
# l+' Ri.le!!iq stedelt jt qêb!êd. pdf +l
,+-

Ei(È
Twee maanden voordat de gemeente de riolering bij u

in de straat gaat ophogen of vervangen, sturen we u

een brief met de startdatum en een uitleg over de
werkzaamheden. ln deze brief adviseren we u om
onderhoud aan uw deel van de riolering tegelijkertud
te laten uitvoeren. U heeft dan nog ruim de tijd om
offertes te vragen en dingen te regelen.

Twee weken voordat we beginnen, krugt u een tweede
brieÍ. ln deze brief geven we u meer informatie over
de renovatie van de riolering.

ïerwrjl regenwater ook ongezuiverd naar het opper-
vlaktewater kan. Daarom legt de gemeente Westland
bij nieuwbouw een dubbele riolering aan. Het afvalwa-
ter gaat naar de rioolwaterzuivering, het regenwater
direct naar sloot of plas.

Nederland heeft steeds vaker te maken met water-
overlast. Dat komt doordat er vaker hevige buien zijn.
Daarnaast zijn meer oppervlakten verhard, zoals
betegelde tuinen. Daardoor komt êr meer regenwater
in het riool terecht. De piekbelasting is hierdoor
groter dan de riolering aankan. Soms blijft het water
dan ook enige tijd op de straten staan.

STEDELIJK GEBIED

-De gemeente Westland is verantwoordelUk voor de Íiolering binnên de gemeentegrenzen. Als eigenaar van een pand

bent u zelf verantwoordelijk voor het stukje riolering tussen uw pand en de aansluiting op de gemeentelijke riolering.
Deze folder informeert u over de taakverdeling op het gebied van riolering tussen de gemeente en eigenaren van

onroerend goed. Wanneer de gemeente onderhoud pleegt aan de riolering, bespaart u veel kosten en ongemak als u

op hetzelfde moment uw deel van riolering vervangt of onderhoudt.
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Als we douchen, de wc dooÍspoelen of de was doen,
veMachten we dat het afvalwater netjes wordt aÍge-
voerd. wanneer het regent, rekenen we erop dat het
water de putten instroomt en dat we er geen last van
hebben. 850 kilometer riolering in de gemeente West-
land zorgt ervoor dat dit ook werke|jk gebeurt.

Je zjet het niet en het zit keurig verborgen onder de
grond. N4aar de riolering vraagt regelmatig onderhoud.
Gemiddeld elke 50 jaar moeten we de hoofdriolering
vervangen. Dit komt doordat westiand vooÍ een groot
deel gebouwd is op veen en klei. De bodem verzakt en
daardoor raken leidingen beschadigd. Daarnaast slijten
ze dooÍ het gebruik.

Als we de riolering vernieuwen of ophogen, heeft dat
vaak gevolgen voor het stukje riolering van uw woning
of bedrijfspand naar de gemeentelijke riolering. U moet
zelf zorgen voor een goede aansluiting tussen uw pand

en het vernieuwde riool, zodat het afvalwater kan
wegstromen. Wij raden u aan om deze werkzaamheden
te laten uitvoeren als de gemeente 00k bezig is. Dat
kan u veel geld schelen.

Wanneer u tegelijk met de gemeente uw riolering
aanpast, is dat voor u goedkoper. U hoeft dan niet te
betalèn voor het opbreken en herstellen van het
wegdek. De straat ligt immers toch al open. Als u het
werk laat uitvoeren door de aannemer die toch al voor
ons aan hêt werk is, kunt u daar mogelijk ook op
besparen. Doet u nièts en moet de aansluiting later
alsnog worden vêrnieuwd, dan betaalt u zelf de kosten
voor het opbreken en herstellen van het trottoir en de
straat.

U betaalt zelf de kosten voor het vervangen of aanpas-
sen van de huisaansluiting. Ook onderhoud aan uw
stuk van de riolering is voor uw rekening. u schakelt
zelf een aannemer in om het werk uit te voeren. Als de
riolering verstopt raakt, betaalt u ook zelf de kosten.
De afvoer kan vêrstopt raken als u grove materialen
doorspoelt, zoals maandverband of incontinentiemate-
riaal. ook frituurvet en jus kunnen de afvoer verstop-
pen. Spoel dit dus niet door de wc.

Woont of werkt u in een gebouw met meerdeÍe eigena-
ren, zoals een appartementengebouw of een bedrUfs-
verzamelgebouw? Dan betaalt u samen met de andere
eigenaren via de Vereniging van Eigenaren (VVE) voor
het werk aan de afvoer en de rioolaansluiting. ln de
notariéle akte van splitsing staat hoe de kosten
worden verdeeld. U heeft deze akte getekend bij
aankoop van de woning of bedrijfsruimte.

ook krijgt u de gegevens van onze contactpersoon.
lvlet hem of haar kunt u het werk aan uw aansluiting
bespreken en afstemmen.

De gemeente Westland heeft de regels voor aan de
aanleg van een rioolaansluiting en lozing van afvalwa-
ter vastgelegd in de 'Verordening aÍvalwaterverwer-
king20L4'. Deze verordening kunt u inzien en down-
loaden op www.140174.n1.

Als u een pand voor de eerste keer op dê riolering
wilt aansluiten, vraagt u een rioolbeschikking aan bij
de gemeente. Het'Aanvraagformulier rioolaansluiting'
kunt u downloaden op onze website. U vult hierop ook
in welke soorten aÍvalwater u wilt lozen. Nadat u hêt
Íormulier heeft ingediend, nemen we contact met u

op om een en ander aÍ te stemmen.
Als eigenaar dient u zelf te zorgen voor de aanleg van
uw afvoer tussen uw pand en de gemeentelrlke
riolering en voor herstel van de bestrating. De
gemeente brengt u kosten in rekening voor de rioolbe-
schikking en vooÍ het aansluiten op de gemeentelijke
riolering. De actuele tarieven vindt u op onze website.

Als u de huidige aansluiting wilt vernieuwen, heeft u

geen beschikking nodig. Wel toestemming, als in

openbaar gebied werkzaamheden moeten gebeuren.

Gebruik hiervoor het'Aanvraagformulier rioolaanslui-
ting'.

Regenwater dat niet jn de aarde wegzakt of zijn weg
vindt naar sloten, komt in het riool terecht. Dit geeft
extra kosten, want we moeten dan meer water zuive-
ren.

Het kost heel veel geld om de riolering aan te passen

aan de piekbelasting. omdat de buien steeds heviger
worden, is wateroverlast af en toe onvermidelijk. De
gemeente ondezoekt welke andere mogelUkheden er
zrjn om de waterpieken trjdeljjk op te vangen of te
zorgen dat de grote hoeveelheid water niet tot water-
overlast leidt. Als inwoner kunt u ook zelf op uw eigen
terrein wateroverlast beperken, bijvoorbeeld door
water op te vangen in een regenton, een drempel te
maken bij uw buitendeur en uw tuin niet volledig te
verha rden.

Download het'aanvraagformulier rioolaansluiting" op
www.140174.n| en stuur het naar de gemeente via
info@gemeentewestland.nl of per post naar

Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk

Stuur bt uw aanvraag brief een situatietekening in
drievoud mee. Dan kunnen we beoordeien hoe en
waar uw riolering het beste kan worden aangesloten
en welke materialen nodig zijn.

Heeft u vragen over rioleringsprojecten, uw aanslui-
ting op het riool of over aannemers met een vergun-
ning? Kijk dan op www.140174.n1, zoekterm 'riool
aansluiting'. Of neem contact op via info@gemeente-
westland.nl of via het l<CC I4-Ot74.
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