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Aan de bewoners van:
Molenpad 7 en 9
Ommed'rjkseweg 9 ï/m 14
Weipoortseweg 1 tlm 44

Datum
Onderwerp

: t2 januari2O2t
: sta rt we rkzaa m heden riole ringsste lse I Weipoortseweg

Beste bewoner(s),

De gemeente Zoeterwoude heeft in een aantal delen van het buitengebied nog een vacuijm-
rioleringsstelsel in gebruik. ln verband met de beperkte capaciteit, leeftijd en storingsgevoeligheid
van dit systeem wordt hier een ander rioleringssysteem aangelegd. ln deze brief leest u meer over
wat deze werkzaamheden voor u betekenen.

Het vacu[im stelsel wordt omgebouwd naar drukriolering
Dit betekent dat de bestaande vacuiimputten worden voorzien van een pomp en een kastje en dat er
een nieuwe leidíng aangelegd wordt in de berm van de Ommedijkseweg en Weipoortseweg. Het
lozingspunt van dit systeem blijft bestaan aan de NÍeuweweg.

Werkzaamheden nieuwe riolering
Op basis van bestaande gegevens is er een voorlopig ontwerp opgesteld voor een nieuw
rioleringsstelsel. Het bedrijf VanderHelm Projecten gaat 16 proefsleuven graven langs de
Ommedijkseweg en de Weipoortseweg. Dit duurt ongeveer2 weken. De proefsleuven worden
gegraven om de werkelijke ligging van de leidingen in de ondergrond te controleren. Tijdens deze
werkzaamheden kan er hinder ontstaan voor het (fiets)verkeer op deze wegen.

Gesprekken met bewoners
Een medewerker van de firma Waalpartners Civil Engíneering neemt contact met u op om een
afspraak te maken om de werkzaamheden op uw terrein te bespreken.

Planning van de werkzaamheden
- Vanaf half januariworden er proefsleuven gegraven langs de Ommedijkseweg en de

Weipoortseweg;
- Vanaf half februari/maart zal de firma Waalpartners gesprekken voeren met de bewoners;
- ln de zomer van 2027 worden de werkzaamheden uitgevoerd, de planning hiervan is nog niet

helemaal zeker in verband met de coronamaatregeren die dan gerden.



Bel of mail ons gerust bij vragen
U bereikt ons op 071-5806300. De Beleidsmedewerker Riolering Gerrit Hofland beantwoordt uw

vragen graag. E-mailen mag ook, g.hofland@zoeterwoude.nl. Alle informatie over het project vindt u

vanaf 1 februari 2021 ook op www.zoeterwoude.nl/Weípoortseweq.

Met vriendel'ljke groet,
namens burgemeester en wethouders van Zoeterwoude,

Gerrit Hofland,
Beleidsmedewerker Riolering


