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CARL HEYRMAN IS DE NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR

Carl Heyrman is vanaf 1 april 2017 algemeen directeur bij AquaFlanders, de koepel van de Vlaamse
drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders. Hij neemt de leiding van de organisatie over van Marc Buysse die
jarenlang vanuit De Watergroep gedetacheerd werd naar
AquaFlanders en nu daar een nieuwe uitdaging tegemoet gaat.
Na een uitgebreide selectieronde is Carl Heyrman bij eenparigheid
door de raad van bestuur van AquaFlanders benoemd. Hij is 52 jaren
jong, komt uit de bouwwereld en heeft daar een jarenlange ervaring
opgebouwd met het aansturen van een sectororganisatie. De raad van
bestuur heeft hem aangetrokken om de positie van de organisatie in
de watersector verder uit te breiden en de banden met de Vlaamse
overheid te verstevigen. ‘Met zijn ondernemingszin en leiderschap is
Carl Heyrman hiervoor de geschikte persoon’, aldus Herman Van
Autgaerden, voorzitter van de raad van bestuur.
De toekomst van het water in Vlaanderen ligt in de verdere uitwerking
van een modern waterbeheer waarbij de verschillende onderdelen van
de waterketen als één geheel beheerd worden, en dit binnen een Europees kader.

2.

AQUAFLANDERS EN VLARIO SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR VOOR DE KEURING VAN DE
PRIVÉWATERAFVOER
Conform het Algemeen Waterverkoopreglement is de
exploitant van waterafvoeren verantwoordelijk voor de
organisatie van de keuring van de privéwaterafvoer. In het
verleden hebben zowel AquaFlanders als VLARIO hiervoor
een eigen keuringssysteem ontwikkeld.
AquaFlanders en VLARIO hebben de ambitie om tot één
kwaliteitsvol systeem te komen voor de keuring van de
privéwaterafvoer dat door beide organisaties samen zal
beheerd en geëxploiteerd worden en slaan hiervoor de
handen in elkaar.

Vlnr:
Carl
Heyrman
(algemeen
directeur
AquaFlanders), Jean Berlamont (voorzitter VLARIO)
en Eddy Huyghe (plaatsvervangend voorzitter
AquaFlanders)

Door deze samenwerking ontstaat een uniforme aanpak van
deze keuringen. Zo zal een unieke databank uitgewerkt
worden die ook voor statistische doeleinden kan worden
gebruikt. Dit zal onmiskenbaar leiden tot administratieve
vereenvoudiging en tot meer efficiëntie.
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Op woensdag 24 mei 2017 ondertekenden VLARIO en AquaFlanders een intentieovereenkomst waarin ze zich
engageren om de modaliteiten van de samenwerking uit te werken tegen 1 januari 2018.

3.

NIEUWE LEDEN EN MANDATEN

Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 28 september 2016 werden de nieuwe statuten van vzw
AquaFlanders goedgekeurd zodat rio-link, Infrax, VVSG en de individuele gemeenten kunnen toetreden. De
1
toetredingen zijn bekrachtigd op de Algemene Vergadering van 24 mei 2017 .
De raad van bestuur van vzw AquaFlanders is als volgt samengesteld:
Bedrijf
AGSO Knokke-Heist
De Watergroep
Farys/TMVW
Infrax
IWVA
IWVB
Pidpa
Rio-link
Vivaqua
VVSG
Water-link
Toegetreden gemeenten

4.

Vertegenwoordiger
Anthony Wittesaele
Herman Van Autgaerden
Martine De Regge
Bert Meulemans
Arne Debaecke
Marc Desmedt
Eddy Huyghe
André Gantman
Serge De Ridder
Dirk de Kort
André Gantman
Peter Schrijvers (gemeente Brecht)
Ann Van de Steen (stad Aalst)
Dirk Robbeets (stad Leuven)

Plaatsvervanger
Rudi Neirinck
Mieke Offeciers
Hugo Casaer
----------Albert Beerens
Sabine Van Dooren
-----Serge Beulen
Bart Nevens
-----Marc Vanwalleghem (stad Roeselare)
Luc Janssens (gemeente Retie)
Hedwig Kerckhove (gemeente Wingene)

LANCERING ‘PROJECT RATIONEEL WATERBEHEER VOOR 308 VLAAMSE GEMEENTEN’

Na een succesvol proefproject bij een vijftal West-Vlaamse gemeenten in 2016 start het Vlaams Kenniscentrum
Water (Vlakwa) samen met zijn partners een nieuw traject gestart dat alle gemeenten in Vlaanderen
ondersteuning biedt bij het terugdringen van hun waterverbruik. Het uitgangspunt: door een grondige audit op
basis van een checklist en een reeks eenvoudige ingrepen kan tot 30% op het huidige waterverbruik bespaard
worden. Een goede zaak voor de gemeentelijke begroting én een goede stap in de richting van duurzaam
waterverbruik in Vlaanderen.
Het project draait een stappenplan om tot een goed waterbeheer te komen. Eén van de stappen is het uitvoeren
van een rondgang met een checklist om zo alle waterverbruikers te inventariseren, maar tegelijk ook sluipverbruik
en lekken te detecteren. Door een goede opvolging en enkele eenvoudige ingrepen kan tot 30% op het huidige
waterverbruik bespaard worden.
Het project ‘Rationeel Waterbeheer voor Vlaamse Gemeenten’ is een initiatief van Vlakwa, maar is enkel mogelijk
door de ondersteuning van een hele reeks partners in Vlaanderen. Voor de promotie van het project naar
gemeenten wordt een beroep gedaan op de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), Vlinter
(samenwerkingsverband voor Vlaamse Intercommunalen), de Vlaamse intercommunalen zelf, de
provinciebesturen en AquaFlanders.
Meer info: Dirk Halet, coördinator strategie Vlakwa, dh@vlakwa.be
1

De volgende gemeenten zijn toegetreden tot vzw AquaFlanders. Aalst, Evergem, Kortrijk, Leuven, Lier,
Mechelen, Merksplas, Neerpelt, Retie, Roeselare, Sint-Niklaas, Tervuren, Tremelo, Wellen, Wielsbeke, Wingene
en Zele. Brecht, Overijse, Spiere-Helkijn, Kapelle-op-den-Bos en Kortenberg zijn reeds lid.
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5.

SAVE THE DATE: AQUARAMA-VAKBEURS 26 OKTOBER 2017
Noteer deze datum alvast in uw agenda. De vakbeurs vindt plaats op 26
oktober in de Brabanthal te Leuven. Dit jaar zal de formule lichtjes
wijzigen. Er zullen een aantal infosessies / workshops georganiseerd
worden, waaronder ook de gebruikelijke infosessies voor keurders
(huishoudelijke binneninstallatie en privéwaterafvoer). De andere
onderwerpen gaan over waterkwaliteit, materialen en rationeel
waterbeheer. Ook dit jaar zal AquaFlanders er zijn met een stand, dé
ontmoetingsplaats voor de keurders en technici.
Voor deze infosessies kan apart ingeschreven worden. Meer info mag u
verwachten in onze nieuwsbrief van september 2017.
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