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De gemeente gaat binnenkort starten met de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de 
riolering en aan het wegdek bij u in de straat. Vooruitlopend op onze plannen zijn er door 
nutsbedrijven onderhoudswerkzaamheden verricht bij u in de straat. In deze brief leggen wij u uit wat 
de werkzaamheden in hoofdlijnen zijn en wat de verwachte planning is. 
 
Inleiding 
Uit de rioolinspecties is gebleken dat er onderhoud nodig is aan de aanwezige riolering. Zoals wellicht 
bekend ligt er nu een gezamenlijk hoofdriool (regen en vuilwater samen) bij de bewoners in de 
tuinen. Wij willen dit samen met u gaan verbeteren door een gescheiden rioolstelsel aan te leggen. 
Daarop aansluitend kunnen wij meteen de hele weg her-straten. 
 
Wat gaan we precies doen? 

• In de straat/tuinen ligt momenteel een gemengd riool waarin regenwater en afvalwater samen 
verzameld en wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering in Katwoude. In de nieuwe situatie 
wordt een gescheiden rioolsysteem aangelegd dat het regenwater vanaf de straat en percelen 
opvangt en direct afvoert naar de sloot. Alleen het vuilwater zal afgevoerd worden naar de 
rioolzuiveringsinstallatie. Door deze verbetermaatregel zal er geen onnodig schoon regenwater 
naar de zuivering worden afgevoerd en ontstaat er meer ruimte in de riolering om de gevolgen 
van klimaatverandering (steeds hevigere regenbuien) iets beter op te kunnen vangen. Omdat de 
meeste woningen nog geen gescheiden afvoer hebben (schoon-vuilwater) kan het verzamelde 
rioolwater van de daken nog niet overal apart worden afgevoerd. 

• De woningen aan Oosteinde met oneven huisnummers waarvan de riolering nog in de tuinen ligt 
worden afgekoppeld van het huidige riool en worden aangesloten op een nieuw gemengd 
verzamelriool dat in de straat komt te liggen.  

• De woningen aan de kant van Oosteinde met even huisnummers blijven voorlopig nog 
aangesloten op het oude riool die in de voortuin loopt. Dit oude betonriool wordt nog wel een 
keer worden gerenoveerd zodat deze weer 50 jaar meegaat, maar dat hoeft niet gelijktijdig met 
deze werkzaamheden. 

• Na de rioolwerkzaamheden wordt de gehele bestrating opnieuw aangelegd en daar waar nodig 
verbeterd. 
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Afspraak maken 
Met de bewoners van de woningen aan Oosteinde met oneven huisnummers willen wij graag per 
woning afspraken maken over de noodzakelijke werkzaamheden in de tuin. Denk hierbij aan het 
opzoeken van de putten bij u in de tuin en het verlengen van uw huisaansluiting. Mocht u zelf al het 
regenwater van uw dak of verhard erf hebben afgekoppeld van het vuilwater dan horen wij dat ook 
graag. Ook deze zullen wij op onze kosten dan op het hemelwater riool aansluiten.  
De gemeente zal hiervoor het initiatief nemen en de kosten dragen. Tijdens dit gesprek (Corona 
proef) zullen wij een tekening meenemen van de riolering zoals bij ons bekend. Tevens willen wij 
graag toestemming om in uw tuin de benodigde rioolwerkzaamheden uit te voeren. Ook vragen wij 
de bewoners alvast na te gaan of u zelf wellicht tekeningen heeft uw eigen riool vanaf uw woning 
naar het riool van de gemeente. Dit maakt straks het zoeken en het werk bij u in de tuin een stuk 
eenvoudiger. Vanzelf spreken zullen wij uw tuin na afloop van de werkzaamheden weer netjes en 
schoon achterlaten. Eventuele schade aan beplanting of anders eigendommen zullen wij in overleg 
met u vergoeden en/of herstellen. Wij vragen u om binnen 2 weken contact met ons op te nemen 
voor een afspraak op locatie. Dit geld voor de oneven huisnummers. 
 
De planning 
Momenteel vinden de laatste voorbereiding plaats voor de start van de werkzaamheden en wij 
verwachten in de maand juni concrete informatie te hebben van de startdatum van de geplande 
werkzaamheden. 
De werkzaamheden aan het riool duren ongeveer 8 weken. In deze periode wordt u door onze 
aannemer, de firma Nota Infra, regelmatig op de hoogte gehouden van de voorgang.  
Aansluitend op de rioolwerkzaamheden zal ook het straatwerk van het Oosteinde geheel worden her-
straat. De indeling van de straat blijft gelijk. 
 
 
Contact 
Voor en tijdens de werkzaamheden zal de opzichter van de gemeente samen met de uitvoerder bij u 
langs komen (op afspraak) om de werkzaamheden op uw terrein te bespreken, informatie te delen en 
eventuele contactinformatie uit te wisselen. 
Mocht u naar aanleiding van deze informatiebrief nog vragen hebben laat dat dan ons gerust weten.  
U kunt dan contact opnemen met de heer D. Bond via email: d.Bond@waterland.nl op per telefoon 
0299-658669 Wij gaan er vanuit u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
D.  Bond 
Medewerker beheer riolering 
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