Zoneringsplan
Voor elke woning in Vlaanderen is vastgelegd hoe het afvalwater moet gezuiverd
worden, vooraleer het terechtkomt in onze oppervlaktewateren. Voor deze
behandeling zijn er grofweg 2 opties: ofwel wordt het afvalwater opgevangen in een
riool en staat de gemeente/rioolbeheerder of het gewest in voor verdere zuivering
ofwel bent u verplicht dit zelf te doen. Welke situatie van toepassing is, hangt af van
de zone waarin u woont. Per zuiveringszone bent u dan als burger, als gemeente, of
als rioolbeheerder verplicht om bepaalde maatregelen te treffen. Deze maatregelen
zijn per actor en per zone terug te vinden in het gemeentelijk zoneringsplan.
Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone uw woning gelegen is en werd
opgesteld in samenwerking tussen de gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij
(VMM) in de periode 2006-2008. Het zoneringsplan van de gemeente Hoegaarden
werd door de minister definitief vastgesteld op 18.02.2009 (Publicatie in het Belgisch
Staatsblad 13.03.2009).
U kan het zoneringsplan van uw gemeente raadplegen:
 via het geoloket. Via selectie op straat en huisnummer kan je nagaan in

welke zone je perceel zich bevindt.
 bij de gemeentelijke dienst grondgebiedzaken.

Er zijn 4 zones met verschillende voorwaarden:


het centrale gebied
met reeds bestaande aansluiting op een zuiveringsstation (oranje gearceerd).
In die zone zijn een septische put en individueel waterzuiveringssysteem niet
noodzakelijk.







het geoptimaliseerde buitengebied
met recente aansluiting op een zuiveringsstation (groen gearceerd). Er dient
een septische put te worden voorzien maar een individueel
waterzuiveringssysteem is niet noodzakelijk.
het collectief te optimaliseren buitengebied
dat is de zone waar de aansluiting nog zal worden gerealiseerd (groen). Er
dient een septische put te worden voorzien maar een individueel
waterzuiveringssysteem is niet noodzakelijk.
het individueel te optimaliseren buitengebied
waar het afvalwater individueel zal moeten gezuiverd worden door middel van
een IBA (rood). Zowel een septische put als een individueel
waterzuiveringssysteem zijn noodzakelijk.

Als je perceel in geen van de 4 zones ligt, gelden dezelfde regels als voor de rode
zone, het individueel te optimaliseren buitengebied.

Meer informatie : http://geoloket.vmm.be/zonering/zoneringsplan.php
Dienst grondgebiedzaken
Dienst ruimtelijke ordening – stedenbouwkundig ambtenaar
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e-mail: marlies.buvens@gemhoegaarden.be
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