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▪

Opening en mededelingen
Projectleider Jo Claassen opent de avond en heet iedereen van harte welkom.

▪

Programma van de avond
- Projectoverzicht;
- Aanleiding;
- Klimaatadaptatie / groen;
- Afkoppelen regenwater;
- Vooropname panden;
- Communicatie;
- Globale planning;
- Rondvraag.

▪

Aanleiding
Is het afkoppelen van het regenwater in de wijk het Hagelkruisveld.

▪

Klimaatadaptatie / groen
Wolfgang Holz vertelt over de verandering van het klimaat. De zomers worden warmer en droger
regenbuien worden heviger. De verandering van het klimaat vraag om actie vanuit de gemeente, maar
ook vanuit de bewoners. Meer groen, minder verharding en regenwater infiltreren is nodig om beter
voorbereid te zijn op de klimaatverandering.
Meer informatie om zelf actie te ondernemen is te vinden op onderstaande websites:
www.waterklaar.nl - www.huisjeboomjebeter.nl - www.nederlandzoemt.nl - www.rainproof.nl en
www.hoegroener-hoebeter.nl.
Binnen het projectgebied worden vrijwel alle bestaande bomen gekapt. De bestaande bomen zijn te
groot geworden en de straat ontgroeit. Daarnaast heeft de aanleg van het nieuwe regenwaterriool
een grote impact op de wortels van bomen waardoor de bomen instabiel worden. Voor alle gerooide
bomen komen er nieuwe voor terug die beter in het straatbeeld passen en voor meer bio-diversiteit
zorgen. In de presentatie is te zien welke bomen in welke straat terug worden geplant. De presentatie
is in te zien op de website van het dorpsoverleg van Meijel, www.dorpsoverlegmeijel.nl

▪

Afkoppelen regenwater
Jo Claassen geeft een toelichting over de noodzaak om het regenwater af te koppelen. Het huidige
rioolstelsel is niet meer berekend op de steeds vaker voorkomende extremere buien waardoor de kans
op wateroverlast in de toekomst alleen maar zal toenemen. Om hier beter op voorbereid te zijn wordt het
regenwater gescheiden van het vuilwaterriool. Dit wordt gedaan door naast het bestaande vuilwaterriool
een regenwaterriool aan te leggen.
Om zoveel mogelijk regenwater af te koppelen kunnen particulieren hier ook een steentje aan bij dragen
door de voorzijde van hun dak mee af te koppelen. Dit wordt gedaan door de regenpijp aan de voorzijde
van het huis los te koppelen en aan te sluiten op het nieuwe regenwaterriool.
Het is momenteel nog niet verplicht om de voorzijde van uw dak mee af te koppelen, maar als bewoner
wordt in de gelegenheid gesteld om dit nu wel te doen voor rekening van de gemeente.

Dit aanbod geldt gedurende uitvoering van de rioolwerkzaamheden in uw straat. Na het beëindigen van
de werkzaamheden kunt u geen gebruik meer maken van deze aanbieding. Mogelijk zult u in de
toekomst dan voor eigen rekening af moeten koppelen.
Belangrijk om te weten
Bureau “Quattro Expertise” heeft van de gemeente opdracht gekregen om een vooropname van uw
pand te maken. Binnenkort ontvang u een uitnodigingsbrief van het bureau “Quattro Expertise” met
het verzoek om een afspraak met hun te maken voor deze vooropname.
Alle huidige gebreken aan uw pand worden zowel binnen als buiten vastgelegd in een rapport.
Van dit rapport wordt door het Notariskantoor Staden te Oosterhout een officiële akte van depot
opgemaakt.
Aan deze vooropname hoeft geen medewerking aan te verlenen, maar ons advies is om wel een
vooropname te laten uitvoeren. Mocht u tijdens de uitvoering van de werkzaamheden schade
constateren aan uw pand, dan kan men gelijk zien of dit oude schade of nieuwe schade is.
Verzekeringstechnisch hoeft dan niet meer gedebatteerd te worden over de schuldvraag en kan de
schadeloosheidstelling sneller afgehandeld worden.
▪

Globale planning
In week 36 zijn het bestek en werktekeningen klaar en in week 44 is het werk aanbesteed en de
e
aannemer die het gaat maken bekend. De uitvoering van het werk start in de 2 week van januari 2020.
Om de overlast te beperken en de bereikbaarheid te garanderen wordt het werk in fases uitgevoerd.

▪

Rondvraag
Na de presentatie was er alle gelegenheid voor het stellen van vragen die hieronder zijn genoteerd.
Vraag
Kan de presentatie ergens worden teruggekeken?
Antwoord
Het verslag van deze avond krijgt u met de post verstuurd. De powerpoint presentatie en het verslag
kan ook worden ingezien op de website van het dorpsoverleg van Meijel
www.dorpsoverlegmeijel.nl
Vraag
Bij het afkoppelen van de voorzijde van het dak waarbij de regenpijp wordt afgekoppeld en aangesloten
wordt op het nieuwe regenwaterriool. Betekend dit dan dat er in de voortuin gegraven moet worden?
Antwoord
Het afkoppelen van het regenwater is maatwerk, omdat niet alle woningen hetzelfde zijn. Vooraf wordt u
in de gelegenheid gesteld om een afspraak te maken met onze toezichthouder. Deze zal samen met u
bekijken naar de minst ingrijpende manier over hoe de voorzijde van uw dak kan worden afgekoppeld.
In de meeste gevallen kan via de inrit worden afgekoppeld en wordt het straatwerk in oude staat
hersteld.
Vraag
Komen er afvalbakken en bankjes in de omgeving?
Antwoord
Als dit een wens is van meerdere bewoners en voldoende draagvlak voor is wil de gemeente hier best
aan mee werken.
Vraag
Waar wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden?
Antwoord
Met de aanleg van het riool wordt altijd gestart vanaf het laagste punt. In dit geval is dit in De Bemde.

Vraag
Blijven het aantal parkeerplaatsen die er nu zijn gelijk?
Antwoord
Het aantal parkeerplaatsen blijft nagenoeg gelijk.
Vraag
Komen er drempels terug?
Antwoord
Ja, voor de verkeersveiligheid worden enkele kruispunten voorzien van drempelplateaus. Deze worden
ingericht volgens de 30 km norm. Dit wil zeggen dat je hier met 30 km zonder probleem overheen kunt
rijden. Verder komen er nog enkele gewone drempels ook volgens de 30 km norm. Deze hebben twee
functies. Namelijk voor het beperken van de snelheid en voor het regenwater te stremmen bij een extreme
bui, zodat dit niet te hard naar het laagste gedeelte van wijk stroomt en daar overlast veroorzaakt.
Vraag
Komen de wadi`s gelegen aan De Bemde te vervallen?
Antwoord
In de nieuwe situatie stroomt het regenwater in De Bemde af richting de bestaande wadi’s. Deze hebben
dus wel nog een functie maar worden op een glooiender wijze ingericht.
Vraag
Is er in het nieuwe ontwerp rekening gehouden met minder valide mensen te denken aan rollators en
rolstoelen?
Antwoord
Trottoirs worden breed genoeg voor rollators en rolstoelen en verder worden er voldoende oversteek
plaatsen aangebracht. Daarnaast zijn op deze informatieavond door aanwijzingen van bewoners nog
extra loopgedeeltes en oversteek plaatsen toegevoegd aan het ontwerp.
Vraag
Blijven de woningen bereikbaar tijdens de uitvoering?
Antwoord
Woningen blijven altijd bereikbaar met de voet of met de fiets. Trottoirs worden zolang als mogelijk in
tact gehouden en daarna worden loopschotten toegepast voor de bereikbaarheid.
Vraag
Hoe is de nieuwe boomkeuze tot stand gekomen?
Antwoord
Bij de keuze van de bomen is gelet op straat vriendelijk bomen, te denken aan hoe groot hij wordt en wat
voor een wortelpakket hij heeft en hij mag niet te veel overlast veroorzaken. En daarnaast is bewust naar
het versterken van de biodiversiteit gekeken.
Vraag
Mag de auto gewassen worden op straat na de uitvoering van de werkzaamheden?
Antwoord
De auto mag (eigenlijk) niet meer gewassen worden op straat. Momenteel wordt dit nog gedoogd.
Vraag
Wordt het regenwater afgevoerd via kolken?
Antwoord
Het regenwater wordt afgevoerd via trottoirkolken die zijn aangesloten op het regenwaterriool dat het
regenwater laat infiltreren in de ondergrond.
Vraag
Is de kans op verstoppingen in het hoofdriool groter nu het regenwater door een ander riool stroomt?
Antwoord
Niet direct, omdat het riool na afkoppeling vaker gereinigd zal worden dan voorheen.

Vraag
Bestaande bomen (Iepen en Berken) tussen de provinciale weg en De Bemde zijn een doorn in het oog.
Kunnen deze gekapt worden?
Antwoord
Deze vraag wordt intern weggezet bij afdeling onderhoud groenbeheer met het verzoek hierna te kijken
wat hier mogelijk aan gedaan kan worden
Vraag
Bewoners van De Regeakker willen geen Sierkers bomen in de straat en vragen om te kijken naar een
ander alternatief.
Antwoord
Dat is geen probleem in plaats van de Sierkers boom worden “Parrotia persica `Vanessa” aangeplant in
het Nederlands Perzisch ijzerhout genoemd. Zie afbeelding

▪

Sluiting
Jo Claassen dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de bijeenkomst af

