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Beste heer en/of mevrouw,

U woont in de straat Julianpark. Het riool in uw straat is in slechte staat en moet daarom
vervangen worden. De voorbereidingen hebben we gestart. In deze brief leest u wat dit voor u
betekent.

Wij zijn benieuwd naar uw wensen en ideeën
'Wilt u zaken graag veranderd zienin uw straat, of zijn er zaken die u graag wilt behouden?
Laat dit ons dan weten. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen. Dit
nemen we dan mee in de uitwerking van de plannen. Als de tekeningen klaar z4n organiseren
wij een informatieavond om de uitwerking van de plannen te presenteren. Aan het eind van
deze brief leest u hoe u uw wensen en ideeën kunt indienen.

We gaan ook de straat ophogen
Hiervoor moet alle beplanting verwijderd worden. Bomen kunnen niet zomaar opgehoogd
worden. Daarom onderzoeken we per boom of deze kan blijven staan of verwijderd moet
worden. Na het afronden van de werkzaamheden plaatsen we nieuwe planten en bomen.

Uw straat krijgt een nieuwe inrichting en nieuwe stenen
We gaan meteen kijken of de straat handiger kunnen inrichten. Ook hierin nemen we uw
wensen mee.

Uw huisaansluiting op het vuilwaterriool gaan we vervangen
We gaan het vuilwaterriool vervangen, omdat deze slecht is. Ook de huisaansluitingen
worden vervangen. Wij vervangen de huisaansluitingen tot de erfgrens en leggen deze op de
juiste hoogte neer. Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de huisaansluiting op uw
terrein. Het is dus goed mogelijk dat uw rioolaansluiting ook opgehoogd of vervangen moet
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worden, zodat het afvalwater probleemloos naar het gemeentelijk riool kan stromen. Deze
kosten en werkzaamheden zijn voor uzelf.

Er wordt een regenwaterriool aangelegd
Naast het huidige riool in de straat gaan we een extra buis aanleggen voor het regenwater. Het
huidige riool voert het vuile afvalwater gemengd met het schone iegenwater via één buis af
naar de waterzuivering. In de nieuwe situatie hebben we twee rioolbuizen. Eén buis voor vuil
afi¡alwater en één buis is voor regenwater. Het regenwater wordt geloosd op nabijgelegen
sloten. Alle putten in de straat worden aangesloten op het nieuweiegenwatàrriool.

G_raag sluiten wij uw regenpijp aan op het nieuwe regenwaterriool
Wij willen zoveel mogelijk regenwater afvoeren via het nieuwe regenwaterriool. Ook uw
afvoer van de regenpijp aan de voorkant van uw woning. Daarom vragen wij uw toestemming
om dit voor u aante laten leggen door de aannemer. Diiaanbod kunnãn wij äenmalig doen.
De nieuwe aansluiting is het gedeelte tussen de muur aan de voorkant uan u* woning en het
regenwaterriool in de straat. Het voordeel voor u is dat door hevige regenval er minder kans
op verstoring van uw binnenriolering is. De kosten voor aanleg nemen w¡ voor onze
rekening, maar de aansluiting wordt uw eigendom. Net zoals bij de vuilwäteraansluiting is het
toekomstig onderhoud voor u. Aan het eind van deze brief leest u hoe u toestemming kunt
geven voor deze aansluiting.

U kunt ook uw drainage laten aansluiten
Bij het nieuwe regenwaterriool leggen we een drainageleiding aan. Deze zorgtdat de
grondwaterstand niet te hoog kan komen. Misschien heeft ofãverweegt., r.i-f ..n drainage in
de tuin of onder het huis. U kunt deze danlaten aansluiten op het stelJel van de gemeente. Wij
zorgen dan voor de afvoer naar de sloten. De kosten voor aanleg van de aansluiting tot uw
erfgrens nemen wij voor onze rekening. Als eigenaar bent u zeli verantwoordelijk voor de
aansluiting op uw terrein. We horen graagvooraf van u of u een aansluiting wenst. Aan het
eind van deze briefleest u hoe u dit kunt doorgeven.

We gaan tekeningen laten maken van de nieuwe inrichting
Wanneer we deze tekeningen klaar hebben presenteren wij dlze aanu op de informatieavond.
U hoort dan van ons welke werkzaamheden er gaan plaatwinden en hoe. Ook kunt u tijdens
de informatieavond de tekeningen bekijken.r u.ug.n stellen. U ontvangt een uitnodiging uu'
ons wanneer de exacte datum bekend is.

Uw wensen en toestemming aan ons doorgeven
Dit kan per e-mail naar p.geluk@zoeterwouãe.nl of per post naar:
Gemeente Zoeterwoude
t.a.v. Paul Geluk
O.v.v. proj ect Julianapark
Antwoordnummer 19073
2300 VD Leiden
(een postzegel is niet nodig!)
Graag ontvangen wij uw reactie voor 14 mei 201g.



Heeft u nog vragen?
Bel gerust met Paul Geluk, projectleider, 071-5806300. Hij beantwoord uw vragen graag. E-
mailen mag ook, p. geluk@-oeterwoude.nl.
Alle informatie over het project vindt u ook op www.zoeterwoude.nl/julianapark.

groet,
en wethouders van Zoeterwoude,

Ruimte




