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Betreft

Geachte bewoner(s),
Vanuit de wet Milieubeheer heeft de gemeente Drimmelen een zorgplicht aangaande het
afvoeren van afvalwater. De riolering in de Kilstraat en achter de woningen van de Flierstraat
is van dusdanige kwaliteit dat deze vervangen dient te worden. Wij hebben u hier eerder
brieven over gestuurd. Er zit voortgang in de voorbereiding van het project. Daarom
informeren wij u graag over de volgende stap.
Meten en onderzoeken
In het kader van de voorbereidende werkzaamheden is het noodzakelijk dat de bestaande
situatie in kaart wordt gebracht. Dit is een onderdeel van de opdracht die door de gemeente
Drimmelen is verstrekt aan Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Deze werkzaamheden
betreffen o.a. het inmeten van de gehele bestaande situatie en het uitvoeren van
bodemonderzoek.
Wanneer
De komende weken worden deze werkzaamheden door Royal HaskoningDHV en haar
onderaannemers uitgevoerd. Wij willen u vriendelijk vragen medewerking te verlenen door
o.a. de medewerkers toegang te geven tot de percelen waar de bestaande riolering is
gesitueerd.
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Communicatie
Wij communiceren op dit moment met bewoners door bewonersbrieven te sturen. Het duurt
soms best lang voordat bewoners weer iets van de gemeente horen. Wij hebben gehoord
dat bewoners dat lastig vinden. Wij gaan daarom van het project een pagina aanmaken op
onze website. Deze willen we uiterlijk 29 maart a.s. in bedrijf hebben. U vindt het project dan
onder “Projecten openbare ruimte”.
BouwApp
Om de communicatie te verbeteren kochten we ook de BouwApp. Op deze BouwApp
plaatsen we belangrijke projecten. U kunt de BouwApp downloaden in de appstore van
Apple of in Google Play Store. Daarna kunt u deze op uw smartphone of tablet installeren.
Wij gaan het project Rioolvervanging Kilstraat / Flierstraat in de Bouwapp zetten. In de
BouwApp plaatsen wij dan regelmatig berichtjes. Dan leest u hoe het met het project gaat.
Ook hier kunt u het project vanaf 29 maart a.s. volgen.
Nog vragen of opmerkingen
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen of opmerkingen, of heeft u tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden nog vragen, dan kunt u ons bereiken via het
telefoonnummer van de gemeente Drimmelen: 140162. Heeft u vragen over het inmeten of
de onderzoeken? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider van Royal
HaskoningDHV, de heer Martin van Moolenbroek via telefoonnummer 088- 348 9719.
Wij danken u alvast hartelijk voor de medewerking.
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Drimmelen,

Cees van den Biggelaar
Gemeente Drimmelen
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