
 

 

 
 

memo 

Onderwerp : Refelingse Erven, vragen over riolering 

Van : Leon Classen 

Aan : wijkvereniging Refelingse Erven 

Cc : Judith Tesser, griffie 

Datum : 14 juli 2020 

Bijlagen :  

Corsanr. : 2020.11539 

 
In de wijk Refelingse Erven hebben diverse inwoners onderling ervaringen uitgewisseld over 
de kwaliteit van de riolering en de hinder die ervaren wordt m.b.t. riolering. 
 
Naar aanleiding daarvan zijn de volgende onderwerpen bij de gemeente onder de aandacht 
gebracht: 

1. Verstoppingen op eigen terrein 
2. Verstoppingen in openbaar gebied 
3. Wanneer wordt de riolering in de wijk vervangen 

 
Verder heeft een mondelinge toelichting op de onderwerpen plaatsgevonden. Naar aanlei-
ding daarvan zijn de volgende toezeggingen gedaan:  

4. Gemeente geeft advies wat bewoners zelf op korte termijn kunnen doen 
5. Gemeente laat weten wat er op langere termijn gaat gebeuren 

 
Ad 1. Verstoppingen op eigen terrein 
Een aantal ervaringen heeft te maken met verstoppingen op eigen terrein. Deze verstoppin-
gen zijn in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Advies voor de te vol-
gen stappen: 

- Schakel een ontstoppingsbedrijf in 
- Die onderzoekt waar de verstopping zit 

Stap 1: Verstopping op eigen terrein: eigenaar geeft zelf opdracht voor ontstop-
ping. Betaling is voor rekening van de eigenaar 

Stap 2: Verstopping zit op gemeentelijk terrein: het ontstoppingsbedrijf neemt 
contact op met de toezichthouder van de gemeente (040 2631 631). Deze 
komt kijken. Als de verstopping inderdaad op gemeenteterrein zit, geeft hij 
toestemming om de factuur naar de gemeente te sturen. 

 
Ad 2. Verstoppingen in openbaar gebied 
Naast de hierboven genoemde verstoppingen van huisaansluitingen komen ook verstoppin-
gen voor van straatputten (in vaktaal kolken) op gemeentelijk eigendom. 
Het oplossen van deze verstoppingen is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij kun-
nen echter niet alle verstoppingen zelf constateren. Daarom vinden wij het heel fijn als u 
melding maakt via de website van de gemeente (het kopje “melding doen” op de homepagi-
na). Overigens vinden wij het fijn als u ook andere gebreken in de openbare ruimte hier 
meldt. 
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Ad 3. Wanneer wordt de riolering in de wijk vervangen 
Momenteel zijn er geen plannen voor de gehele renovatie van de wijk Refelingse Erven. 
Wat we wel gaan doen, wordt verder uitgelegd bij punt 5. 
 
Ad 4. Wat kunnen de bewoners zelf op korte termijn doen 
Bij zeer intensieve buien, maar soms ook bij heel erg langdurige buien, komt er een moment 
waarop het riool vol zit. Het water van de huispercelen kan dan niet of slechts moeizaam 
worden afgevoerd. Dat geldt dan ook voor water dat van het dak af komt via de regenpijpen. 
 
Omdat in de Refelingse Erven de huisaansluitingen niet gescheiden zijn uitgevoerd (regen-
water en vuilwater apart), zoekt het water vanuit de regenpijpen dan de makkelijkste weg. 
Dat is dan vaak via schrobputjes, toilet of spoelbak. 
 
Hoe kunt u dit voorkomen?  

a. Door bij minimaal 1 afvoer en bladvanger te plaatsen. Deze zijn te koop bij elke 
bouwmarkt. U kunt deze afvoer het beste zo laag mogelijk bij de grond plaatsen. Dan 
is het risico op overstromingen in huis zo klein mogelijk 

b. Loskoppelen van de regenpijpen van de centrale afvoer. Laat het water in uw tuin lo-
pen. 

Dit zijn de meest eenvoudige oplossingen. Op internet zijn nog allerlei andere mooie oplos-
singen te vinden. 
 
Bij het bovenstaande wil ik er wel op wijzen, dat er momenteel een subsidieverordening voor 
het loskoppelen van regenwater in de maak is (optie b. hierboven). Deze wordt eind van 
2020 aangeboden aan de gemeenteraad. Als de raad deze goedkeurt, zal de regeling waar-
schijnlijk in het 2e kwartaal van 2021 in werking treden. 
Dus als u nu niet afkoppelt, maar wacht tot het in werking treden van de subsidieverorde-
ning, kunt u waarschijnlijk subsidie ontvangen. 
De subsidieverordening zal niet met terugwerkende kracht gaan gelden.  
 
Ad 5. Wat gaat de gemeente nog doen 
Huidige riolering 
De riolering in de Refelingse Erven is in 2012 voor het laatst gereinigd en geïnspecteerd. 
Uit deze inspectie blijkt, dat de riolering toen in ieder geval nog niet dusdanig slecht was, dat 
vervanging noodzakelijk is. 
 
Regulier zou de wijk in 2022 daarom weer “aan de beurt” zijn. Wij gaan die inspectie een jaar 
naar voren trekken. Aan de hand van de resultaten uit deze inspectie, in combinatie met de 
inspectie uit 2012, kijken we in welke staat de riolering nu is. Indien nodig wordt de riolering 
gerepareerd of vervangen. Bij vervanging wordt uiteraard ook naar verbetering van de riole-
ring gekeken. 
 
Nieuwe riolering 
Bij de aanleg van nieuwe riolering, zullen we ook kijken naar mogelijkheden voor verbetering 
en verkleining van het risico op wateroverlast.  
Hierbij geldt natuurlijk wel, dat we ook moeten kijken in welke straten / wijken de urgentie tot 
het nemen van maatregelen het grootst is. Om daar een indruk van te krijgen verwijzen we 
graag naar de “storymap” op de site van de gemeente Nuenen:  
https://roelofsgroep.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=182bb01bfe5a4a58
94ddae1c794af0d7 
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