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: Tips voor een goed gebruik van de openbare ruimte in uw straat

Beste meneer en/of mevrouw,
Uw straat is opgeknapt en ziet er weer netjes uit! Tijdens de werkzaamheden pasten wij een aantal
nieuwe producten toe. Zo is uw straat bijvoorbeeld goed voorbereid op hoosbuien en kan het water
snel wegzakken door de nieuwe bestrating. Voor een zo goed mogelijk resultaat vragen wij uw hulp.
Hierover leest u meer in deze brief.
De buurt ziet er fris en vriendelijk uit
Wij zijn tevreden over het resultaat. De doorgang voor de hulpdiensten is verbeterd. Ook zijn er
meer groenvakken. In het najaar plant de aannemer nog bomen. Onze algemene dienst zorgt voor de
overige beplanting en het onderhoud. Voor het eindplaatje vragen we nog even uw geduld.
Tips voor een zo groen mogelijke straat
Het gras groeit slecht onder auto’s. Dat wisten we vooraf en benoemden we ook tijdens de
informatieavond. De Margrietstraat is langer afgesloten geweest. Hierdoor had het gras meer tijd om
aan te slaan. In de Bernhardstraat en Beatrixstraat was die tijd korter. Dit in combinatie met de hoge
parkeerdruk zorgt helaas voor kale plekken onder de auto’s. We overwegen nog een herstel actie te
doen.
Zand of grond op de bestrating en de grastegels zorgt voor verstopping
In uw straat is waterpasserende bestrating toegepast. Speciale voegen zorgen ervoor dat regenwater
snel tussen de straatstenen onder de rijbaan wegzakt. Die voegen raken verstopt door zand of grond.
Wij vragen u daarom zand of grond niet op de bestrating en grastegels te storten. Wilt u zand of
grond laten bezorgen? Hiervoor kunt u speciale zakken gebruiken (Big Bags).
Gooi alleen water op de bestrating en grastegels
Spoel water met schoonmaakproducten door de afvoer weg in plaats van op straat. Het water wat op
straat en op de parkeervakken wegspoelt komt anders in de bodem en het grondwater. Wij vragen u
daarom het water door de afvoer in huis weg te spoelen. Dit betekent dat ook het wassen van de

auto op straat alleen met water kan en zonder zeep.
Bel of mail ons gerust bij vragen
Wij hopen dat u ook tevreden bent over het resultaat. Mocht u nog vragen hebben stel ze dan
gerust. Ik ben bereikbaar op 071-5806300 of via p.geluk@zoeterwoude.nl, maar op vakantie van 23
juli t/m 8 augustus. Alle informatie over het project vindt u ook op
www.zoeterwoude.nl/margrietstraat.
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