Informatiebijeenkomst
over de aanleg van twee bergbezinkbassins in het Dommeldal ter
hoogte van de Weegbree en Schrijnerwei met overstortleidingen
Datum:
Locatie:
Aanwezig namens gemeente:

Aanwezig namens adviesbureau:

12 januari 2011
Zalencentrum De Bontekoe te Valkenswaard
A. de Vries, projectleider team ROE
T. Hendriks, wijkcoördinator
J. Castelijns, medewerker team BOR
F. Kloor, projectleider bij RA Infra

Algemeen:
- Welkomstwoord en introductie door T. Hendriks, wijkcoördinator;
- Mw. A. de Vries, projectleider, geeft een presentatie van de voorgenomen
werkzaamheden van het project met de daarbij te volgen procedures;
- Voor de werkzaamheden is de volgende planning aangegeven:
BBB’s

Overstortleidingen

Bestemingplanwijzigingsprocedure
Omgevingsvergunning
Watervergunning
Start aanleg
Omgevingsvergunning
Watervergunning
Start aanleg

Voorjaar 2011
Voorjaar 2011
Voorjaar 2011
Najaar 2011
Voorjaar 2011
Voorjaar 2011
Zomer 2011

Vragen en antwoorden naar aanleiding van de informatiebijeenkomst:
Vraag 1:
In verband met verzakking van de huizen komen wij dan in aanmerking voor vergoeding?
Want dat kan misschien pas na maanden zichtbaar zijn. Hoelang geldt melding?
Antwoord:
Indien de realisatie van dit project schade heeft veroorzaakt kunt u de gemeente aansprakelijk
stellen voor de gelede schade.
Wij zullen echter alles in het werk stellen om schade te voorkomen.
De gemeente neemt contact op met haar verzekering om na te gaan binnen welke termijn de
schade gemeld moet zijn om in behandeling te worden genomen en aan welke voorwaarden
daarbij voldaan moet worden.
Vraag 2:
Is er een centraal meldpunt i.v.m. overlast of eventueel schade? Hoelang?
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Antwoord:
U kunt uw claim kunt u bij de projectleider, mevrouw A. De Vries, indienen. Zij zorgt voor
de verdere (interne) afhandeling en is uw aanspreekpunt.
U kunt uw klacht ook kwijt bij het centrale meldpunt van de gemeente.
De gemeente neemt contact op met haar verzekering om na te gaan binnen welke termijn de
schade gemeld moet zijn om in behandeling te worden genomen en aan welke voorwaarden
daarbij voldaan moet worden.
Vraag 3:
Waarom zo dicht bij de huizen in de Kornoeljelaan?
Antwoord:
Dit tracé is gekozen om zoveel mogelijk bomen te sparen.
Vraag 4:
Wat doen jullie tegen de overlast van het geluid i.v.m. pompen?
Antwoord:
De pompen moeten voldoen aan de wettelijk gestelde eisen voor onder andere
geluidsoverlast. ’s Nachts, wanneer er geen bijgeluiden zijn, is de kans aanwezig dat u ze
hoort. Maar wij verwachten dat dit niet tot overlast zal leiden.

Vraag 5:
Waarom komt de proefbemaling bij de lage nrs.? Het BBB komt aan het andere einde van de
straat!
Antwoord:
Ook voor de aanleg van de overstortleidingen moet bemaling toegepast worden.
Deze locatie is gekozen op basis van alle gedane onderzoeken.
Vraag 6:
Waarom zo dicht bij de huizen aan het begin van de Kornoeljelaan? Dat is slecht voor de
huizen (onttrekking van grondwater vlakbij huizen!)
Antwoord:
Dit tracé is gekozen om zoveel mogelijk bomen te sparen. Gezien echter de beleving van het
groen door u als aanwonende zullen we met het team Groen bekijken of deze bomen alsnog
kunnen wijken om het tracé van de aan te leggen overstortleiding aan het begin van de
Kornoeljelaan verder van de woningen af te leggen, gelijk aan het tracé verderop.
Vraag 7:
In geval van scheuren of verzakken krijgen we dan waardevermindering. Hoe wordt dat
berekend?
Antwoord:
U komt uiteraard in aanmerking voor schadecompensatie als de werkzaamheden, die bij dit
project horen, schade veroorzaken.
Indien u van mening bent dat dit ook tot waardevermindering van uw woning leidt, kunt u
bezwaar maken tegen de door de gemeente vastgestelde OZB.
Voordat wij starten met de rioolwerkzaamheden zullen alle woningen, ook de nu
geïnspecteerde woningen, van buiten geïnspecteerd worden op aanwezige schade. Het bedrijf
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beoordeelt op basis van deze buiteninspectie voor welke woningen ook een interne inspectie
nodig is.
Indien uw woning niet intern geïnspecteerd is, kunt u contact opnemen met de projectleider,
mevrouw de Vries, om aan te geven dat u hier wel voor in aanmerking wilt komen.
Bij gerede twijfel zal uw woning alsnog intern geïnspecteerd worden.
De omvang van de schade zal in overleg met de verzekering van de gemeente en de
benadeelde eigenaren bepaald worden.
Vraag 8:
Komen er ook damwanden waar ze de rioleringsleiding gaan aanleggen? In verband met
fundering op het zand, Kornoeljelaan.
Antwoord:
De overstortleidingen worden niet met behulp van een schuifbekisting gelegd. Dit gebeurt
alleen bij weinig ruimte en/of direct langs veel kabels en leidingen. Dit is hier niet het geval.
Het leggen van riolering met schuifbekisting voegt niets toe aan het voorkomen van
zettingschade daar de grondwateronttrekking gelijk is. Er is zelfs sprake van een grotere
grondwateronttrekking door het toepassen van schuifbekisting omdat de legsnelheid
behoorlijk afneemt waardoor er langer bemaald moet worden en er dus meer water afgevoerd
moet worden.
Vraag 9:
Als er schade komt door het werkverkeer, scheuren b.v. krijgen we daar ook compensatie
voor?
Antwoord:
Uw voorbeeld valt onder schade rechtstreeks veroorzaakt door de realisatie en komt dus in
aanmerking voor schadecompensatie.
Beschadigingen aan uw eigendommen direct veroorzaakt door de aannemer, zult u op de
aannemer moeten verhalen.
De gemeente is van mening dat zij bij rechtstreeks veroorzaakte schades een bemiddelende rol
heeft, maar de gemeente kan voor door de aannemer veroorzaakte schades niet aansprakelijk
gesteld worden.
De gemeente eist altijd dat de aannemer, aan wie het werk gegund wordt, verzekerd is voor de
schades die hij direct veroorzaakt.
Vraag 10:
Ons verzekeringskantoor wordt 5 maanden slecht bereikbaar. Onze bezoekers kunnen
waarschijnlijk slecht parkeren tijdens de werkzaamheden. Dat kost ons ook geld.
Hoe compenseren jullie dat?
Antwoord:
U kunt hiervoor een schadeclaim bij de gemeente indienen. De verzekering van de gemeente
zal de schadeclaim beoordelen en afhandelen volgens de hiervoor geldende richtlijnen.
Vraag 11:
Verzakking van het huis merk je waarschijnlijk pas na maanden. Hoe kan er dan tijdens de
aanleg rekening mee worden gehouden? Is die schade herstelbaar?
Antwoord:
Een specialistisch bureau heeft naar op basis van de grondonderzoeken de toe te passen
werkwijze vastgesteld. Het waterschap eist daarbij dat er retourbemaling toegepast moet
worden om de grondwaterstand in de omgeving niet te veel te verlagen. Om er nu zeker van te
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zijn dat er niets met de woningen gebeurt, heeft de gemeente er voor gekozen om een
proefbemalingopstelling te plaatsten. Hierdoor kunnen we op kleine schaal precies zien wat er
in de omgeving gebeurt en hoeveel grondwater er ontrokken moet worden tijdens de
werkzaamheden.
Wanneer er aanwijzingen zijn dat er schade aan de woningen ontstaat, zal er gestopt worden
met bemalen.
Deze proefopstelling moet bevestigen wat op basis van de grondonderzoeken en de opgedane
ervaringen van het bedrijf is bedacht voor de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden.
Afgelopen week zijn de woningen die nabij het beïnvloedingsgebied liggen door een hiervoor
gespecialiseerd bedrijf aan de buitenzijde bouwkundig geïnspecteerd. Daarbij is ook de
hoogte van de drempel van de voordeur en de hoogte van de weg vastgelegd.
Voordat wij starten met de rioolwerkzaamheden zullen alle woningen, ook de nu
geïnspecteerde woningen, van buiten geïnspecteerd worden op aanwezige schade. Het bedrijf
beoordeelt op basis van deze buiteninspectie voor welke woningen ook een interne inspectie
nodig is.
Indien uw woning niet intern geïnspecteerd is, kunt u contact opnemen met de projectleider,
mevrouw de Vries, om aan te geven dat u hier wel voor in aanmerking wilt komen.
Bij gerede twijfel zal uw woning alsnog intern geïnspecteerd worden.
We mogen er van uitgaan dat alle schade herstelbaar is.
Vraag 12:
Waar komen de pompen die de rioolleiding weer leegpompen?
Antwoord:
In de BBB’s zelf.
Vraag 13:
Wordt de OZB ook verlaagd als de huizen minder waard zouden zijn geworden door
verzakking? Tot hoe lang na de werkzaamheden kunnen we schade claimen?/melden?
Antwoord:
Indien u van mening bent dat uw woning, onder welke omstandigheden dan ook, minder
waard is geworden, kunt u bezwaar maken tegen de door de gemeente vastgestelde OZB.
De gemeente neemt contact op met haar verzekering om na te gaan binnen welke termijn de
schade gemeld moet zijn om in behandeling te worden genomen en aan welke voorwaarden
daarbij voldaan moet worden.

Vraag 14:
Er staat altijd water in onze goten. Graag iets aan doen.
Antwoord:
De situatie wordt onder de aandacht gebracht van het team Beheer Openbare Ruimte (BOR).
Vraag 15:
Graag de bomen die slecht zijn kappen en nieuwe plaatsen i.v.m. de wind als functie van
windschermen.
Antwoord:
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Binnen het werkgebied zal het groen dat schade heeft geleden opgeknapt worden. Bomen, die
toch gekapt moeten worden, zullen gecompenseerd worden.
Vraag 16:
De eiken en beuken bomen laten staan a.u.b.
Antwoord:
Er zullen absoluut geen bomen onnodig gekapt worden. Met het team Groen zijn afspraken
gemaakt over welke bomen als waardevol worden beschouwd en waarvan dus ook afstand
gehouden moet worden met de nodige beschermende maatregelen.
Vraag 17:
Waarom geen binnenwoning-inspectie?
Antwoord:
Het bedrijf beoordeelt op basis van deze buiteninspectie voor welke woningen ook een interne
inspectie nodig is.
Indien uw woning niet intern geïnspecteerd is, kunt u contact opnemen met de projectleider,
mevrouw de Vries, om aan te geven dat u hier wel voor in aanmerking wilt komen.
Bij gerede twijfel zal uw woning alsnog intern geïnspecteerd worden.

Vraag 18:
Leiding Kornoeljelaan: (vanaf Lijsterbeslaan) waarom niet verder opgeschoven weg van de
huizen?
Antwoord:
Uitgangspunt is het zoveel mogelijk handhaven van de huidige bomenstructuur.
Vraag 19:
Doorsnede toevoerleidingen (2 m²)
Antwoord:
De overstortleidingen hebben een diameter van 2 m.

Vraag 20:
Wordt de retentievoorziening aangelegd of niet? Zo ja, waar? En wat is hiervoor het
criterium? Indien niet, gaat het overstortwater in de wei komen die grenst aan de Dommel.
Deze wei overstroomt ook bij hoogwater.
Het vervuilde water stroomt dan over de aangrenzende weilanden. Dat lijkt me een hele
slechte zaak.
Antwoord:
Bij het BBB ter hoogte van de Weegbree is er een ruimte gereserveerd om in de toekomst een
retentievoorziening aan te leggen. Met het waterschap De Dommel is afgesproken dat er eerst
gemeten wordt (aantal overstorten, hoeveelheid overstortend afvalwater en mate van
vervuiling). Aan de hand van deze gegevens wordt bepaald of een retentievoorziening
noodzakelijk is.
Het overstortend afvalwater wordt via rioolbuizen met een uitstroomconstructie afgevoerd
naar de Dommel en zal het weiland niet vervuilen.
Wanneer bij hoogwater de Dommel het weiland instroomt, zou inderdaad het al elders in de
Dommel overgestorte afvalwater in het weiland terecht kunnen komen. Het waterschap eist
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dat alle overstortingen via een voorziening, bijvoorbeeld een BBB, plaats vinden. Dit zorgt
ervoor dat de grootste vervuiling achter blijft in de overstortleiding en het BBB. Deze
vuilreductie en verdunning met regenwater zorgt ervoor dat de overstortingen op de Dommel
veel schoner zijn dan in het verleden.
Vraag 21:
Kunnen de putten/bassins niet verder onder het maaiveld aangelegd worden zodat er geen
“heuvels” ontstaan?
Antwoord:
Het ledigen van de BBB’s is gebaseerd op terugstroming in het rioolstelsel. Hierdoor is een
bepaalde aanleghoogte noodzakelijk. Daarbij komt dat de vormgeving van het BBB zodanig
moet zijn dat het overstortend afvalwater zo schoon mogelijk is. Dit zorgt er voor dat zijn we
gebonden zijn aan bepaalde afmetingen.
Tevens moeten we ervoor waken dat bij hoogwater de Dommel niet via het bassin in het
rioolstel stroomt.
De Dommel en de aanliggende gronden zijn echter het laagste punt in de omgeving. De
bestaande maaiveldhoogte in combinatie met maximale aanlegdiepte en vormgeving leidt er
toe dat er toch “heuvels” ontstaan.
Vraag 22:
Waarom geen controlecamera’s i.p.v. inspectieluiken?
Antwoord:
De inspectieluiken moeten aangebracht worden voor de toegankelijkheid van de BBB’s om
onderhoud uit te voeren.
Verder worden de BBB’s uitgerust met meetsensoren. Deze geven aan wanneer, hoeveel en
met welke vervuiling afvalwater overstort.

Vraag 23:
Graag meer details over de routing van de rioolleiding langs de Kornoeljelaan bijv. afstand tot
de straat.
Antwoord:
Er zal een tekening aan dit verslag toegevoegd worden.
Vraag 24:
Graag uitleg over “stortbak” t.h.v. Kornoeljelaan/de Voort
Antwoord:
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De te maken kruisput heeft een
afmeting van 5 m lang en 2,5 m
breed.
De totale diepte bedraagt ca. 6 m.
De put steekt 0,85 m boven maaiveld
c.q. het fietspad uit.
Om dit hoogteverschil en de ligging
van de put (deels in het huidige
fietspad) op te vangen wordt een
betonnen keerwand aangebracht over
een lengte van ruim 22 m.
Deze keerwand begeleidt als het ware
de slinger in het fietspad

Vraag 25:
Wanneer wordt met de aanleg begonnen naar verwachting?
Antwoord:
Met de overstortleidingen zal begonnen worden voor de zomer.
Met de BBB’s zal na de zomervakantie begonnen worden omdat hiervoor een
bestemmingsplanwijzigingprocedure gevoerd moet worden.
Vraag 26:
Hoe diep komt het BBB aan de Schrijnerwei te liggen?
Antwoord:
Het BBB aan de Schrijnerwei komt ca. 2 m onder het huidige maaiveld en steekt 1,6m (incl.
0,4 m teelaard) boven het maaiveld uit.
Om zoveel mogelijk een “natuurlijke heuvel” als beeld te krijgen, zijn de taluds 1:7. Dat wil
zeggen dat er 11,2 m lengte nodig is om de hoogte van 1,6 m te overbruggen.

Vraag 27:
Is het BBB openlijk zichtbaar of ligt alles onder het zand?
Antwoord:
De BBB is een gesloten constructie welke zich onder minimaal 40 cm teelaarde zal bevinden.
Wel zijn een regelkast en de toegangsluiken bovengronds zichtbaar.
Vraag 28:
Komt BBB rechts of links van de huidige overstort te liggen?
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Antwoord:
BBB Weegbree komt rechts (noordelijk) te liggen, kijkende naar de overstort vanaf de
Kornoeljelaan naar de Dommel.

Vraag 29:
Waar precies BBB Schrijnerwei? (Voor bomenrij?)
Antwoord:
BBB Schrijnerwei komt rechts voor de bomenrij (zuidelijk) te liggen, kijkende naar de
overstort vanaf de Schrijnerwei.
Vraag 30:
Hoe zit het precies met het riool bij Schrijnerwei? Welke plekken?
Antwoord:
Het huidige stelsel blijft gehandhaafd. Er wordt een nieuwe leiding, de overstortleiding,
gelegd door het weiland naar het BBB. De leiding naar de overstort wordt verwijderd. Er
wordt een nieuwe leiding gelegd vanaf het BBB naar de bestaande overstort.
Vraag 31:
Hoe groot is het gebied waar water aan onttrokken wordt?
Antwoord:
Vanaf hart buis / sleuf is het beïnvloedingsgebied ca. 15 meter. Dit wil echter niet zeggen dat
de grondwaterstand over deze hele afstand verlaagd wordt naar 3 meter onder maaiveld.
Alleen ter plaatse van de sleuf moet het droog zijn. Bij 15 meter afstand vanaf hart buis / sleuf
is er geen invloed meer op de grondwaterstand. De beïnvloeding van de grondwaterstand
verloopt via een kromme lijn waarvan de grootste invloed dicht bij de sleuf blijft.
Vraag 32:
Wanneer precies starten?
Antwoord:
Met de overstortleidingen zal begonnen worden voor de zomer.
Met de BBB’s zal na de zomervakantie begonnen worden omdat hiervoor een
bestemmingsplanwijzigingprocedure gevoerd moet worden.
Vraag 33:
Hoe diep onder de grond (BBB)?
Antwoord:
Het BBB aan de Schrijnerwei komt ca. 2 m onder het huidige maaiveld en steekt 1,6m (incl.
0,4 m teelaard) boven het maaiveld uit. Om zoveel mogelijk een “natuurlijke heuvel” als
beeld te krijgen, zijn de taluds 1:7. Dat wil zeggen dat er 11,2 m lengte nodig is om de hoogte
van 1,6 m te overbruggen.
Vraag 34:
Moet het riool bij de Schrijnerwei nog helemaal aangelegd worden?
Antwoord:
Er moet nog een overstortleiding aangelegd worden.
Vraag 35:
Wordt er gebruik gemaakt van ‘oude’ bestaande leidingen?
Antwoord:
Nee, alleen van de bestaande overstort. De leiding hier naar toe wordt verwijderd.
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Vraag 36:
Wat is de geluidsoverlast van de bronbemaling?
Antwoord:
De pompen moeten voldoen aan de wettelijk gestelde eisen voor onder andere geluid.
’s Nachts, wanneer er geen bijgeluiden zijn, is de kans aanwezig dat u ze hoort. Maar wij
verwachten dat dit niet tot overlast zal lijden.
Op zeven meter afstand produceren de pompen een geluid van 49 dBa. Dit is vergelijkbaar
met het voeren van een gesprek. Zeven meter verder is dit gereduceerd tot 46 dBa. Dit is
fluisterniveau.
Vraag 37:
Is er geur-/stankoverlast? (van de BBB).
Antwoord:
In de BBB’s worden de nodige voorzieningen getroffen om stankoverlast te voorkomen.
Alleen wanneer u bij het BBB staat, zullen er momenten zijn dat u iets van “stank” kunt
waarnemen.
Vraag 38:
Wat is het geluidsniveau van de pompen als zij het water uit de BBB weer terugpompen in het
riool?
Antwoord:
De pompen moeten voldoen aan de richtlijnen volgens de Wet Geluidhinder. Daarbij wordt
het geluid gedempt doordat de pompen zich ondergronds in het BBB bevinden.
Het aanslaan van de pompen zal in de woningen niet waarneembaar zijn en dus ook niet tot
geluidsoverlast leiden.

Vraag 39:
Zijn er alternatieven qua plaats van de BBB? Zo nee, wat heeft het dan voor zin een
bezwaarschrift in te dienen, daar de BBB’s van overheidswege worden opgelegd.
Antwoord:
Bij het bepalen van de locaties is er gekeken naar het hydraulisch functioneren van het
huidige rioolstelsel in de gemeente Valkenswaard in combinatie met de eisen van het
waterschap. In overleg met het waterschap zijn de huidige locaties bepaald.
Het indienen van een bezwaarschrift leidt tot vertraging van het vast stellen van het
gewijzigde bestemmingsplan en dus ook tot vertraging start werkzaamheden.
Vraag 40:
Wat zijn de consequenties voor de riolering? Na fikse buien is de rioolcapaciteit nu al niet
voldoende, zeker 1x per jaar (regelmatig) staat het water in de wc/badkamer, m.n. aan de
Schrijnerwei. Vaker contact geweest met de gemeente, iedere keer word je met ’n kluitje het
riet ingestuurd.
Antwoord:
Binnen de gemeente is bekend dat dit gebied problemen heeft tijdens hevige neerslag. In het
verleden zijn er extra ontluchtingsgaten in de putdeksels aangebracht ter ondersteuning.
Mogelijk dat deze verstopt zijn.
Bij hevige regenval kan de waterstand van het rioolstelsel boven de weg uitkomen. Dit kan
echter nooit de oorzaak zijn van uittredend rioolwater in het toilet of de badkamer.
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De ervaring leert dat er een tweetal oorzaken kunnen zijn:
Onvoldoende ontluchting in uw woning, bijv. een te kleine ontspanningsleiding
waardoor de ontluchting van de riolering (gedeeltelijk) via de hemelafvoer
verloopt;
De binnenriolering is onder de fundering naar buiten gebracht waardoor een
ongewenst waterslot ontstaat bij een gevuld rioolstelsel.
Bij hevige regenval loopt uw binnenriolering vol via de dakafvoeren. De aanwezige lucht in
deze leidingen zoekt een uitweg. Wanneer een van de twee hierboven genoemde situaties
aanwezig is, drukt deze lucht de stankafsluiter in toilet en/of afvoer van het bad of de douche
weg. Hierdoor kan het regenwater vermengd met afvalwater via toilet en/of afvoer van het
bad of de douche uittreden.
De situatie wordt onder aandacht gebracht van het team Beheer Openbare Ruimte (BOR).

Vraag 41:
Het water wat uit het BBB stroomt in de retentievoorziening en die stroomt over in de
Dommel en de Dommel stroomt over, ligt dan al het vuil bij mijn wei?
Antwoord:
Bij het BBB ter hoogte van de Weegbree is er een ruimte gereserveerd om in de toekomst een
retentievoorziening aan te leggen. Met het waterschap De Dommel is afgesproken dat er eerst
gemeten wordt (aantal overstorten, hoeveelheid overstortend afvalwater en mate van
vervuiling). Aan de hand van deze gegevens wordt bepaald of een retentievoorziening
noodzakelijk is.
Het overstortend afvalwater wordt via rioolbuizen met een uitstroomconstructie afgevoerd
naar de Dommel en zal het weiland niet vervuilen.
Wanneer bij hoogwater de Dommel het weiland instroomt, zou inderdaad het al elders in de
Dommel overgestorte afvalwater in het weiland terecht kunnen komen. Het waterschap eist
dat alle overstortingen via een voorziening, bijvoorbeeld een BBB, plaats vinden. Dit zorgt
ervoor dat de grootste vervuiling achter blijft in de overstortleiding en het BBB. Deze
vuilreductie en verdunning met regenwater zorgt ervoor dat de overstortingen op de Dommel
veel schoner zijn dan in het verleden.

Vraag 42:
Nr. 36, 38 en 40 vallen niet binnen het “test- en meetgebied”??
Antwoord:
Nee, deze huizen grenzen niet aan het beïnvloedingsgebied van de proefopstelling.
Vraag 43:
Tijdens de testperiode wordt schade geconstateerd. Wie vergoedt dit?
Antwoord:
U kunt de gemeente aansprakelijk stellen indien u schade heeft geleden door de
proefbemaling.
Vraag 44:
De bungalows zijn gebouwd op een zand- en betonplaat. Zeer gevoelig voor de stand van het
grondwater is in het verleden gebleken. Alle hebben scheuren die zijn gerepareerd door de
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eigenaren. Wat en hoe indien nieuwe scheuren ontstaan. (binnen- en buitenscheuren?)
Aansprakelijkheid gemeente of waterschap?
Antwoord:
Tijdens de aanleg van de riolering is de gemeente aansprakelijk voor schade ontstaan als
gevolg van deze werkzaamheden.
Vraag 45:
Nr. 36 t/m 40 opnemen in de proefbemaling (meten).
Antwoord:
Deze woningen zullen alsnog geïnspecteerd worden.
Vraag 46:
Wat gebeurt met de afwateringssleuven van de Kornoeljelaan naar de Dommel. Worden de
destijds toegezegde vlinderkleppen nog gemonteerd?
Antwoord:
De vraag wordt niet begrepen. Vlinderkleppen zijn voor het afsluiten van leidingen en hier
gaat het over greppels.
Mogelijk bedoelt u stuwen. Onduidelijk is echter met welk doel deze geplaatst moeten
worden. Bij de gemeente is hierover niets bekend.

Vraag 47:
Graag meer info over logistiek betreffende te verwachten werkverkeer.
Antwoord:
In het bestek zal een routing voor de aan- en afvoer van materialen voorgeschreven worden.
De Lijsterbeslaan, Kornoeljelaan en Weegbree zullen de hoofdroute vormen. Alle ontstane
schade in het openbare gebied wordt na realisatie geïnventariseerd en indien nodig verholpen.
Vraag 48:
Hoe worden de BBB’s afgeschermd met name i.v.m. kinderen.
Antwoord:
Afschermen van de BBB’s is niet noodzakelijk daar het een gesloten constructie is. Bij de
uitstroomvoorziening zullen de nodige maatregelen getroffen worden.
Vraag 49:
Wordt, zoals eerder is beloofd, de Kornoeljelaan gereconstrueerd?
Antwoord:
Waarschijnlijk is men er in het verleden vanuit gegaan dat de overstortleiding in de
Kornoeljelaan zelf gelegd zou worden. Dit is nu echter niet het geval. Vanuit dit project zal
daarom de Kornoeljelaan dan ook niet gereconstrueerd worden.
Vraag 50:
Wordt Lijsterbeslaan opgebroken? Zo ja, reconstructie?
Antwoord:
Bij de Lijsterbeslaan is de mogelijkheid tot reconstructie wel aanwezig omdat het asfalt
gedeeltelijk en de langsparkeerplaatsen volledig opgebroken worden.
Vraag 51:
Met name ongeheide woningen zijn erg gevoelig voor scheuren. Hoe wordt dat voorkomen?
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Antwoord:
Een specialistisch bureau heeft naar op basis van de grondonderzoeken de toe te passen
werkwijze vastgesteld. Het waterschap eist daarbij dat er retourbemaling toegepast moet
worden. Om er nu zeker van te zijn dat er niets met de woningen gebeurt, heeft de gemeente
er voor gekozen om een proefbemalingopstelling te plaatsten. Hierdoor kunnen we op kleine
schaal precies zien wat er in de omgeving gebeurt. Wanneer er aanwijzingen zijn dat er
schade aan de woningen ontstaat, zal er gestopt worden met bemalen. Deze proefopstelling
moet bevestigen wat op basis van de grondonderzoeken en de opgedane ervaringen van het
bedrijf is bedacht voor de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden.
Afgelopen week zijn de woningen die nabij het beïnvloedingsgebied liggen door een
hiervoor gespecialiseerd bedrijf aan de buitenzijde bouwkundig geïnspecteerd. Daarbij is ook
de hoogte van de drempel van de voordeur en de hoogte van de weg vastgelegd.
Voordat wij starten met de rioolwerkzaamheden zullen alle woningen, ook de nu
geïnspecteerde woningen, van buiten geïnspecteerd worden op aanwezige schade. Het bedrijf
beoordeelt op basis van deze buiteninspectie voor welke woningen ook een interne inspectie
noodzakelijk is.
Indien uw woning niet intern geïnspecteerd is, kunt u contact opnemen met de projectleider,
mevrouw de Vries, om aan te geven dat u hier wel voor in aanmerking wilt komen.
Bij gerede twijfel zal uw woning alsnog intern geïnspecteerd worden.
Vraag 52:
Waarom niet in hele Kornoeljelaan op gelijke afstand van de huizen de afvoerleiding gelegd?
Antwoord:
Gezien de reactie in de zaal zullen we het tracé opnieuw bekijken.

Vraag 53:
Het groene aangegeven als leiding is dat een nieuwe leiding of liggen daar al leidingen en
wordt er een bijgelegd?
Antwoord:
Vanaf de Tienendreef naar de Kornoeljelaan ligt al een leiding. Hier wordt een nieuwe leiding
bijgelegd. Dit geldt ook voor de Lijsterbeslaan. In het tracé langs de Kornoeljelaan naar de
locatie van het BBB bevindt zich geen andere leiding.

Vraag 54:
Is er een aanspreekpunt als er iets met onze huizen gebeurt?
Antwoord:
De projectleider, mevrouw de Vries, is uw aanspreekpunt.
Vraag 55:
Verschillende woningen aan de Kornoeljelaan (o.a. de bungalows, nrs. 26 t/m 40) staan op
plaatselijk sterk zettinggevoelige grond. Omdat ze op een plaat gebouwd en gefundeerd zijn
i.p.v. op palen. Is er voor een paar huizen al sprake van zettingschade (schermen)?
Antwoord:
De overstortleidingen worden niet met behulp van een schuifbekisting gelegd. Dit gebeurt
alleen bij weinig ruimte en/of direct langs veel kabels en leidingen. Dit is hier niet het geval.
Het leggen van riolering met schuifbekisting voegt niets toe aan het voorkomen van
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zettingschade daar de grondwateronttrekking gelijk is. Er is zelfs sprake van een grotere
grondwateronttrekking door het toepassen van schuifbekisting omdat de snelheid van het
leggen van rioolbuizen behoorlijk afneemt waardoor er langer bemaald moet worden en er dus
meer water afgevoerd moet worden.
Vraag 56:
Hoe ver gaat u de grondwaterstand verlagen?
Antwoord:
Met een speciaal voor deze situatie ontwikkelde en beproefde bemalingsconstructie zal de
grondwaterstand in de sleuf verlaagd worden naar ca. 3 m onder het bestaande maaiveld.
Vraag 57:
Tot hoever reikt daarvan de invloed?
Antwoord:
Vanaf hart buis / sleuf is het beïnvloedingsgebied ca. 15 meter. Dit wil echter niet zeggen dat
de grondwaterstand over deze hele afstand verlaagd wordt naar 3 meter onder maaiveld.
Alleen ter plaatse van de sleuf moet het droog zijn. Bij 15 meter van hart buis / sleuf is er
geen invloed meer op de grondwaterstand. De beïnvloeding van de grondwaterstand verloopt
via een kromme lijn waarvan de grootste invloed dicht bij de sleuf blijft.
Vraag 58:
Wat betekent dat voor eventuele ongelijke zetting en ????? schade? Was reeds het geval bij
rioolwerk 2003: Lavendellaan.
Antwoord:
Door het uitvoeren van de proefbemaling weet de gemeente welke gevolgen de
werkzaamheden hebben. Aan de hand van de bevindingen van de proefbemaling worden
definitieve beslissingen genomen voor het tracé en wijze van aanleggen.
U mag er vanuit gaan dat de gemeente geen grote risico’s bewust wil nemen met een reële
mogelijkheid tot schade aan uw eigendommen op welke wijze dan ook.

Vraag 59:
Wegopbreking 1e woonblok Kornoeljelaan/Lijsterbeslaan. Invloed rijden/parkeren? Of via
plantsoen i.p.v. parkeervakken.
Antwoord:
De aansluiting vanaf de Lijsterbeslaan en Tienendreef naar de Kornoeljelaan loopt rechtdoor
vanaf de zuidelijke rijbaan Lijstebeslaan (langsparkeerzijde) naar het groen in de
Kornoeljelaan.
Vraag 60:
Open bergingsbak Waar? Omheining?
Antwoord:
De BBB’s zijn een gesloten ondergrondse constructie.
Vraag 61:
Waarom tijdslimiet eind 2011 door waterschap gesteld? Indien niet gehaald wat dan?
Sancties? Ander plan.
Antwoord:
Dit is zo met het waterschap afgesproken. Alleen vertraging in de bestemmingsplanwijzigingprocedure is voor het waterschap acceptabel betreffende een later opleveringsdatum.
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Vertraging kan lijden tot sancties vanuit het waterschap.
Een ander plan is er niet daar dit het resultaat is van ruim een jaar onderhandelen met het
waterschap waarbij alles zorgvuldig bekeken en berekend is.
Vraag 62:
Meldpunt calamiteiten, verzakking en andere calamiteiten (wie? Hoe bereikbaar) e-mail?
Antwoord:
Uw aanspreekpunt is de projectleider, mevrouw de Vries. Zij is telefonisch onder werktijden
bereikbaar onder nummer 040-2083699.
Voor de start van de werkzaamheden ontvangt u een brief met hierin vermeld een globale
planning en de telefoonnummers van de opzichter en uitvoerder van het werk zodat er
accuraat gereageerd kan worden.
Vraag 63:
Inzage in dossier huisinspectie/stand van zaken (afschrift?)
Antwoord:
De bewoners waarvan de huizen geïnspecteerd zijn, ontvangen een kopie van de
inspectierapportage.
Vraag 64:
Wordt er ook ’s nachts gewerkt/gepompt?
Antwoord:
De werkzaamheden aan de riolering vinden plaats op weekdagen van maandag tot en met
vrijdag tussen zeven uur ’s ochtends en zes uur ’s avonds, uitgezonderd calamiteiten.
De pompen voor de bemaling werken volcontinu, dat wil zeggen zeven dagen per week,
vierentwintig uur per dag.

Toevoeging verslag:
-

-

-

Voor én na de werkzaamheden zal door een gespecialiseerd bedrijf een
bouwtechnische inspectie van de woningen uitgevoerd worden. Op basis daarvan
wordt mogelijke schade vast gesteld en opgenomen met de verzekering;
Alle bewoners ontvangen een kopie van de aan hun woning uitgevoerde inspectie;
Indien u van mening bent dat er na deze periode ook nog schade is ontstaan, kunt u
de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De verzekering stelt hier geen
maximale termijn voor;
De gemeente heeft besloten dat de leiding aan de Kornoeljelaan zo ver mogelijk
van de huizen wordt gelegd conform bijgevoegde tekening.
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