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Voortgang werkzaamheden 
 
Na een periode van sneeuw, vorst en regen is het 
werk bij de Van Wijkstraat bijna klaar. Hoog tijd om 
u te informeren met een nieuwe nieuwsbrief.   
 

Werkzaamheden 
Zandsedwarsstraat 
 
Op dit moment werkt de aannemer aan de 
afronding van de werkzaamheden in de Van 
Wijkstraat. Op hetzelfde moment schiet het al 
aardig op met de rioleringswerkzaamheden in de 
Wilgenstraat en de Zandsedwarsstraat. 
 
De rioleringswerkzaamheden verlopen nu een stuk 
sneller. Dit komt omdat de rioolbuizen minder diep 
liggen. Ook is het werk makkelijker omdat de 
diameter van de leidingen steeds kleiner worden. 
Zo zijn er ook al stukken waar we PVC buizen 
kunnen leggen in plaats van betonnen buizen. 
 
Ondertussen zijn de stratenmakers bezig om de 
rioolploeg ‘in te halen’ met het aanbrengen van de 
bestratingen. 
 
Aansluiting Zandsedwarsstraat - 
Karstraat 
De aanpassingen aan de kruising van de 
Zandsedwarsstraat op de Karstraat vallen ook 
binnen het rioolproject. We willen de kruising beter 
en veiliger inrichten. 
Hiervoor moeten we grond aankopen en een 
ruimtelijke procedure doorlopen. De 
voorbereidingen kostte meer tijd dan vooraf 
gedacht. De ruimtelijke procedure is gestart, maar 
loopt nog door tot in het 4e kwartaal. 
 
Dit betekent dat we de planning moeten 
aanpassen. We werken zo ver als we kunnen door 
(grofweg tot aan huisnummer 17). Het laatste stuk 
pakken we als één fase op als de ruimtelijke 
procedure doorlopen is. We denken dat we dat aan 
na de winterperiode in 2022 doen. 
 

Ontwerp aanpassing kruising Karstraat – Zandsedwarsstraat. 
 
Planning 
De aannemer heeft de planning bijgesteld. De 
aangepaste planning is terug te vinden op de 
website van de gemeente Lingewaad 
https://www.lingewaard.nl/rioleringzand 
 en de BouwApp. 
 

Vergroening van het 
straatbeeld 
 
Vanaf de start van het project waren er zorgen over 
het gebrek aan groen in het straatbeeld. Voor het 
project moesten we meerdere bomen kappen. Met 
de hulp van een buurtbewoner hebben we het 
rioolontwerp aangepast. Hiermee konden we de 
plataan en de hazelaar bij de Kerk laten staan. 
 

 
Behouden bomen in de Van Wijkstraat. 
 
De afgelopen periode hebben we ook bomen in De 
Van Wijkstraat en het Klaphek geplant. Op deze 
manier willen we het straatbeeld weer groen 
inrichten. 

https://www.lingewaard.nl/rioleringzand
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Aanplant bomen in voortuinen 
Om de openbare ruimte te vergroenen is ruimte 
nodig. Binnen de straten van het projectgebied was 
dit lastig. Om het straatbeeld te vergroenen hebben 
we een bomenactie gestart.  
Mensen die aan het projectgebied wonen hebben 
het aanbod gekregen om bomen in de voortuin te 
laten aanplanten. Diverse mensen hebben op deze 
oproep gereageerd. Daardoor zijn er nu 12 nieuwe 
bomen aangeplant. 
 
Later dit jaar zullen we nogmaals een oproep doen 
en kunnen mensen zich hiervoor aanmelden. Deze 
bomen willen we dan aan het eind van jaar 
aanplanten. Dan gaan we ook de rest van de 
groenvakken aanplanten.  
 
Operatie Steenbreek 
Iedereen kan een bijdrage 
leveren om voor een groener 
straatbeeld te zorgen. 
Groene tuinen spelen een 
belangrijke rol bij het 
opvangen van regenwater. 
Bovendien zorgen bomen en 
struiken voor meer koelte in en om uw huis. Én 
groene tuinen zijn een paradijs voor vogels en 
vlinders. Kortom, een groene tuin heeft alleen maar 
voordelen. Daarom zeggen wij: stenen eruit, 
GROEN erin! Operatie Steenbreek dus. Doet u 
mee? Vervang zoveel mogelijk stenen in uw tuin en 
maak zo plaats voor groen!  
 
Steenbreek bewonersaanbod 
Bent u inwoner van Lingewaard en wilt u uw tuin of 
straat vergroenen? Dan helpen wij u graag! 

• Gratis ophalen tuintegels 
Tot eind dit jaar haalt de Technisch 
Wijkbeheer Lingewaard bij 90 huishoudens 
de tuintegels gratis op. Maar alleen als u 
deze grotendeels vervangt door groen. 
Maak een foto van uw tuin mét tegels en 
stuur later een foto van uw groene tuin.  

• Gratis tuinadvies 
Tot eind dit jaar geeft onze tuinadviseur bij 
20 huishoudens gratis tuinadvies (we 
houden rekening met RIVM-richtlijnen). 

Onder meer over een optimale indeling van 
de tuin. Gaat u stenen verwijderen of heeft 
u een nieuwe tuin die u wilt omtoveren tot 
een groene oase?  
 

Kijk op www.steenbreeklingewaard.nl voor de 
voorwaarden, inspiratie en informatie. Als u zich 
wilt aanmelden kan dat door een mail te sturen 
naar steenbreek.lingewaard@debastei.nl. 

 
Herinrichting speelterrein 
Vlierstraat 
 
De afgelopen maanden lag er een tijdelijke weg 
door het speelterrein aan de Vlierstraat. Deze was 
nodig om bij de school, het gemeenschapshuis en 
de Zandse Kerk te komen. Nu de bestrating van de 
Van Wijkstraat klaar is, is de tijdelijke platenbaan 
weer verwijderd.  
 
Samen met de wijkorganisatie ’t Zand Binnen-
Buiten werken we aan een aangepaste inrichting 
van het speelterrein. Als de plannen klaar zijn 
knappen we het speelterrein samen op.  
 

 
 

Meer informatie 
 
Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar Jaap 
Bergmans via j.bergmans@lingewaard.nl. 

 
Voor dit project zet de gemeente 
de BouwApp in. Het project is in 
de BouwApp terug te vinden met 
projectnaam Riolering ’t Zand 
Huissen. 
 

Meer informatie over het project kunt u ook 
terugvinden op onze website via 
https://www.lingewaard.nl/rioleringzand 

http://www.steenbreeklingewaard.nl/
mailto:j.bergmans@lingewaard.nl
https://www.lingewaard.nl/rioleringzand
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