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Opening en welkom 
Door de wethouder 
 
Presentatie door projectleider 
Riool algemeen 

 
 
De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van het 
hoofdrioolstelsel. Normaal heeft elke woning een eigen aansluiting op het hoofdrioolstelsel, met 
een ontstoppingsstuk op de erfgrens. Als er een verstopping is, is makkelijk uit te zoeken of de 
verstopping in uw eigen woning zit of in het hoofdriool: Als het ontstoppingsputje leeg is, zit de 
verstopping in uw eigen rioolstelsel. En is het dus duidelijk wie er moet zorgen voor het 
verhelpen van de verstopping. 
 
Riool in de Lijsterbeslaan 
In de Lijsterbeslaan is er 1 aansluiting per blok op het hoofdrioolstelsel. Hierdoor heeft u met uw 
buren een gedeelde verantwoordelijkheid als er een verstopping is. Dit willen wij veranderen: We 
maken een hoofdriool in de voorpaden tussen uw woningen. Elke woning krijgt een eigen 
huisaansluiting. 
 



 
Scheiden vuil rioolwater en school hemelwater 

 
 
Als we het riool toch gaan aanpassen, gaan we ook meteen ‘afkoppelen’. Dit betekent dat 
(schoon) regenwater en verontreinigd afvalwater voortaan gescheiden worden. Hiervoor wordt 
een apart regenwater riool aangelegd. Het schone water gaat naar de Loosdrechtse plassen, het 
vuile water naar de rioolwaterzuivering. 
 
Grond eigendom 
De voorpaden zijn eigendom van de bewoners/eigenaren. De bewoners zijn hierdoor ook 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de voorpaden. Echter, de voorpaden zijn wel 
openbaar. De Wegenwet regelt wanneer een weg openbaar is. Het begrip 'openbare weg' in de 
Wegenwet is omschreven als 'rechtens voor een ieder toegankelijke verkeersbaan'. Een 
‘openbare weg’ is met andere woorden een weg waar iedereen gebruik van mag maken. De  
voorpaden van de Lijsterbeslaan 1 t/m 69 zijn feitelijk en juridisch openbaar in de zin van de 
Wegenwet omdat deze ‘dertig achtereenvolgende jaren voor een ieder toegankelijk zijn 
geweest’. Juridisch ingewonnen advies bevestigd dit uitgangspunt.  
 
De huiseigenaren zijn nu verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het riool. Wij gaan 
het riool aanpassen en tegelijk overnemen. Hierdoor wordt de gemeente verantwoordelijk voor 
het beheer en onderhoud van het hoofdriool. Indien er een verstopping is bent u zelf tot het 
ontstoppingsputje verantwoordelijk. Na het ontstoppingsputje is de gemeente verantwoordelijk.   
U deelt de verantwoordelijkheid niet meer met uw buren. 
 
Bestrating 
Als het riool vernieuwd wordt, moet ook de bestrating verwijderd worden. Na de 
rioolwerkzaamheden gaat de gemeente nieuwe bestrating aanleggen: grijze 30 x 30 tegels. De 
gemeente neemt hierbij ook het onderhoud van de bestrating over. 
Indien u ernstige bezwaren heeft tegen de 30 x 30 tegels, dan gaan we daar over praten. Wij 
stellen wel eisen aan vlakheid en stroefheid. 
 
  



Beantwoording vragen: 
 

1. Ik heb veel overlast van brommers in de voorpaden.   
Antwoord: De voorpaden zijn trottoirs, daar zijn brommers niet toegestaan. Wij gaan kijken of 
we een oplossing kunnen bedenken om de overlast weg te nemen. 
 

2. Wat gaat het ons kosten? 
Antwoord: Niets. 
 

3. Als wij andere bestrating willen dan die grijze tegels, wat zijn de eisen van de gemeente? 
Antwoord: U krijgt binnenkort een brief van mij waarin uitgelegd wordt wat wij gaan doen. In 
die brief staat hoe u kunt reageren als u iets anders wilt. Dan ga ik daar met u over praten. 
Het kan wel zijn dat wij de meerkosten voor bijvoorbeeld andere bestrating bij u in rekening 
brengen. 
 

4. De gasleiding in ons voorpad is zeer slecht. 
Antwoord: Fijn dat u het meldt. Wij geven het door aan Liander, de beheerder van het 
gasnet, met het dringende verzoek om deze te vervangen. Helaas kunnen wij ze niet 
dwingen. 
 

5. Als de voorpaden toch open gaan, krijgen we dan ook glasvezel? 
Antwoord: Net als bij het gasnet, is de gemeente ook niet verantwoordelijk voor glasvezel. 
De databeheerders KPN en Ziggo, en de partij die glasvezel aan legt (Reggefiber) leggen op 
het moment geen glasvezel meer aan in Wijdemeren. Ik kan wel bij de partijen navragen of 
VDSL mogelijk is in uw wijk. Dit zorgt ook voor sneller internet. 
 

6. In onze voorpaden is het donker. Hierdoor worden de tegels groen en glad. Nu maak ik mijn 
tegels regelmatig schoon. Als de gemeente straks het beheer en onderhoud doet, wordt dit 
dan ook gedaan? 
Antwoord: Dit ga ik navragen bij mijn collega’s van Serviceverlening. 
NB: Het onkruid tussen de tegels wordt bestreden met heet water. Uiteraard zal dat ook iets 
helpen tegen groene aanslag, maar daar wordt niet op bestreden en we behandelen ook niet 
honderd procent van het oppervlak, alleen daar waar onkruid staat. Het onkruid wordt op 
beeld bestreden, dat betekend dat er alleen behandeld wordt waar daadwerkelijk onkruid is. 
De cyclus is ongeveer drie weken. 
 

7. In onze voorpaden staan regelmatig plassen. 
Antwoord: In de voorpaden komen kolken (putten) waar het regenwater in weg kan stromen. 
 

8. Kunnen de schuurtjes ook aangesloten worden op het riool? Veel schuurtjes hebben geen 
goot waardoor het water in de voorpaden stroomt. 
Antwoord: Ook de schuurtjes kunnen aangesloten worden op het nieuw aan te leggen HWA-
riool. Ik zal dit in de brief opnemen, zodat mensen kunnen aangeven als ze dat willen. 
 

9. Hoe hoog worden de voorpaden? 
Antwoord: Ongeveer even hoog als de huidige voorpaden. Dit bekijken we per situatie. 
Paden worden in ieder geval niet hoger dan tuinen/drempelhoogte. 
 

10. Is het mogelijk om in de herfst rekken voor bladeren te plaatsen? 
Antwoord: Ik ga deze vraag doorgeven aan mijn collega’s van serviceverlening. 
 

 


