• Gemeentelijke rioolbeheerders bundelen hun belangenbehartiging
• Nieuwe medewerker voor AquaFlanders
• Drinkwater op scholen
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GEMEENTELIJKE RIOOLBEHEERDERS BUNDELEN HUN BELANGENBEHARTIGING
AquaFlanders en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) gaan
intensief samenwerken om de belangen van de (inter)gemeentelijke rioolbeheerders
te verdedigen.
Alle intergemeentelijke rioolbeheerders en de VVSG worden lid van AquaFlanders.
Ook de individuele gemeenten die hun riolen zelf beheren krijgen in AquaFlanders
een stevige vertegenwoordiging, ondersteund door de VVSG.

Riool- en regenwaterbeheer en wegbeheer en beheer van de publieke ruimte zijn
intensief met elkaar verweven. Dit zijn bij uitstek taken voor het gemeentelijke
bestuursniveau (gemeenten en hun intergemeentelijke operatoren). Daarom gaan AquaFlanders en de VVSG
intensief samenwerken om samen een beter rioolbeleid voor Vlaanderen uit te tekenen en dit uit te dragen met
één stem naar de diverse beslissingscentra en stakeholders. Beide organisaties zullen streven naar gezamenlijke
standpunten in alle rioolaangelegenheden en rioolbeleidsthema’s.
Meer info: M. Buysse, directeur, mbuysse@aquaflanders.be

2.

NIEUW PERSONEEL VOOR AQUAFLANDERS
Door de samenwerking met VVSG zal Christophe Claeys vanaf 1 januari 2017
deeltijds voor AquaFlanders werken. Christophe zal de opdrachten inzake het
rioleringsbeleid op hem nemen.
Ook zal Jens Timmermans vanaf 6 maart 2017 onze
team komen versterken. Jens is 30 jaar en heeft een
diploma Toegepaste Informatica op zak. Jens zal
zich vooral bezighouden met de tariefstructuur en –
regulering en de dossiers rond de integrale
waterfactuur.

We heten ze allebei welkom en wensen hen allebei veel succes.
Meer info: M. Buysse, directeur, mbuysse@aquaflanders.be

3.

ENGAGEMENTSVERKLARING
TER
ONDERSTEUNING
TUSSENDOORTJESBELEID VOOR SCHOLEN

VAN

HET

Op 28 november 2016 werd de engagementsverklaring ter ondersteuning van
tussendoortjesbeleid voor scholen in het Jan-van-Ruusbroeckcollege te Laken ondertekend.
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Aanwezig waren de Vlaamse ministers Hilde Crevits, bevoegd voor het onderwijs en Jo Vandeurzen, bevoegd
voor welzijn, volksgezondheid en gezin, Raymonda Verdyck namens de onderwijspartners en ouderraden, Fevia,
de voedingssector en uiteraard AquaFlanders, de koepel van de
Vlaamse waterbedrijven.
Met deze verklaring neemt de Vlaamse overheid enkele initiatieven
om de gezondheid van jonge kinderen en schoolgaanden te
ondersteunen
door
suikerrijke
dranken
en
ongezonde
tussendoortjes uit scholen te bannen.

Marc Buysse ondertekent namens alle Vlaamse
drinkwaterbedrijven de engagementsverklaring.

De Vlaamse waterbedrijven engageren zich om het aanbieden van
gratis (drink)water door de scholen te faciliteren. Dit vooral door het
ter
beschikking
stellen
van
financieel
voordelige
onderhoudscontracten voor verschillende tappunten die op het
drinkwaternet aangesloten zijn.

Meer info: M. Buysse, directeur, mbuysse@aquaflanders.be
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