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Geachte heer, mevrouw,
Eerder maakten we al bekend dat we de straat en het riool in de Boerenhoekstraat en de
Burgemeester van Campenhoutstraat gaan vervangen. Met deze brief laten we u weten wat
de stand van zaken is.
Inrichting straat
De bovengrondse plannen voor de straten zijn gereed. Een aantal bewoners hadden op de
een-na-laatste versie nog een aantal opmerkingen. Die opmerkingen zijn ondertussen, waar
mogelijk en indien noodzakelijk, nog verwerkt in de huidige versie van de inrichtingsplannen.
De definitieve plannen voor de bovengrondse inrichting van uw straat kunt u bekijken op
onze website: https://drimmelen.nl/rioolvervanging-boerenhoekstraat-en-burgemeester-vancampenhoutstraat.
Riolering
Na de start van dit project zijn door de gemeenteraad besluiten genomen die van invloed zijn
op het ontwerp van het rioolstelsel. Deze besluiten hebben te maken met het verminderen
van wateroverlast door het riool en de gevolgen van de klimaatverandering. Hierdoor
moesten we nieuwe berekeningen maken, het rioolstelsel opnieuw ontwerpen en overleggen
met partijen zoals het Waterschap. Hierdoor heeft het project wel een grote vertraging
opgelopen. Wij kunnen u nu melden dat deze werkzaamheden zijn afgerond en dat het
ontwerp voor de riolering klaar is.
Nieuw ontwerp riolering
Door deze ontwikkelingen worden nu bijvoorbeeld de rioolbuizen een stuk groter dan in
eerste instantie gedacht. In de Boerenhoekstraat komt nu een vuilwaterriool van 50 cm en
een regenwaterriool van 80 cm. In de Burgemeester van Campenhoutstraat leggen we een
vuilwaterleiding van 40 cm en een regenwaterriool van 60 cm. De straten gaan in het grotere
geheel deel uitmaken van de nieuwe watersnelweg. Dit betekent dat als alle plannen (ook
toekomstige) gereed zijn, zij onderdeel zijn van een systeem dat het water uit de kern snel
richting de polder af gaat voeren. Uiteraard infiltreren de regenwaterbuizen ook een deel van
het regenwater in de bodem. Dit om verdroging van deze bodem tegen te gaan.

GEMEENTEHUIS

16uit03947

Tel: 140162

Park 1, Made

Fax: (0162) 68 66 23

Postbus 19, 4920 AA Made

www.drimmelen.nl

Rabobank rek. nr.: 15.06.21.051

gemeente@drimmelen.nl

Hoe ver zijn we nu? / Planning
Momenteel wordt het bestek gereed gemaakt voor de aanbesteding om te bepalen wie het
werk uit gaat voeren. Als de gemeenteraad op 3 juli het besluit neemt om geld vrij te maken
voor dit project kunnen we na de bouwvakvakantie starten met de aanbesteding. De
verwachting is dat de werkzaamheden dan in het najaar starten. Over de exacte startdatum
krijgt u tegen die tijd nog een brief.
Nutsbedrijven
Tijdens een groot project zoals de Reconstructie Boerenhoekstraat / Burgemeester van
Campenhoutstraat werken wij altijd samen met de nutsbedrijven. Om werk met werk te
maken is dit voor hen het beste moment om ook aan hun kabels of leidingen te werken.
Soms doen ze dit tegelijk met het werk van de gemeente. Andere keren doen ze dit vooraf.
Enexis heeft bijvoorbeeld hun gasleiding een tijdje terug al vervangen. Op die manier hoeft
een nieuw ingerichte straat niet kort daarna weer open voor onderhoudswerkzaamheden van
de nutsbedrijven.
Brabant Water
Brabant Water heeft ook aangegeven dat zij werkzaamheden hebben binnen het gebied van
dit project. In de Burgemeester van Campenhoutstraat moeten zij een aantal leidingen
aanpassen. Hier starten zij op maandag 29 juni 2020 mee. In de Boerenhoekstraat gaan zij
over een groot gedeelte hun waterleiding vervangen. Hier starten zij na de bouwvakvakantie
mee. Brabant Water informeert bewoners hier zelf per brief over.
Communicatie
Het is een hele tijd geleden dat u van ons een bewonersbrief heeft ontvangen. We hebben
vooral gecommuniceerd via de BouwApp. We hebben gemerkt dat (nog) niet iedereen die
app gebruikt. Daardoor bent u niet altijd goed geïnformeerd. Dit hadden we beter moeten
doen. Hiervoor en voor de late communicatie over de vertraging bieden we onze excuses
aan.
BouwApp
Om u op de hoogte te houden hebben we 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.
U kunt het project op de app vinden onder de naam ‘Reconstructie Boerenhoekstraat /
Burgemeester van Campenhoutstraat’. In de BouwApp plaatsen wij dan regelmatig
berichtjes. Dan leest u hoe het met het project gaat.
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust.
Als u nog vragen hebt dan kunt het beste contact opnemen met Cees van den Biggelaar. Hij
is medewerker van de afdeling Openbare werken. Hij is te bellen op het algemene
telefoonnummer van de gemeente Drimmelen (140162).
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Drimmelen

C.J.H. van den Biggelaar
Projectleider Civiele Techniek
Afdeling Openbare Werken
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