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Betreft afkoppeling hemelwaterafvoer, Govert Flincklaan e.o.

Beste bewoner,

De gemeente voert regelmatig reconstructies uit in Amstelveen. In uw wijk wordt dit jaar
en volgende jaar uitgebreid gewerkt in de openbare ruimte. Het gaat om de Govert
Flincklaan, Ferdinand Bolweg, Gerard Doulaan en Adrïaen van Ostadelaan.
Het volgende wordt aangepakt: riolering, gas, drinkwater, straten, straatinrichting, groen,
parkeren en verkeersstromen worden onderzocht en verbeterd, in nauwe samenwerking
met Stedin en Waternet.

Riolering is in uw wijk een van de belangrijkste elementen van deze reconstructie. De be-
staande riolering is oud en aan vervanging toe. We grijpen dit moment aan om uw wijk
klaar te maken voor de toekomst.

Toekomstbestendige wijk
Klimaatadaptief houdt in dat de overheid de bebouwde omgeving voorbereid op de nega-
tieve effecten van klimaatverandering. Zoals u wellicht weet zijn er steeds vaker hevige
regenbuien en in de zomer meer hetere dagen en droogte. Met nieuw beleid willen we
ervoor zorgen dat Amstelveen, wijk na wijk, langzaam wordt voorbereid op deze weers-
veranderingen. Wat gaan we doen?

Gescheiden riolering aanleggen
De huidige gemengde rioiering, voor de afvoer van regenwater én het vuil afvalwater ver-
vangen we door 2 nieuwerioolbuizen die naast elkaar worden gelegd; een apart stelsel
regenwaterbuizen (HWA) en een apart stelsel afvalwaterbuizen (VWA). Dit noemen we ook
wel 'afkoppelen'. Het VWA gaat dan voortaan naar de zuivering, het HWA gaat naar de slo-
ten. Het scheiden van deze waterstromen dient 3 doelen: de zuivering wordt minder belast
met regen; het draagt bij aan minder (grond)wateroverlast in de woonwijk; uw vuilwater-
afvoer wordt nooit meer gehinderd door zware regenbuien,

Regenwater op privéterrein. Een pïlot.
Regenwater dat op uw privéterrein valt voert u in veel gevallen af met regenpijpen die het
dakwater opvangen. Meestal zijn regenpijpen ondergronds aangesloten op uw gemengde
huisaansluiting. U heeft maar één rioolbuis die vanaf uw woning tot aan het riool in de

Raadhuis Laan Nieuwer Amstel l

1182 JR Amstelveen

T (020)5404911

www.amstelveen.nl

IBAN NL22 BNGH 0285 0003 14

Route per bus (overdag ma t/m vrij)

Lijn 174, halte Raadhuis

Lijn 186, halte Dorpsstraat + 5 min.

Plan uw reis via www.9292ov\nl

BRF bijeenkomst HWA



Pagina 2 van 2

straat loopt, de 'gemengde huisaansluiting'. Als gemeente willen wij ervoor zorgen dat
zoveel mogelijk woningen twee huisaansluitingen krijgen: één voor het vuile afvalwater
en één voor het regenwater.
We willen rnet u de komende tijd gaan onderzoeken wat de mogelijkheden bij u zijn om
twee huisaansluitingen aan te leggen vanaf uw gevel. We willen hierover graag met u in
gesprek en hebben uw medewerking nodig om dit te realiseren. Het grote voordeel voor
u is dat u bij zware regenval minder wateroverlast op uw terrein zult hebben. Daarnaast
nemen we als de gemeente de kosten voor de aanleg van het stelsel en voor het herstel
van de tuin voor onze rekening.

Informatiebijeenkomst 11 mei van 19.30-21.OO uur
Heeft u interesse in twee aparte huisaansluitingen? We organiseren een digitale informatie-
avond, zodat we u alles kunnen vertellen en zodat u al uw vragen kunt stellen. De online
informatieavond vindt plaats op dinsdag 11 mei van 19.30-21.00 uur. U kunt zich aanmel-
den voor deze avond via pena@amstelveen.nl o.v.v. 'bijeenkomst hwa', zodat we u een link
voor de vergadering kunnen sturen.

Vrijblijvend inschrijven
Mocht u na deze avond nog steeds interesse hebben, dan kunt u zich tot 14 juni vrijblijvend
inschrijven. Van 31 mei t/m 14 juni plannen we gesprekken in met inwoners die zich heb-
ben ingeschreven om de persoonlijke situatie te bespreken. Na afloop van dit gesprek kunt
u zich definitief aanmelden. De verwachting is dat de werkzaamheden in het najaar van
2021 starten.
Hopelijk is alles duidelijk, maar mocht u op voorhand vragen hebben hoor ik het graag.

Met vriendelijke groeten,

Tijn Huberts
Projectleider team Realisatie,
Afdeling Projecten en Advies Buitenruimte


