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Onderwerp: riool-werkzaamheden Lijsterbeslaan

Geachte heer/mevrouw,

We hebben begrepen dat een aantal bewoners van de Lijsterbeslaan bij verschillende 
aannemers een offerte hebben aangevraagd voor rioleringswerkzaamheden. De gemeente 
is echter ook van plan werkzaamheden aan het riool in de Lijsterbeslaan uit te voeren. Wij 
willen voorkomen dat onnodig dubbel werk wordt verricht en mogelijk onnodige kosten 
worden gemaakt.

De gemeente onderzoekt op dit moment of juridisch gezien het “particulier” riool in uw 
voorpaden eigenlijk een openbaar rioolstelsel is. Indien dit zo is, wil de gemeente met u in 
overleg om eenduidigheid te krijgen in het eigendom en het beheer en onderhoud van de 
riolering in de voorpaden. Daaruit kan voortkomen dat de gemeente het bestaande 
gemengde rioolstelsel gaat vervangen door een vuilwater- en hemelwaterriool.

Vitens heeft bij de gemeente al kenbaar gemaakt dat zij dan haar waterleiding in uw 
voorpaden gaat vervangen.

Wij vragen u om nog even te wachten met eventuele rioleringswerkzaamheden en hiervoor 
wellicht onnodig kosten te maken, omdat de gemeente dat mogelijk op haar kosten gaat 
uitvoeren.
Uiterlijk medio december zullen wij u nader informeren.

Indien u voor die tijd nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw M. Holleman 
van de afdeling Beheer Openbare Ruimte. U kunt haar op werkdagen behalve woensdag 
bereiken op telefoonnummer: (035) 65 59 474 of een email sturen naar 
m.holleman@wijdemeren.nl. 

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Wijdemeren,

P.M.M. Buijs
hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte
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