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Beste bewoner,
Zoals u weet is de gemeente Waalre, in het kader van de vervanging van de riolering
in het project gebied Molenstraat e.o., gestart met een “pilot” voor het afkoppelen
van regenwater van particuliere percelen. De pilot heeft tot doel om te onderzoeken
of een subsidie regeling voor het afkoppelen van regenwater woningeigenaren van
Waalre stimuleert om het regenwater zelf af te koppelen.
Mede dankzij de inbreng van de bewoners in het projectgebied Molenstraat e.o.
hebben wij al in een vroeg stadium geconstateerd dat de gekozen werkwijze
onduidelijk is en niet voldoet aan de verwachtingen.
Daarom hebben wij besloten om de subsidieregeling voor het projectgebied
Molenstraat e.o. aan te passen. Naast de keuze om zelf met subsidie af te koppelen
kunt u dit onder bepaalde voorwaarden kosteloos door de gemeente Waalre uit laten
voeren. Het afkoppelen van het regenwater wordt dan gecombineerd met het
vervangen van de riolering bij u in de straat. De te ontvangen subsidie vervalt.
Daarnaast kunt u kiezen om zelf maatregelen te nemen en hiervoor subsidie te
ontvangen door het regenwater op eigen terrein te verwerken. Dit kan door middel
van het bovengronds afzagen van de regenpijp (u ontvangt €50,- subsidie). Zorgt u
ervoor dat het regenwater op eigen terrein infiltreert middels een grindkoffer o.i.d.
dan ontvangt u €20,- per vierkante meter dakoppervlak (gerekend met het
dakoppervlak aan de voorzijde van de woning met een maximum van 50 m2).
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Werkwijze:
U geeft middels aangepast en bijgevoegd inventarisatieformulier aan wat u met uw
regenwaterafvoer(en) wilt doen. Daarbij kunt u kiezen uit:
1. Regenwaterafvoer(en) aan de voorzijde van uw woning afkoppelen en
aansluiten op het nieuwe riool, kosteloos uit te voeren door de gemeente
Waalre.
2. Zelf op eigen terrein maatregelen treffen en op deze manier in aanmerking
komen voor subsidie (er wordt contact met u opgenomen om de
mogelijkheden te bespreken).
3. Geen aansluiting op het nieuwe riool en zelf geen maatregelen treffen op
eigen terrein.
Het formulier kunt u indienen via gemeente@waalre.nl, afgeven in het Huis
van Waalre of in de bouwkeet van Heijmans aan de Engelmondstraat.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De planning en fasering kunt u
vinden op www.waalre.nl. Vóór de start van de volgende fase zal contact met u
opgenomen worden. Dat kan dus betekenen dat u later of pas volgend jaar bericht
krijgt!
Kiest u ervoor om het afkoppelen te laten uitvoeren door de aannemer van de
gemeente Waalre dan wordt de onderstaande werkwijze gehandhaafd:
-

-

Er wordt vooraf contact opgenomen voor nadere afstemming;
De bestrating of tuin wordt daar waar nodig opgebroken;
De regenwaterafvoer(en) aan de voorzijde van de woning wordt afgekoppeld
en aangesloten op het nieuwe gescheiden rioolstelsel van de gemeente;
De bestrating of tuin wordt hersteld.
Als gevolg van de werkzaamheden kan niet altijd worden voorkomen dat
(oud) bestratingsmateriaal of planten worden beschadigt;
De gemeente Waalre kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. U bent
zelf verantwoordelijk voor het aanvullen van de bestrating of van planten in
de tuin;
Onze toezichthouder en / of de uitvoerder van de firma Heijmans zullen u
tijdig informeren over de aanvang van de werkzaamheden en de
mogelijkheden.

Heeft u vragen, kom langs en/of mail ons gerust
Wij hopen u tot zover voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen dan kunt
u deze altijd stellen via: gemeente@waalre.nl. Tevens kunt u wekelijks op dinsdag
ochtend tussen 08:00u en 09:00u inlopen op het spreekuur in de bouwkeet aan de
Engelmondstraat.
Met vriendelijke groet,
Sven Asmussen
Projectleider Herinrichting Molenstraat e.o.
Bijlage: Inventarisatieformulier afkoppelen regenwater Molenstraat e.o.

-2 -

Koningin Julianalaan 19,, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre
T: 040 – 22 82 500, E: gemeente@waalre.nl, W: www.waalre.nl, t: @Waalregemeente

