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Reconstructie Vossenbergselaan- Beethovenstraat 

Vrijdag 10 september heeft
Wethouder Gerard Bruijniks de
werkzaamheden officieel geopend.

Hij vertelt waarom deze
werkzaamheden belangrijk zijn voor
de omgeving:

"Het is erg belangrijk dat het water goed
afgevoerd kan worden. Zo houden we droge

voeten. Door het vervangen van het riool en het
aanbrengen van een gescheiden stelsel, wordt het

'dikke' water gescheiden van het hemelwater. 
 Ook kunnen bewoners meedenken over het

afkoppelen van hun regenpijp. Zo houden we het
waterpeil in de omgeving op orde, hoeft het

schone water niet te worden gereinigd en kunnen
de bloemen en planten in de buurt goed groeien.

Daarnaast pakken we met de werkzaamheden
meteen het straatwerk en het groen mee. We
hebben het ontwerp samen met de  bewoners

opgesteld, want het is hún straat en zij moeten
zich er prettig bij voelen. "



Tegels eruit, planten erin (minimaal 10 m² tuin,  

Regenwatervijver (minimaal 10 m²)
Geveltuin (minimaal 5 m²)
Regenton
Waterdoorlatende verharding
Een groen dak
Een groenere buurt (samen met minstens 3 buren)
Afkoppelen op riool 

  geen kunstgras)

Met de aanleg van het regenwaterriool in de Vossenbergselaan en Beethovenstraat, is het voor de
bewoners mogelijk om binnen dit project de regenwaterpijp op het nieuwe stelsel aan te sluiten.
Gemeente Loon op Zand wil dit stimuleren en stelt dan ook maximaal 1.500 euro per woning
beschikbaar. Voorwaarden hierbij zijn dat het de regenpijpen aan de voorzijde (straatzijde) betreft en dat
de afkoppeling wordt gerealiseerd door middel van een pvc-rioolbuis die door de tuin vanaf de regenpijp
aan de voorgevel wordt aangelegd. Extra kosten (boven 1.500 euro) zijn voor uw eigen rekening. 
(voor de volledigheid: dit betreft de woningen in de Vossenbergselaan met de “even”-huisnummers).

Indien u ook aan de achterzijde van de woning wil afkoppelen, zijn daarvoor verschillende
mogelijkheden. Hieronder zijn diverse mogelijkheden aangegeven:

Afkoppelen regenwater

Subsidie 

Het klimaat verandert. Er komen meer hoosbuien en droogte- en hitteperiodes.
Daar moeten we maatregelen voor treffen. Draagt u ook een steentje bij? Door bijvoorbeeld tegels in uw
tuin te vervangen door planten, een regenton aan te schaffen of met de hele straat, wijk of vereniging
een groenstrook aan te leggen. Als u dit doet, komt u in aanmerking voor subsidie.

Wil u meer informatie ontvangen over de
mogelijkheden tot afkoppelen?  
Neem contact op met de omgevingsmanager: 
Nathalie Verbraak 
Telefoon: 06 36 46 40 15 
E-mail: n.verbraak@akertech.nl

60 bewoners zijn al aangemeld voor de WhatsApp verzendlijst en ontvangen doorlopend informatie 
betreft de werkzaamheden!

 
Om u aan te melden, vragen wij u een app te sturen naar het nummer 06-3439 5100  met uw

  e-mailadres, naam en woonadres. U ontvangt een bericht ter bevestiging van uw aanmelding.
 

DELTA Fiber gaat binnen dit project glasvezel aanleggen.
Op korte termijn ontvangt u hier meer informatie over. 

Aansluiting glasvezel

Afkoppelen regenwater achterzijde van de woning 


