GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN ASTEN
2021-2025
MET DE BLIK VOORUIT...
Asten gebruikt het Gemeentelijk Rioleringsplan om nu en in de toekomst aan de
gemeentelijke zorgplichten te kunnen voldoen en als toetsingskader voor nieuwe
ontwikkelingen.
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DE VOLKSGEZONDHEID VOOROP...
Riolen: je ziet ze niet, je hoort ze niet, je ruikt ze (meestal) niet, maar ze zijn er en ze zijn essentieel voor de
volksgezondheid. Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid en veiligheid zorgt de gemeente voor een doelmatige
inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van afvalwater, hemelwater en grondwater.
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KOERSEN WE NAAR EEN DUURZAME, KLIMAATBESTENDIGE, PROFESSIONELE EN PARTICIPERENDE WATERKETEN…
Bij de inzameling van afvalwater zetten we duurzame technieken in zodat het rioleringssysteem zo doelmatig mogelijk
functioneert. Hemelwater verwerken we zo lokaal mogelijk en benutten we voor het aantrekkelijk maken van de
leefomgeving. Dit doen we door opgaven integraal op te pakken met andere ruimtelijke ontwikkelingen.
Zowel natte natuur bij de Peelvenen als droge locaties vanwege de hoge zandgronden kenmerken Asten. Een gezonde
grondwaterhuishouding is van belang voor de functies in het gebied. Samen streven we naar het voorkomen van
verdroging en grondwateroverlast en -onderlast. We kunnen het niet alleen maar hebben we onze inwoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties nodig om Asten onweerstaanbaar te maken!

EN NAAR EEN KLIMAATBESTENDIG, SCHOON, GEORDEND EN BELEEFBAAR WATERSYSTEEM...
Samen met waterschap Aa en Maas communiceren we naar onze inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties wat ze wel en niet van ons mogen verwachten en wat wij van hen verwachten. We
houden water vast waar dit in een behoefte kan voorzien en voorkomen onnodig hoge afvoerpieken. Water wordt bij
ontwikkelingen gebruikt als mede ordenend principe en we maken het schone water bereikbaar en
beschikbaar.
Conform de toekomstagenda Asten 2030 koersen we ernaar om in 2030 klimaatbestendig te zijn. We zijn
een gemeente met minder verstening en meer groen, een betere wateropvang, minder hittestress en een grote
biodiversiteit in flora en fauna. Dat betekent dat we voor 2030 de grote knelpunten hebben aangepakt. Door het
afkoppelen van hemelwater bij rioolvervangingen en bij nieuwe ontwikkelingen en herbouw zorgen we voor een
waterrobuuste gemeente in 2050.

DOOR VOORTVAREND AAN DE SLAG TE GAAN…
We gaan in de Brabantse Peel met onze waterpartners aan de slag om kosten te besparen, kwaliteitswinst te
behalen , kwetsbaarheid te verminderen en kennis te delen. Samen optimaliseren we het regionale
afvalwatersysteem en gaan we aan de slag met terugwinning/hergebruik van energie en grondstoffen.

TEGEN AANVAARDBARE KOSTEN
Het uitvoeren van maatregelen kost geld! Geld dat inwoners en
bedrijven via de rioolheffing bijeenbrengen. Wij maken
doelmatige keuzes in het beheer en onderhoud en differentiëren
daar waar het kan om zo doelmatig om te gaan met onze
inkomsten. Door integrale projecten zorgen we voor
aanvaardbare kosten van de rioolheffing.
ng

Kijk ook eens op:

www.asten.nl/2030
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Asten klimaatbestendig maken doen we samen.
Jij helpt toch ook mee aan een Onweerstaanbaar Asten?
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