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Meer aandacht voor afkoppelen van regenpijpen
Schriftelijke vraag van de fractie D66
11 september 2019
Aanleiding:
In de gemeente Wijchen ligt vrijwel overal een gemengd rioolstelsel waarin zowel afvalals regenwater samenkomt. Aandacht voor het afkoppelen van regenpijpen is daarom
belangrijk, want het ontlast het rioolstelsel, de zuiveringsinstallaties en draagt bij aan een
goed grondwaterpeil. In Wijchen kunnen inwoners hiervoor een subsidie van Waterschap
Rivierenland aanvragen. Echter, op 15 juli jongstleden berichtte Omroep Gelderland dat er
nauwelijks gebruik wordt gemaakt van subsidies voor afkoppelen.
Eind augustus is gestart met het vervangen van de riolering in de wijk Uilenboom. Deze
renovatie zal een jaar duren. D66 vindt dat dit een uitgelezen kans om de mogelijkheden
van afkoppelen van regenpijpen onder de aandacht te brengen. Bewoners van de wijk
geven echter aan hierover niet te zijn geïnformeerd door de gemeente.
Vragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hoeveel Wijchense huishoudens hebben een aanvraag gedaan voor de
subsidieregeling van het Waterschap?
Hoeveel van deze aanvragen zijn toegekend?
Bent u het met D66 eens dat grootschalig onderhoud aan riolering een goed moment
is voor extra publiciteit over deze regeling?
Welke stappen gaat de gemeente zetten om deze regeling extra onder de aandacht te
brengen bij haar inwoners?
Is het college het met D66 eens dat grootschalig onderhoud van riolering in de wijk
Uilenboom een extra reden is om de subsidiemaatregel onder de aandacht te brengen
bij haar inwoners? Waarom is dat tot op heden niet gebeurd?
Volgens het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is er continue aandacht voor afkoppelen
van regenpijpen. Waaruit bestaat deze aandacht?
Is de gemeente bereid om een cofinanciering vanuit het GRP vrij te maken voor het
afkoppelen van regenpijpen?
In het GRP is te lezen dat er plannen zijn om bij uitbreidingen en rioolrenovaties
binnen de gemeente op meerdere locaties wadi’s aan te leggen. Wat is de stand van
zaken omtrent deze plannen?
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