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‘Afkoppelen’ langs de Waal
Geplaatst op: 28 mei 2009

Met het afzagen van de regenpijp bij de bewoners van de Waaldijk 129 hebben de wethouders Maarten den Boef en
Peter de Koning op woensdag 20 jl. het startsein gegeven voor de afkoppelwerkzaamheden aan de Waal. Momenteel
zorgt regenwater voor overbelasting van het rioolstelsel waardoor het ook kan voorkomen dat vervuild rioolwater in
de Waal loopt. De gemeente streeft er naar om het regenwater van alle woningen aan de Rijksstraatweg en Waaldijk
af te koppelen van het riool.
Het afkoppelen van het regenwater van de rioleringsbuis langs de Waal is een van de maatregelen uit het Waterplan
en het Rioleringsplan. De gemeente heeft deze plannen opgesteld in samenwerking met Waterschap Hollandse Delta
en de Natuurvereniging Ridderkerk. De gemeenteraad heeft deze plannen in 2008 vastgesteld en daarmee ook
ingestemd met maatregelen die tot 2012 worden uitgevoerd om de waterkwaliteit van het open water te verbeteren
en de wateroverlast te beperken.
Voor het afkoppelproject langs de Waal heeft de gemeente gekozen voor een communicatie aanpak waarin
participatie van bewoners centraal staat. Hierbij heeft de gemeente gebruik gemaakt van de expertise van MWH
Global. Het doel is samen met de bewoners te komen tot de best mogelijke oplossing om het regenwater af te
voeren. De werkzaamheden worden uitgevoerd en deels betaald door de gemeente. De bewoners langs de Waal
hebben een folder en antwoordkaart ontvangen. Ruim de helft heeft de antwoordkaart retour gezonden. Inmiddels
zijn al 16 woningen afgekoppeld. Met de bewoners die geen antwoordkaart retour hebben gezonden wordt contact
opgenomen. De gemeente zal zich actief inzetten om ook met hen te praten over het afkoppelen rondom hun woning.
Bij afkoppeling loopt regenwater niet meer via de regenpijpen het riool in, maar direct naar de Waal. Hierdoor komt
er minder water in het riool en hoeft er minder water gezuiverd te worden. Op aanvraag ontvangen de bewoners in
het af te koppelen gebied het boekje ‘Water in de tuin’. Dit boekje bevat uitgebreide informatie over creatieve
waterideeën voor de eigen tuin.
Foto: De wethouders Den Boef en De Koning, respectievelijk verantwoordelijk voor water en riool, gingen eendrachtig
te werk bij het afzagen van de eerste regenpijp.

