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september 2020 inzake rioleringswerkzaamheden villapark Vught-Noord

Geachte heer, mevrouw,
Door de fractie D66 zijn op 17 september 2020 vragen gesteld met betrekking tot
werkzaamheden villapark Vught-Noord.
De gemeente Vught laat op dit moment grootschalige rioleringswerkzaamheden verrichten in de
wijk Villapark. Er wordt heel omslachtig langs het asfalt, in de berm, onder de bomen en tussen
de boomwortels door nieuwe riolering aangelegd.
·
D66 heeft geconstateerd dat hier niet het principe 'werk met werk maken' toegepast wordt, dus
dat meerdere werkzaamheden in één keer plaatsvinden. Dus in dit geval: wel de riolering op een
hele complexe manier vervangen, maar niet meteen het slechte wegdek aanpakken en het riool
eronder leggen, zoals eigenlijk in alle straten van Vught gebeurt bij dit soort werkzaamheden.
Vervangen van het oude, al vaak herstelde asfalt is geen overbodige luxe. Op sommige
plaatsen is de weg zelfs gevaarlijk, doordat asfalt omhoog gedrukt is door boomwortels en op
sommige plekken zelfs afbrokkelt. Bovendien is er in sommige delen van de wijk als enige
plek binnen de bebouwde kom van Vught zelfs nog geen schoonwaterriool, wat regelmatig
ook tot wateroverlast leidt. Zelfs op plekken waar dit schoonwaterriool er wel is, werkt het
vaak zo slecht dat straten lang blank blijven staan, zelfs bij lichte regen. Verschillende mensen
hebben hierover al meermalen hun beklag gedaan bij de gemeente.
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D66 heeft daarom de volgende vragen:

1.

Waarom wordt hier het principe 'werk met werk maken' niet toegepast, net als bfj andere
rioleringswerkzaamheden in straten die hoognodig aan veroanging toe zjjn?

Antwoord:
In het villapark vinden op dit moment geen grootschalige rioleringswerkzaamheden plaats.
Brabant Water en Enexis zijn bezig met het vervangen van hun leidingen. Op verschillende
locaties is waterdoorlatende bestrating met waterberging aangebracht om lokale waterhinder
tegen te gaan.

2.

Waarom is er niet voor gekozen om het nieuwe riool onder de weg aan te leggen in plaats van tussen
en onder boomwortels door, wat mogelfjk schade veroorzflakt aan de bomen?

Antwoord:
Het riool onder de weg, het vuilwaterriool, is niet vervangen aangezien dit rioolstelsel nog
niet is afgeschreven. Bij vervanging van het vuilwaterriool worden alle aspecten (groen en
wegen) integraal bekeken en gewogen. Met het aanbrengen van de doorlatende bestrating is
juist gekeken naar het behoud van de bomen. Er zijn dan ook geen wortels van bomen
beschadigd.

3.

Waarom is er in het Villapark een uitzondering gemaakt, want D66 kent geen soortgelijke
aparte werkzaamheden is straten; overal worden steeds beide tegelijk aangepakt.

Antwoord:
Er is geen uitzondering gemaakt. Op meerdere locaties in Vught hebben we sectoraal
maatregelen getroffen om waterhinder tegen te gaan. Bijvoorbeeld parkeerterrein achter
Torenstraat, aanpassing Nieuwstraat en aanpassingen aan de Raamweg.

4.

Hoe lang zjjn de wegen in het Villapark al afgeschreven en wanneer worden de wegen in het
Villapark dan wel aangepakt?

Antwoord:
Een keer in de twee jaar wordt er door de gemeente een weginspectie uitgevoerd. Uit de
laatste weginspectie van 2019 blijkt dat de wegen in Vught Noord nog van voldoende
kwaliteit zijn waardoor er geen aanleiding was tot ingrijpen. De volgende weginspectie vindt
plaats in 2021. Op basis van deze weginspectie wordt de prioriteit voor vervanging bepaald.
Hierbij wordt ook bekeken of projecten integraal aangepakt moeten worden.
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5.

Wordt bfj de werkzaamheden ook geprobeerd om alle eerder gemelde klachten over
wateroverlast op te lossen?

Antwoord:
Ja. Er wordt hierbij wel geprioriteerd op basis van de mate van wateroverlast in heel Vught.
6. Krfjgen de straten waar geen schoonwaterriool is dat nu wel?
Antwoord:
Dit wordt bekeken bij aanvang van het werk. Het is niet altijd noodzakelijk om een
gescheiden rioolstelsel aan te leggen. Wellicht zijn er mogelijkheden om hemelwater lokaal te
bergen op eigen terrein of in de bermen.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. H.C. de Visch Eybergen

R.J. van de Mortel
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