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Van: Jef Maes <jef.maes@sint-niklaas.be>  
Verzonden: dinsdag 30 maart 2021 19:23 
Aan: Wout De Meester <Wout.DeMeester@sint-niklaas.be>; Algemeen directeur 
<algemeendirecteur@sint-niklaas.be>; Bestuursadministratie <Bestuursadministratie@sint-niklaas.be> 
Onderwerp: Schriftelijke vraag: mogelijke vervuiling van de Molenbeek ter hoogte van Puyenbeke 
 

Geachte, 
 
Naar aanleiding van  
a. De aanvraag van SVK om een uitstel te krijgen op de vergunning om haar afvalwater niet 
langer via de Molenbeek naar het waterzuiveringsstation van Aquafin te laten lopen maar aan 
te sluiten op de nog aan te leggen nieuwe riolering 
b. Het blootleggen van de Molenbeek in het kader van het project Puyenbeke park. 
 
Zouden we graag volgende vragen willen stellen:  
 
1. Klopt het dat de voorbije jaren het afvalwater van SVK via de Molenbeek is afgevoerd? Sinds 
welk jaartal is dat reeds het geval?  
 
2. Zijn er al stalen genomen van het slib van de Molenbeek in het overdekte gedeelte ter hoogte 
van Puyenbeke? Wetende dat zware metalen (kwik, cadmium, lood,... maar ook gevaarlijke 
stoffen zoals asbest vaak neerslaan in het slib. 
a. Zo ja, op welke stoffen zijn er testen gebeurd? Kunnen we daar de resultaten van ontvangen? 
b. Zo neen, kan het stadsbestuur voor het blootleggen van de beek de nodige stalen laten 
nemen en laten testen op hogergenoemde gevaarlijke stoffen? 
 
3. Wat indien er een verhoogde vaststelling is van gevaarlijke stoffen? Gaat de beek dan 
gesaneerd worden? Wie moet dat doen? Wie gaat de kosten voor zijn rekening nemen? Wordt 
er overwogen om in dat geval deze kosten door te rekenen aan de vervuiler, zijnde SVK?  
 
Dank bij voorbaat. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jef Maes 
Raadslid 
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Schrifteliike vraag m.b.t. mogel,ijke vervuiling van de Molenbeek ter hoogte van Puyenbeke:
antwoord

Geacht raadstid
Beste Jef'

Bij deze bezorgen wij u graag de antyvoorden op onderstaande vragen:

L. KLopt het dat de voorbije jaren het afvalwater van SVK via de Molenbeek is afgevoerd? Sinds
welk jaartal. is dat reeds het geval?

Het bedrijfsafvaLwater van SVK werd nooit anders afgevoerd dan via de
MoLenbeek.'OorspronkeLijk was dit de 'Oude' Mol.enbeek. Uiteindetijk bLeek deze te kLein
gedimensioneerd en werd de Nieuwe MoLenbeek aangel.egd.

2.Ziin er a[ stalen genomen van het slib van de Motenbeek in het overdekte gedeel.te ter
hoogte van Puyenbeke? Wetende dat zware metalen (kwik, cadmium, [ood,... maar ook
gevaarl.ijke itoffen zoals asbest vaak neerslaan in het sl.ib.

a.Zo ja, op welke stoffen zijn er testen gebeurd? Kunnen we daar de resultaten van ontvangen?

b. Zo neen, kan het stadsbestuur voor het bl.ootLeggen van de beek de nodige staten laten
nemen en laten testán op hogergenoemde gevaarLijke stoffen ?

Het traject van de Molenbeek tussen SVK en het influentgemaal van de RWZI Aquafin aan de

KLeibeekstraat is ingebuisd. Het afvatwater van SVK wordt votgens een staalnameprogramma
ter hoogte van het lozingspunt regelmatig bemonsterd en geanalyseerd.

Er worden echter geen sl.ibanatyses uitgevoerd op 'ingebuisde'waterlopen. Los van de
praktische onmogeLijkheid tot het nemen van stalen uit een ingebuisde waterloop is het nemen
van slibstalen enkeL gebruikeLijk bij open oppervlaktewateren met een bedding zoats grathten
en waterlopen, dit met het oog op onderhoudswerken en sl.ibruiming.
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3. Wat indien er een verhoogde vaststelting is van gevaartijke stoffen? Gaat de beek dan

gesaneerd worden? Wie moet dat doen? Wie gaat de kosten voor zijn rekening nemen? Wordt er

overwogen om in dat geval. deze kosten door te rekenen aan de vervui[er, zijnde SVK?

Bij het herwaarderen van de Molenbeek in Puyenbeke blijft de bestaande koker van de

MoLenbeek Liggen. De nieuwe open waterl"oop komt naast die koker te Liggen. Die kokers

verliezen na uitvoering hUn functie, blijven Liggen en worden opgevul.d. Het is dus in principe

niet zo datwe de eventuele vervuiling die in die kokers zit, eruit gaan halen.

Hoogachten
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