
 

 

 

 

Beste mevrouw, heer,  

Wij hebben u regelmatig geïnformeerd over het riolerings- en herstratingsplan Buys 

Ballotsingel/Dr. Thijsselaan. Via deze brief vertellen wij u meer over de start van het werk en 

de acties die u als woningeigenaar zelf moet ondernemen. 

 

Start van de uitvoering 

In de week van 8 maart starten de nutsbedrijven met hun werk.   

Daarna zal onze aannemer met de rioleringswerkzaamheden in de Buys Ballotsingel, de Dr. 

Thijsselaan starten. En op dié werkzaamheden volgt uiteindelijk het ophogen en herstraten. 

Wij streven er naar om het werk aan het eind van dit jaar te voltooien.  

 

Vooropnames woningen  

Wij gaan de bestaande bouwkundige toestand van de woningen vastleggen. Door het werk 

kunnen namelijk wijzigingen optreden. Die kunnen we dan goed beoordelen. Een extern 

expertisebureau neemt hierover nog contact met de woningeigenaren op.  

 

Uw huisaansluiting zelf (laten) aansluiten op het nieuwe riool  

In het participatierapport hebben wij u verwezen naar de folder “Nieuwe riolering in uw straat” 

die op onze website staat.  

Daarin staat dat:  

• Woningeigenaren verantwoordelijk zijn voor huisaansluitingen (van gevel tot op het 

hoofdriool);    

• de gemeente bij het vervangen van het hoofdriool als gebaar naar de woningeigenaren 

het gedeelte van de huisaansluitingen tussen het openbaar hoofdriool en de 

eigendomsgrens vervangt;    

• de woningeigenaren op deze nieuwe uitleggers dan de terreinleidingen van het perceel 

kunnen aansluiten;    

• de woningeigenaar zelf de riolering op het particuliere terrein moet vervangen. 

Bewoners van huurwoningen krijgen hierover informatie van Woningstichting QuaWonen. 

 

Werkzaamheden langs uw eigendom 

In de meeste gevallen vinden de werkzaamheden in het openbaar gebied aansluitend aan 

de tuin plaats. Wij vragen u om erfafscheidingen/beplanting die zich buiten de 

eigendomsgrens bevindt te verwijderen of te snoeien.  

Erfafscheidingen buiten de eigendomsgrens zullen wij bij de uitvoering van ons werk 

verwijderen. 

 

Onze opzichter  

Tijdens het werk kunt u contact opnemen met onze opzichter, de heer A. Augustijn van het 

Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW). De heer Augustijn is tijdens kantooruren 

bereikbaar op telefoonnummer 0637-355129.  
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Overlast 

Wij beseffen ons dat het overlast en ongemak veroorzaakt. Wij vragen u om geduld en 

begrip. 

Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken door loopschotten en waar nodig 

rijplaten aan te brengen. 

Als er vragen en/of opmerkingen zijn staan wij u graag te woord. Alvast bedankt voor uw 

medewerking. 

 

Hoogachtend, 

namens burgemeester en wethouders, 

 
Dhr. Ing. J.A. Soede, 

Procesmanager Openbare Ruimte.  


