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Propere waterlopen voor
de volgende generaties
en een leefomgeving in
harmonie met water

Voorwoo

Aquafin kon in 2016 opnieuw rekene

wen van het Vlaamse Gewest, zijn kl

financiers. Voor de verdere uitbouw

van de zuiveringsinfrastructuur voor

het Vlaamse Gewest ons in 2016 z

nieuw Optimalisatieprogramma op. D

programma hebben een totale waard

euro, de hoogste sinds jaren. Ze zorge

opdrachtenportefeuille voor het gew
de jaren goed gevuld blijft.

Het vertrouwen van onze hoofdop

Vlaamse Gewest, blijkt ook uit het a

reikten over de vergoeding van onz

Hiervoor keurde de Vlaamse Regerin
nieuw begrotingsmodel goed, dat

onze activiteiten voor het gewest la

een aantal enveloppes, het patrimon
delde vuilvracht. Deze goedkeuring

kalibratie van het model, na toepa
een proefperiode. In 2016 werd het

in nauw overleg met onze Economisc

In februari werd het budget 2017 go

hand van de nieuwe, gekalibreerde f
belangrijke mijlpaal.

Ook in 2016 zette Aquafin prima zu

neer. Van alle beoordeelde rioolwaterz

ties voldeed 98,99% aan de opgelegd

ning van het afvalwater door aanges
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Proper water is een bron van rust
en recreatie in steden. Dichte
bebouwing maakt ook een slimme
omgang met regenwater nodig.

heeft een grote impact op de mate w

gehaald worden. In het verleden lage

van de te verwijderen stoffen in het b

valwater bij felle regen al onder de zu

Op maat van onze klanten een
betrouwbaar afvalwater- en hemelwaterbeheer uitbouwen, met respect
voor onze omgeving en het milieu.
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