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Nu de vakantie voorbij is gaan we verder met de 

voorbereidende werkzaamheden voor de  

rioleringswerkzaamheden. In deze nieuwsbrief 

vertellen wij u meer hierover. 

 

Werkzaamheden kabels en 

leidingen 

Als voorloper van de rioleringswerkzaamheden 

moeten de aanwezige kabels en leidingen 

aangepast worden. Deze aanpassingen zijn nodig 

om ruimte te maken voor het regenwaterriool.  

 

Werkzaamheden Liander / Vitens 

Alle beheerders van kabels en leidingen weten van 

de rioleringswerkzaamheden. Liander en Vitens 

hebben aangegeven werkzaamheden uit te willen 

voeren aan de gas-, elektra- en waterleidingen.  

 

Liander gaat op verschillende plekken gas- en 

elektraleidingen verleggen. Vitens gaat als 

beheerder van de waterleiding delen van de 

hoofdleiding en diverse huisaansluitingen 

vervangen/verleggen. 

 

Vitens en Liander hebben de firma Van Gelder 

ingeschakeld om deze werkzaamheden uit te 

voeren. De start van de werkzaamheden staat 

gepland op 22 augustus. 

 

Overlast   

De aanpassingen aan elektra-, water- en 

gasleidingen kunnen voor overlast zorgen. De 

communicatie naar u als omwonende loopt 

rechtstreeks via Vitens, Liander en de aannemer 

Van Gelder. Met eventuele vragen of opmerkingen 

kunt u bij hen terecht. 

 

Wij hebben wel aandacht voor de uitvoering van 

deze werkzaamheden. Wij willen de overlast voor u 

zo klein mogelijk houden. 

 

 

Stand van zaken 

Rioleringswerkzaamheden 

Op 3 april hebben we velen van u mogen ontmoeten 

op de inloopavond waarbij we het ontwerp hebben 

laten zien. Op de avond hebben veel mensen 

opmerkingen geplaatst en vragen gesteld. Deze 

reacties hebben wij gebundeld in een reactienota. 

Daarnaast hebben we het ontwerp aangepast.   

 

Voor het selecteren van een aannemer zijn wij het 

ontwerp aan het verwerken in contractstukken. We 

denken dat we begin oktober weten welke 

aannemer het werk gaat maken. 

 

Informatieavond 

Als de aannemer bekend is, volgt er nog een 

informatieavond over de uitvoering van de 

werkzaamheden. Tijdens deze avond geven we  

praktische informatie over: 

 de werkwijze van de aannemer;  

 hoe u bereikbaar bent tijdens de 

werkzaamheden;  

 hoe bijvoorbeeld de afvalinzameling 

geregeld wordt.  

Voor de informatieavond krijgt u als aanwonende 

een uitnodiging. Ook maken we de  informatieavond 

bekend in  het GemeenteNieuws. 

 

Afkoppelen regenwater  

Zoals eerder aangegeven, willen wij binnen het 

rioleringsproject zo veel als mogelijk verhard 

oppervlak afkoppelen. Hierdoor gaat er zo min 

mogelijk schoon regenwater naar de riolering. 

 

Gesprekken omwonenden erg succesvol 

De afgelopen periode heeft de firma CR 

Projectbureau veel gesprekken gevoerd met u als 

omwonende. Hierbij is gekeken of we ook een deel 

van uw dakoppervlak kunnen afkoppelen van het 

vuilwaterriool.  
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Als gemeente zijn we erg blij met uw medewerking. 

Op deze manier kunnen wij de problemen met de 

riolering nog beter aanpakken! 

 

De aannemer neemt alle gemaakte afspraken mee. 

Wij zullen er ook op toezien dat alles gemaakt wordt 

zoals afgesproken. 

 

Bouwkundige opnames 

Bij rioleringswerkzaamheden laten wij bouwkundige 

opnames maken van de aangrenzende woningen. 

Hiermee laten wij de technische staat van de 

woningen vastleggen.  

 

Voor deze werkzaamheden hebben wij het bureau 

Signum expertise ingeschakeld. Zij nemen contact 

op met u voor het inplannen van de bouwkundige 

opname. 

 

Planning 

De bovengenoemde stappen en werkzaamheden 

hebben wij voor u op een rijtje gezet. De planning 

ziet er zo uit: 

 

Onderdeel Wanneer 

Werkzaamheden water en 

gasleiding (Vitens / Liander) 

Eind augustus 

tot eind 

oktober  

Opstellen contractstukken /  Augustus/ 

september 

Opdracht geven aan aannemer Oktober  

Informatieavond met de 

aannemer 

Oktober  

Start rioleringswerkzaamheden Eind oktober / 

begin 

november 

 

Meer informatie 

 

Mocht u nog  vragen hebben, neem dan contact met 

Jaap Bergmans op via j.bergmans@lingewaard.nl. 

 

De reactienota en het aangepaste ontwerp kunt u 

bekijken op onze website via 

https://www.lingewaard.nl/rioleringzand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 

gemeente Lingewaard 

Hoewel de tekst zorgvuldig is samengesteld, 

kunt u hieraan geen rechten ontlenen. 

Heeft u suggesties, neem dan contact met ons 

op via (026) 32 60 111. 
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