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PERSBERICHT
ELST EERSTE DORP IN LIMBURG MET GESCHEIDEN RIOLERING
In Elst, een gehucht van Millen, is met de asfaltering van de Elster- en de Millerweg de
laatste hand gelegd aan de metamorfose van het dorp. Naast een volledig gescheiden
rioleringsstelsel, zijn ook de stoepen en het wegdek heraangelegd. Goed voor een
totale investering van 1,3 miljoen euro.
De werken aan het gescheiden rioleringsstelsel in de Elsterweg en Millerweg in Elst zijn
gestart in september 2014. Goed een jaar later zijn de werken afgerond.
Guy Kersten, schepen van dorpsversterking: "Elst is hiermee het eerste dorp in Limburg dat
over een volledig gescheiden rioleringsstelsel beschikt. Het regenwater wordt gescheiden
van het afvalwater opgevangen en afgevoerd. Elke woning heeft één regenwater- en één
vuilwateraansluiting gekregen. Zo voldoet Elst vandaag al aan de Europese richtlijn die stelt
dat tegen 2027 het regenwater overal gescheiden moet blijven van het afvalwater.”
Water van huishoudelijke activiteiten, wordt afgevoerd naar een zuiveringsinstallatie, in dit
geval in Mal bij Tongeren. Een aparte hemelwaterafvoer voert het hemelwater, afkomstig van
daken en verhardingen af naar een beek of rivier. Onderweg kan dit water op een natuurlijke
wijze infiltreren in de ondergrond, en wordt het water gebufferd in wachtbekkens om een
overstroming van de beek te vermijden.
Mark Vos, burgemeester: “Het is de taak van de gemeente om het rioleringssysteem op het
grondgebied te onderhouden en uit te bouwen zodat het voldoet aan de Vlaamse
milieuwetgeving, Riemst heeft hiervoor een samenwerkingsverband afgesloten met Infrax.
Deze operatie in Elst is goed voor een investering van ruim 1,3 miljoen euro, waarvan
281.930 euro voor rekening van de gemeente is, 811.000 euro wordt gedragen door Infrax
en Aquafin past 273.000 euro bij. We realiseren hier dus opnieuw één van onze
beleidspunten uit het Actieplan 2020, dat Riemst wil moderniseren tegen 2020.”
Guy Kersten, schepen van dorpsversterking: “Gezien de noodzakelijke werken voor riolering
en afvoer hebben we van de nood ook een deugd gemaakt en het wegdek samen met de
stoepen vernieuwd. Daarnaast zijn ook alle nutsleidingen ondergronds aangelegd en is er
nieuwe straatverlichting voorzien. Daarmee zorgen we dus voor een hele metamorfose van
het kleinste gehucht van Riemst.”
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