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Onderwerp
Update stand van zaken project Hei-akker en omgeving

Beste bewoner(s),

Graag informeren wij u over de voortgang van de herinrichting van Hei-akker, Vlonderakker en

Berkakker.

Bomenkap
ln september starten we, vooruitlopend op de herinrichting met het rooien van de bomen. De bomen

worden tot ongeveer I meter boven maaiveld afgezaagd. De stronken worden pas verwijderd

tijdens de herinrichting. Tijdens het kappen van de bomen zijn wegafzettingen helaas noodzakelijk

zijn. U ontvangt van bomenrooibedrijf Van Weert Rondhout B.V. nog de planning voor september en

verdere informatie over deze wegafzettingen.

Planning herinrichting
Direct na de zomervakantie worden verschillende aannemers uitgenodigd om een prijsopgave te

doen voor de werkzaamheden. Wij verwachten begin oktober de aannemer te kiezen met de meest

gunstige prijsopgave. Hierna kunnen we u meer informatie te geven over de planning van de

herinrichting.

Aanleg schoon hemelwaterriool
Zoals u weet wordt er ook een schoon hemelwaterriool aangelegd. Dit doen we om in te spelen op

de effecten van klimaatverandering. De kans bestaat dat het gemengde riool te klein is om de

extreme hoeveelheid regenwater in de toekomst op te vangen. Waardoor ongezuiverd rioolwater

"op straat stroomt". Om dit te voorkomen worden de regenwaterafvoeren van de woningen en

kolken aangesloten op het nieuw aan te leggen hemelwaterriool. Het schone regenwater wordt dan

niet naar de waterzuivering afgevoerd maar naar de retentievijver aan de Europalaan. Aanvullende
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voordelen hiervan zijn dat het verdroging van de bodem tegengaat en dat het kostenbesparend is
Erg duurzaam dus.

Toestemming aansluiting
Wij hebben wel uw toestemming nodig voor het afkoppelen van de regenwaterafvoer(-en) aan de
straatzijde van de woning. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Na de zomer wordt u
hierover door de gemeente benaderd en kunt u eventuele vragen hierover stellen.

lnformatie en vragen
Meer informatie over het project Heiakker leest u op www.loonopzand.nl/heiakker.
Heeft u nog vragen? Dan mag u deze mailen aan: proiectteam.infra@loonopzand.nl

Met v lijke groet,

J NS
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