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9u00:

Ontvangst en aanmelding

09u15:

Openingswoord

9u30:

Standaardbestek 250 versie 4.1 en VLARIO-bestek – overzicht belangrijkste
wijzigingen en aandachtspunten.
Toelichting bestek Reinigen van rioleringen
Door afgevaardigde Werkgroep Rioolbeheerders

10u00:

De praktische leidraad voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur op het
openbare domein in Vlaanderen versie 2019
Door afgevaardigde werkgroep Praktische leidraad
Deze leidraad werd in september afgerond en gaat van kracht vanaf 1 januari 2020
samen met het Standaardbestek 250. Welke impact heeft dit op de planning en
uitvoering van infrastructuurwerken?

10u45:

Pauze

11u15:

Als goede huisvader ruimen van publieke grachten en baangrachten beheren. Hoe?
Waarheen met het slib ?
Door Abesim

11u45:

Bemalingen in de praktijk
Door afgevaardigde van VMM
Tijdens deze presentatie zal een kort overzicht worden gegeven van de wijzigingen
richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu (VMM). Verder worden
volgende vragen vanuit de praktijk besproken: Wat is een goede bemalingsstudie en
hoe ga je hiermee om in een bestek? Retourbemaling: Hoe en door wie te
controleren? Hoe ga je hier als gemeente en rioolbeheerder mee om?

12u15

Wijziging
algemeen
waterverkoopreglement:
Wijzigingen
en
impact
gemeenten/rioolbeheerders vanaf 1 januari 2020
Door Riet Lismont, kwaliteitsverantwoordelijke keuring privéwaterafvoer VLARIO
Het Algemeen Waterverkoopreglement werd eind juni goedgekeurd door de Vlaamse
regering. Deze hebben hun ingang in 2 fasen. Het ministerieel besluit voor de keuring
is nog in opmaak. Welke deze wijzigingen zijn alsook de impact hiervan voor
gemeenten/rioolbeheerder worden kort uiteengezet alsook hoe het KPR-systeem van
Vlario u hierbij kan helpen.

12u.30:

Lunch

13u.30:

Wijziging wetgeving buurtwegen: gevolgen grondinname bij rioleringsprojecten.
Door Wim Rasschaert en Karel Verbestel
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Welke impact heeft het nieuwe decreet gemeentewegen voor ons?
Op 12 augustus 2019 werd dit Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit decreet heft de wet van 10 april 1841 op
de buurtwegen op en voorziet in een harmonisatie van de regelgeving met
betrekking tot alle gemeentewegen.
Zo heeft de gemeenteraad voortaan de exclusieve bevoegdheid voor de aanleg,
wijziging, verplaatsing en opheffing van alle gemeentewegen. De gemeenteraad kan,
los van een andere procedure, beslissen over de aanleg, wijziging, verplaatsing en
opheffing van alle gemeentewegen. Daarnaast wordt ook voorzien in een integratie
van deze beslissing van de gemeenteraad in een ruimtelijke planningsinitiatief of de
procedure van de omgevingsvergunning. Verder bevat het decreet regels over de
realisatie van gemeentewegen, de afpaling en het beheer ervan, de verjaring en de
voorwaarden voor een vergoeding voor waardevermindering of
waardevermeerdering van de gronden waarop de gemeenteweg gesitueerd is. Het
decreet voorziet tot slot in uitgebreide handhavingsmogelijkheden voor de gemeente
waaronder de last tot herstel, de bestuursdwang en dwangsommen.
14u30:

Infiltratie – Een meerwaarde voor de omgeving
Door afgevaardigde Werkgroep infiltratie

15u00:

Communicatie met de burger tijdens riolerings-en infrastructuurwerken: welke zijn
de opportuniteiten en valkuilen tijdens ontwerp en uitvoering?
Door afkoppelingsdeskundige
Elke rioolbeheerder/gemeente heeft doorheen de jaren een eigen aanpak om
afkoppelingsprojecten binnen de gemeente aan te pakken met elk zijn voor- en
nadelen. In deze toelichtingen worden de opportuniteiten en valkuilen aangehaald
m.b.t. communicatie met de burger doorheen het volledig project.

15u25:

Versnelde projectrealisatie – stand van zaken
Door afgevaardigde van Werkgroep Projectmanagement
In 2018 hebben de betrokken partijen een charter ondertekend om samen te werken
aan kortere doorlooptijden bij wegenis-en rioleringsprojecten. De werkgroep
Projectmanagement heeft niet stilgezeten en geeft een overzicht van concrete acties.

15u.40:

Afsluiting met hapje en drankje
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