelwater, 

zowel voor nieuwbouw projecten als voor bestaande woningen/woongebouwen;  

 

Overwegende dat de bescherming van het leefmilieu tot één der prioritaire opdrachten van de gemeente 

behoort;  

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de premie niet meer toe te kennen 

voor nieuwbouw omdat een regenwaterput bij nieuwbouw verplicht is; dat de premie bedoeld is om mensen 

te overtuigen een regenwaterput te plaatsen in de gevallen die niet verplicht zijn, 

 

Besluit: 



 

Art. 1. Artikel 19 van het gemeenteraadsbesluit van 6 september 2004, zoals aangevuld bij 

gemeenteraadsbesluit van 22 februari 2005, aan te passen als volgt: 

“Het gemeentebestuur verleent, binnen de perken van de goedgekeurde begroting, een toelage van 372 euro 

voor het gebruik van regenwater voor wc-spoelingen/of wasmachine, op voorwaarde dat door de watergroep 

een voorafgaande controle is uitgevoerd en goedgekeurd op de effectieve scheiding van de verschillende 

watercircuits in de binneninstallatie van de woning van de aanvrager. Deze toelage geldt enkel voor bestaande 

woningen. 

De toelage is afhankelijk van de kostprijs van de installatie en kan slechts éénmaal per gebouw worden 

aangevraagd. 

De aanvraag tot betoelaging wordt bij het gemeentebestuur ingediend op het daartoe bestemd formulier.  

De toelage wordt uitbetaald na controle door bevoegd gemeentelijk personeel, na voorlegging van de vereiste 

facturen van de betreffende installatie en van het conformiteitattest van de Watergroep inzake voorafgaande 

controle op de effectieve scheiding van de verschillende watercircuits in de binneninstallatie van de woning van 

de aanvrager.” 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2013. 

Art. 3. Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving gezonden worden naar:  

De provinciegouverneur  

Departement LNE, afdeling Milieu-integratie en Subsidiëringen, Centraal Aanspreekpunt voor Lokale 

Overheden.  

 
 


