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Burgemeester, hoe wijs bent u met water?
Moderator: Lode Roels
09u00: Blik op de toekomst van VLARIO
Door Patrick Willems, voorzitter VLARIO
09u20: Investeringen in het gemeentelijk rioolbeheer: wat leert het verleden en wat brengt de
toekomst?
Door Jan Leroy (directeur Bestuur, VVSG), Bernard De Potter (directeur-generaal, VMM) en
Bruno Pevenage (medewerker dienst Regulering sanering, VMM)
Wat leren we uit de investeringen in het rioolbeheer die de vorige beleidsperiode gebeurd
zijn? Welke investeringsprognoses maken de gemeentes en de rioolbeheerders voor de
huidige beleidsperiode? Wat zijn de uitdagingen voor het rioolbeheer tegen 2027? Jan Leroy
en Bruno Pevenage duiken in de cijfers en geven u een antwoord op deze vragen.
09u55: Presentatie genomineerden Innovatieprijs – DEEL 1
10u05: De uitdaging! Wat biedt het regeerakkoord voor de sector en de lokale besturen?
Gesprek met Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,
Zuhal Demir, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken, Lydia Peeters en Vlaams
minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, Hilde Crevits.
10u50: Presentatie genomineerden Innovatieprijs – DEEL 2
11u00: Toekomstgerichte hemelwaterontwerpen. Goede voorbeelden in Vlaanderen gebundeld.
Door Vincent Wolfs, voorzitter Werkgroep ‘Concept en berekening van rioleringsstelsels’ van
VLARIO
Waar vind ik als gemeente goede voorbeelden van reeds uitgewerkte projecten? Hoe zijn deze
opgebouwd en voldoen ze aan de verwachtingen van de opdrachtgever? VLARIO bundelt
innovatieve en creatieve projecten om gemeenten te inspireren, te informeren en van elkaar
te leren.
11u15: Middelen efficiënter inzetten met geïntegreerd asset management
Door Danny Baeten, directeur Business Development & Innovatie, Aquafin nv
Hoe behalen we met de beschikbare middelen voor zuiverings- en rioleringsinfrastructuur het
maximale resultaat voor het milieu? Aquafin werkte een plan van aanpak uit om zijn rol als
coördinator van het asset management van de Vlaamse afval- en hemelwaternetwerken waar
te maken. Verbinden, samenwerken en delen van kennis vormen de rode draad van een
ambitieuze maar haalbare strategie om investeringen op elkaar af te stemmen en de toestand
van de infrastructuur onder controle te houden.
11u30: Hoe wijs zijn we nu met water?
Door Wendy Francken, directeur VLARIO
11u45 Uitreiking van de VLARIO-innovatieprijs
De deelnemers kiezen de winnaar van de VLARIO-innovatieprijs
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