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Onderwerp

afkoppelen hemelwater

Geachte heer, mevrouw,
De gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering zijn ook in Houten merkbaar. Regenbuien
worden extremer met als gevolg veel neerslag in korte tijd. De aanwezige riolering wordt onder deze
omstandigheden zwaar belast. Om het risico op overlast voor de omgeving te beperken is de
gemeente Houten sinds 2010 gestart met het aanpassen van het rioleringssysteem.
Andere afvoer hemelwater
Hemelwater (uit regenbuien) dat op wegen en trottoirs valt wordt nu afgevoerd via de riolering. Dat
gaan we op een aantal locaties, waar dat kan anders doen. Bij de nieuwbouw bij u in de straat wordt
het hemelwater gescheiden van het vuilwater en via een nieuw aan te leggen regenwaterriool op een
nabijgelegen watergang geloosd. Afkoppelen van hemelwater beperkt de belasting van het bestaande
rioleringsstelsel en verminderd de kans op wateroverlast. De bestaande watergangen hebben
voldoende capaciteit op het extra hemelwater te verwerken.
Vebetering regenwaterafvoer locatie vm. Sporthal Den Oord.
Op de locatie van de vm. Sporthal Den Oord verzameld zich nu veel regenwater dat niet snel genoeg
de bodem in kan dringen. Wij zullen daar een drainage leiding aanleggen en die aansluiten op de
leiding die het water naar de watergang in de groenzone afvoert.
Werkzaamheden in uw straat
Voor de afvoer van het hemelwater is het noodzakelijk dat er nieuwe leiding vanaf het
nieuwbouwperceel naar het oppervlaktewater in de groenzone wordt aangelegd. Op de bijlage staat
de locatie van de nieuwe aan te leiding aangegeven. Aannemersbedrijf Peek gaat in opdracht van de
gemeenten de rioleringswerkzaamheden uitvoeren, voor de start van het werk ontvangt u nader
bericht. Als u nog vragen geeft kunt u contact met de heer B.G. van Vulpen opnemen, zijn
telefoonnummer is 030-6392611.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

P. van der Linden
Teamleider Infrabeheer
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