Een schoon regenwaterriool, doet u mee?
Geachte bewoner van de Eikenlaan,
Zoals reeds eerder met u is gecommuniceerd gaat de gemeente Gooise Meren in uw
straat naast het bestaande vuilwaterriool een apart regenwaterriool aanleggen. Vuil
afvalwater en het schonere regenwater blijven dan apart.
U heeft nu de kans om uw woning ook op dit gescheiden riool aan te laten sluiten,
zonder kosten. Een gemakkelijke manier om bij te dragen aan een duurzame en
klimaatbestendige wereld. Wat is een apart regenwaterriool? En hoe werkt het om uw
woning daarop aan te sluiten? Dat leest u in deze brief.

Het bezwaar van gecombineerde opvang afvalwater en regenwater
In onze steden en dorpen verdwijnt het meeste regenwater via regenpijpen en putten direct in de
riolering. Eigenlijk is dat zonde. Omdat het regenwater zich mengt met huishoudelijk afvalwater, moet
het vervolgens gezuiverd worden in de rioolwaterzuivering. Dit is niet handig. Want de
rioolwaterzuivering gaat er minder goed door werken. Een technisch verhaal, maar het komt erop neer
dat regenwater dat gezuiverd is, vaak minder schoon is dan vóórdat het in het afvalwaterriool terecht
kwam.
Bovendien leidt hevige regenval steeds vaker tot wateroverlast en het overlopen van de riolen. Vuil
water komt zo ook in het oppervlaktewater, zoals vijvers, grachten en sloten.

De oplossing: regenwater direct terug naar de natuur
Per jaar verdwijnen per woning honderden liters regenwater via de regenpijp in het afvalwaterriool. Ons
regenwater is echter schoon genoeg om het rechtstreeks af te voeren naar het oppervlaktewater. Of – waar de
grond het toelaat – om het in de bodem te laten zakken (infiltreren). Via speciale putten (kolken) vangen we het
regenwater van de straten op en voeren we het via een nieuw aan te leggen regenwaterriolering af. Dit noemen
we het ‘afkoppelen van regenwater van het riool’. Bij een gescheiden rioolstelsel liggen er twee buizen onder de
straat: één voor afvalwater en één voor regenwater. Vanuit elk gebouw wordt het water apart via twee buizen
afgevoerd.
De gemeente koppelt op zo veel mogelijk plekken het regenwater af. In bestaande wijken gebeurt dit alleen als er
ook een rioolrenovatie en/of herbestrating plaatsvindt. Dit is in uw straat het geval, dus dat biedt u nu de kans om
mee te doen.

Huidige situatie: gemengd (gecombineerd) riool
met het gehele dakvlak op het vuilwaterriool
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Nieuwe situatie: gescheiden rioolstelsel met het
voorste dakgedeelte op het schoonwaterriool

Hoe werkt het afkoppelen?
De bedoeling is om het regenwater dat van uw dak stroomt op dit regenwaterriool aan te sluiten.
Het gaat alleen om het dakdeel aan de straatkant.
Er wordt een aparte leiding vanaf de regenpijp in uw voortuin naar het schoon regenwaterriool in de straat
aangelegd. Hiervoor zullen dus werkzaamheden in uw voortuin plaatsvinden.

Gemeente betaalt en we maken goede afspraken
Dit kunnen we alleen realiseren met uw hulp. Doet u mee? De gemeente zorgt ervoor dat uw tuin na de
werkzaamheden in oude staat wordt teruggebracht. We maken vooraf heldere afspraken. Deze leggen we
vast in een afkoppelovereenkomst. Na aanleg bent u als huiseigenaar ook eigenaar van het nieuwe
hemelwaterriool op uw grondgebied. Dat betekent dat u dan ook verantwoordelijk bent voor eventueel
onderhoud, net als bij het afvalwaterriool het geval is.

Profiteer van dit eenmalige aanbod
Wilt u meedoen, dan is nu uw kans om kosteloos uw regenwater af te koppelen.
Omdat de Eikenlaan een nieuwe riolering krijgt, kunt u nu eenmalig meeliften in dit project.
Een gemakkelijke manier om bij te dragen aan een duurzamere en klimaatbestendige wereld!

Doet u mee? Meld u aan uiterlijk 21 augustus 2020
U kunt zich op 2 manieren aanmelden om uw regenwater af te koppelen:
1.
2.

Via onze website gooisemeren.nl/eikenlaan kunt u online een antwoordformulier invullen.
Met het antwoordformulier (zie andere bladzijde). Stuur het ingevulde formulier naar:
Gemeente Gooise Meren
t.a.v. de heer R.M. de Vor (afdeling BORG)
Antwoordnummer 270
1400VB Bussum

Uw aanmelding moet uiterlijk 21 augustus a.s. door de gemeente ontvangen zijn.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met Mark van Kippersluis
E-MAIL: Eikenlaan@gooisemeren.nl
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Antwoordformulier afkoppelen woning
Ja, ik geef toestemming voor het ondergronds afkoppelen van de regenpijp bij mijn woning.
Neem contact met mij op om verdere afspraken te maken.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
E-mail:
Datum:
Uw aanmelding moet uiterlijk 21 augustus a.s. door de gemeente ontvangen zijn.

Dit formulier sturen naar:
Gemeente Gooise Meren
t.a.v. de heer Robert de Vor (afdeling BORG)
Antwoordnummer 270
1400VB Bussum

Tips voor een schoon regenwaterriool
Het is belangrijk dat u helpt het regenwaterriool schoon te houden, omdat water
van de straat in het milieu komt.
Gebruik daarom zo min mogelijk milieuonvriendelijke stoffen.
Daarom liever geen:
•
auto’s wassen op straat
•
stoepen schrobben met chloor of zeep ( m.u.v. groene zeep )
•
gebruikmaken van onkruidbestrijdingsmiddelen.
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