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: Vragen na presentatie

Beste meneer en/of mevrouw,
Op 16 juni informeerden wij u over de geplande werkzaamheden in Westwout fase 5. Daarin
verwezen wij u naar onze website voor de presentatie over de werkzaamheden en de bijbehorende
tekeningen. U kon tot 5 juli vragen stellen. In deze brief beantwoorden wij de vragen die bij ons
binnen zijn gekomen. Ook vragen wij nogmaals uw toestemming om uw regenpijp aan te sluiten op
het nieuwe riool.
Er zijn weinig vragen gesteld
Dat kan betekenen dat de presentatie en tekeningen duidelijk waren. Dat zou erg fijn zijn. Het kan
ook zijn dat deze manier om vragen te stellen inwoners weerhoudt van het stellen van vragen.
Daarom komen we na de zomervakantie een keer naar uw wijk met de tekeningen. Dan heeft u de
mogelijkheid om eventueel uw vragen alsnog te stellen. Zodra bekend wordt wanneer we uw wijk
bezoeken, informeren wij u daarover. In de bijlage bij deze brief sturen we u de gestelde vragen en
de antwoorden daarop. Wilt u de presentatie of de tekeningen nogmaals bekijken? Deze blijven
beschikbaar op www.zoeterwoude.nl/westwoutfase5.
Graag sluiten we uw regenpijp gratis aan op het nieuwe riool, dit is de laatste mogelijkheid
Wij willen zoveel mogelijk regenwater apart afvoeren. Dan hoeft dat niet meer via het vuilwaterriool
naar de rioolwaterzuivering. Daarom willen wij ook uw afvoer van de regenpijp aan de voorzijde
aansluiten op het nieuwe regenwaterriool. Hier hebben wij uw toestemming voor nodig. De nieuwe
aansluiting betreft het gedeelte tussen de gevel van uw woning en het nieuwe riool. Het voordeel
voor u is dat door hevige regenval geen verstoring van uw binnenriolering meer kan optreden. De
kosten voor aanleg nemen wij voor onze rekening, maar de aansluiting wordt uw eigendom. Net
zoals de vuilwater aansluiting is het toekomstig onderhoud voor u. Wilt u ons toestemming geven
deze aansluiting voor u te maken? Stuur dan een e-mail met uw naam en adres naar de projectleider.
Dit kan tot uiterlijk zondag 8 augustus per e-mail aan p.geluk@zoeterwoude.nl.

Bel of mail ons gerust bij vragen
U bereikt ons op 071-5806300. Projectleider Paul Geluk beantwoordt uw vragen graag. E-mailen mag
ook, p.geluk@zoeterwoude.nl. Paul Geluk is van 23 juli t/m 8 augustus met vakantie. Stelt u in die
periode een vraag? Dan reageert hij vanaf 9 augustus weer. Alle informatie over het project vindt u
ook op www.zoeterwoude.nl/westwoutfase5.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

Paul Geluk
Projectleider

