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Onderwerp 

Ontstenen en vergroenen in uw straat, locatie Keercamp/Bovencamp 
 
 
Geachte bewoner, 
 
De gevolgen van de klimaatverandering zijn ook in Houten merkbaar. Regenbuien worden extremer 
met als gevolg veel neerslag in korte tijd. Om het risico van wateroverlast en schade te beperken, is 
de gemeente Houten in 2010 gestart met het aanpassen van het rioleringssysteem en het 
verminderen van verharding. 
  
Van zinloze verharding naar waardevoller groen in uw buurt 
In Houten ligt op veel plekken verharding in de openbare ruimte die weinig gebruikt wordt. De 
gemeente wil deze zinloze verharding omzetten in waardevoller groen. Een groene stedelijke 
omgeving is beter in staat om de effecten van klimaatverandering op te vangen. Daarmee neemt de 
kans op wateroverlast, verdroging en hittestress af en beperken we het risico op schade.  
Het extra groen dat ontstaat na ontstenen versterkt de biodiversiteit en leefbaarheid in uw buurt. Er 
zijn dan ook veel redenen voor bewoners, bedrijven en de gemeente om actief in te zetten op het 
ontstenen en vergoenen in de bebouwde omgeving. 
 
Omvormen verharding naar extra groen in uw straat 
Op de hoek Keercamp/Bovencamp ligt een strook verharding die goede mogelijkheden biedt voor 
wijziging in een groenstrook. Er zijn geen belemmeringen met kabels en leidingen en de 
parkeermogelijkheden en bereikbaarheid blijven gelijk. Op bijgaande tekening is de situatie na het 
verwijderen van de verharding aangegeven. De groenstrook waarvan de aankleding op de tekening is 
aangegeven blijft in principe in onderhoud bij de gemeente. 
 
Uw mening is van belang 
Aangezien u in de buurt woont van deze strook willen uw mening betrekken bij de besluitvorming 
omtrent het ontstenen van de locatie. Via de link www.houten.nl/bovencamp75 komt u bij de digitale 
informatie, de tekening, foto’s en de informatiebrief.  
Wilt u reageren, stuur dan binnen 3 weken na dagtekening van deze brief een mail met uw gegevens 
en onderbouwde mening naar: ontstenen@houten.nl   
 
Na besluitvorming stellen wij bewoners die gereageerd hebben via een mail op de hoogte. Het besluit 
met onderbouwing plaatsen wij ook op de website. Wij gaan er vanuit dat bewoners die niet reageren 
geen bezwaar hebben tegen het vergroenen.  
  

http://www.houten.nl/bovencamp75
mailto:ontstenen@houten.nl


 
Vragen 
Wanneer u vragen heeft kunt u met mij contact opnemen, bij voorkeur via e-mail. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens Burgemeester en Wethouders, 
 
 
Erik Groenland 
Projectleider Voorbereiding, Ontwikkeling en Beheer. 
 
 


