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Binnenkort:
rioolreiniging en -inspectie
Mijn naam is Robbie de Rioolrat. Namens de gemeente informeer
ik u over alles wat met riolering en water te maken heeft.
Lees hieronder mijn nieuws.

Werkzaamheden
Binnenkort wordt in uw straat het gemeentelijk rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd. Dit doen we om
ervoor te zorgen dat het riool goed blijft functioneren. Het riool wordt eerst onder hoge druk gereinigd.
Vervolgens wordt met een mobiele camera gekeken of de buizen nog in goede staat verkeren.

Planning
Helaas is het niet mogelijk om precies aan te geven wanneer het riool in uw straat wordt gereinigd en geïnspecteerd.
Dit hangt af van wat we tegenkomen in het riool. Bijvoorbeeld zand of ingegroeide boomwortels. Volg daarom de
voortgang op www.gemeenteutrechtseheuvelrug.nl / Actueel / Werk in uitvoering / Plaatsnaam. U vindt hier tevens
een plattegrond van het hele werkterrein.

Bereikbaarheid
De werkzaamheden verplaatsen zich ongeveer ieder uur, waardoor uw woning hooguit even niet bereikbaar
is met de auto. Hulpdiensten kunnen altijd uw woning bereiken.

Neem deze maatregelen
Tijdens het reinigen is het mogelijk dat er rioollucht ontsnapt. U hoort dan een borrelend geluid in de toiletpot,
de wastafel en/of het doucheputje. Als er rioollucht ontsnapt, kan het water omhoog komen.
Om spatten te voorkomen is het verstandig om tijdens de werkzaamheden de toiletdeksel te sluiten
en te verzwaren. In de afvoerputjes kunt u de stopjes plaatsen. Na aﬂoop van de werkzaamheden is
het raadzaam om alle kranen even open te zetten. Dit beperkt eventuele stankoverlast.

Parkeren
Ik verzoek u om de komende weken niet op een
putdeksel(zie afbeelding) te parkeren. Als er een auto
geparkeerd staat op zo’n rioolingang kan het werk
niet worden uitgevoerd en ontstaat er vertraging.

Contact
Heeft u vragen? Neem dan contact op met mij via robbie@heuvelrug.nl.
Contactpersonen van de genoemde werkzaamheden kunt
u vinden op de website.

Hartelijk dank voor uw medewerking!
Robbie

