WAT?

HOE?

Het afkoppelen van regenwater wil zeggen
dat er wordt gezorgd voor een afzonderlijke
afvoer van het (vuile) afvalwater en het
(propere) regenwater, ook op privaat
domein. In de openbare weg spreken we van
een gescheiden rioleringsstelsel, waarbij
afzonderlijke buizen (of grachten of greppels
voor regenwater) liggen voor afvalwater en
regenwater.

De afvoer van daken en verharde
oppervlaktes moet volledig gescheiden
worden van de afvoer van het afvalwater.
Dit kan naar de regenwaterafvoer van
het gescheiden rioleringsstelsel in de
straat, maar nog beter is om het
regenwater naar een gracht of beek te
leiden of te laten infiltreren in de bodem.
Het zoveel mogelijk ter plaatse houden
van het regenwater vermijdt transport
van grote hoeveelheden water en de
mogelijke wateroverlast die daarmee kan
gepaard gaan. Dit wordt in het
subsidiereglement dan ook gestimuleerd.

WANNEER?
Het afkoppelen van regenwater is voor
gebouwen en verharde oppervlaktes verplicht
bij
nieuwbouw,
bepaalde
grondige
verbouwingen en (wat nieuw is sinds 2008) bij
de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
in de straat. Een nieuwe aanleg of heraanleg
van riolering in de straat is gebeurt steeds met
een gescheiden stelsel.
WAAROM?
Het mengen van regenwater en afvalwater in de
klassieke gemengde rioleringsstelsels, zorgt
voor een aantal problemen: wateroverlast en
overstromingen, slecht rendement van de
waterzuiveringsinstallaties, verlaging van de
grondwatertafel, overstorten van afvalwater in
waterlopen bij hevige regen,…
Om deze problemen te vermijden is het
noodzakelijk dat het afvalwater afzonderlijk
afgevoerd wordt naar een waterzuiveringsinstallatie en dat regenwater zo dicht mogelijk
bij de plaats waar het valt kan infiltreren of
hergebruikt worden.

Infiltratie (= langzaam in de grond laten
dringen) van regenwater kan gebeuren
op openbaar of privaat domein en via
ondergrondse
of
bovengrondse
systemen. Meer informatie hierover is
terug te vinden in de brochure
‘waterwegwijzer bouwen en verbouwen’
van de VMM, te verkrijgen via de
gemeentelijke diensten of www.vmm.be.
WIE?
De afkoppeling is een verplichting voor
de eigenaar van een gebouw.

BELEID IN WEVELGEM
Het gemeentebestuur kiest ervoor om de
inwoners zoveel mogelijk te ondersteunen bij
het uitvoeren van de verplichting om
regenwater af te koppelen.
Voor elke aanleg van een gescheiden
rioleringsstelsel in de weg, wordt een
afkoppelingsdeskundige aangesteld. Deze
deskundige wordt betaald door de gemeente
en heeft verschillende taken:
- technisch advies geven aan wie
verplicht wordt af te koppelen
- helpen bij de subsidieaanvraag indien
van toepassing
- controle op de uitvoering van de
afkoppelingswerken
Daarnaast werd er een subsidiereglement
voor
afkoppelingwerken
op
privaat
domein ingevoerd, waarover u in deze folder
meer informatie vindt.
Wie niet meewerkt aan deze wettelijke
verplichting, wordt naast een gerechtelijke
vervolging,
onderworpen
aan
een
gemeentelijk belastingsreglement.
De
gemeentelijke
dienst
Openbare
Infrastructuur en Mobiliteit (OI&M) is
verantwoordelijk voor het riolerings- en
afkoppelingsbeleid.
Contact:
Administratief centrum, Vanackerestraat 12
056/43 34 65, fax 056/43 34 51
afkoppeling@wevelgem.be

TOEPASSING SUBSIDIEREGLEMENT

TOEPASSING SUBSIDIEREGLEMENT

WANNEER?

HOE?

bij
aanleg
van
een
gescheiden
rioleringsstelsel in de straat. In dit geval
worden de bewoners of eigenaars van de
betrokken woningen door de gemeente
geïnformeerd.
- voor verbouwingen in straten waar al een
gescheiden stelsel was voor deze
verplichting (deze straten zijn te vinden via
www.wevelgem.be/afkoppeling of via de
dienst OI&M)
De subsidie-aanvraag moet in beide gevallen
ingediend worden voor de uitvoering van de
werkzaamheden op privaat terrein.

Via het indienen van het formulier
‘afkoppeling op privaat domein’, te
vinden op www.wevelgem.be/afkoppeling
of via de dienst OI&M.

VOOR WIE?

-

-

-

voor gebouwen met minstens één
woongelegenheid
voor natuurlijke personen (geen facturatie
via een onderneming)
kan zowel voor eigenaar als huurder

HOEVEEL?
De subsidie bedraagt:
- 80% van de bewezen kosten met een
maximum van € 1000 als er een aansluiting
nodig is voor het regenwater
- 90% van de bewezen kosten met een
maximum van € 1200 zonder aansluiting
voor het regenwater
Indien de werken volledig in eigen beheer
worden uitgevoerd, is er een extra bedrag van
€100 voorzien voor zover het maximumbedrag
niet overschreden wordt.

AFKOPPELING
VAN
REGENWATER

AANDACHTSPUNTEN
-

-

-

-

De afkoppeling moet gebeuren in
samenspraak met en overeenkomstig
het advies van de afkoppelingsdeskundige in geval van een nieuw,
en de gemeentelijke dienst OI&M in
geval van een bestaand gescheiden
rioleringsstelsel.
Indien de afkoppeling reeds opgelegd
was door een stedenbouwkundige
verordening of vergunning, wordt
geen subsidie verleend.
Het gescheiden afvoersysteem moet
in stand gehouden worden en kan
enkel met een stedenbouwkundige
vergunning gewijzigd worden.
Indien nog geen regenwaterput
aanwezig is, is de subsidie voor
afkoppeling te combineren met een
subsidie voor het plaatsen van een
regenwaterput.
Deze
subsidie
bedraagt 500 euro, en is eveneens
aan
een
aantal
voorwaarden
verbonden. Meer info via de
gemeentelijke website of wooncel.
De subsidie wordt slechts éénmaal
per perceel toegekend.
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& subsidie

