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Aan het college,
Inleiding
Tijdens de commissievergadering heb ik enkele vragen gesteld. Mij werd echter gevraagd om
deze vragen nog even schriftelijk te stellen aangezien ze technisch waren.

Vragen
1) Tijdens een wandeling kwamen we o.a. door de Van Duivenvoordestraat.
Daar viel het op dat op sommige putdeksels staat dat het regenwater betreft.
Verderop lagen er putdeksels dicht bij elkaar.
Vraag: Is het voor de medewerkers wel duidelijk welke putten het zijn, voor afvalwater of
voor hemelwater.
2) Op de Van Duivenvoordestraat zagen we ook een putdeksel in een parkeervak. Op dat
moment stond daar een auto geparkeerd.
Vraag: Is het wel slim om putdeksels te plaatsen in een parkeervak? Want bij nood is
deze put niet bereikbaar voor de medewerkers.
3) Wij vragen ons af of het krediet van 140.000 euro wel genoeg is voor het groot onderhoud
van de putten ( hangt o.a. af van het aantal ) in de Schrijverswijk. Je hebt namelijk
verschillende manieren om groot onderhoud te plegen aan de putten.
Vraag: Gaan we bij groot onderhoud van de putten in de Schrijverswijk uit van de goedgoedkoopste oplossing of voor de duurzaamste oplossing?

Antwoord van het college

Antwoord op vraag 1.
Het is voor onze (buiten)medewerkers heel goed duidelijk welke put wat is en hoe de
afvalwaterstromingen zich verplaatsen. Wij beschikken over een rioleringsbeheerpakket dat goed
gevuld is met actuele data. Voordat de medewerkers op de locatie gaan, nemen zij hierin eerst
goed kennis van aanvullende informatie. Meeste putranden of deksels zijn voorzien van
herkenbare aanduiding, letter of schrift.
Antwoord op vraag 2.
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De beperkte ruimte zowel ondergronds als bovengronds resulteert in situaties die lijken ongunstig
maar het is niet verboden. Verplaatsen van de rioolputten (met buizen), die in aanlegfase minder
gunstig zijn gepositioneerd, is een aanzienlijke opgave. Daartegen bestaat de kans dat bij een
noodsituatie een geparkeerd voertuig moet worden verplaatst. In de praktijk leidt het niet tot
problemen.
Antwoord op vraag 3.
In de Schrijverswijk zijn sommige rioolputten achteruitgegaan. Voor die putten is krediet
aangevraagd. Bedrag is niet bedoeld voor alle putten in de wijk. Gemeentelijke beleidskeuze
omtrent duurzaamheid is een vereiste bij de oplossingskeuze.
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