Planning
2020
Sept. "20

Voorbereiding van het project
Uitvoeren van onderzoeken

2021

1e en 2e kwartaal aanbesteding

Aug. "21

Start uitvoering na de bouwvak

Dec. "21

Afronding van de werkzaamheden

Door tijdens de uitvoering gefaseerd te werken wordt
de overlast voor aanwonenden en gebruikers van de
Haffmansstraat, Bosstraat en Brummenboske zo veel
mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?
Bij vragen kunt u via email of telefoon contact opnemen
met onderstaande projectleiders. Mocht een vraag niet per
mail of telefonisch te beantwoorden zijn dan kunnen we
alsnog in een klein comité fysiek een afspraak inplannen.
- Erik Beumers (e.beumers@leudal.nl)
- John Janssen (j.janssen@leudal.nl)
Adres gemeentehuis:
Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen
Telefoonnummer contactpersoon:
Tel: (0475) – 85 00 00
Website gemeente:
www.leudal.nl

Herinrichting
Haffmansstraat
e.o. te Heibloem
- Haffmansstraat
- Brummenböske
- Bosstraat

Woord vooraf
Beste bewoner, eerder dit jaar bent u geïnformeerd
over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden in uw
omgeving. Omdat een inloopavond nog niet mogelijk
is heeft de Gemeente Leudal besloten u te informeren
via deze folder.

Toelichting riolering

Toelichting riolering

RIOOLVERVANGING

VOORDELEN

Het riool in de Haffmansstraat voldoet niet meer aan
de gewenste kwaliteit. Deze wordt dan ook binnen dit
project vervangen.

Het afkoppelen van regenwater van verharding van
een gemengd rioolstelsel heeft uiteenlopende
voordelen. Het hemelwater gaat niet naar de
rioolwaterzuiveringsinstallatie die daar alleen last van
heeft. In plaats daarvan gaat het daar de grond in
waar het ook als neerslag terecht kwam. Zo komt het
ten goede aan het grondwater. Ook kunnen piekbuien
beter worden opgevangen.

BOUWKUNDIGE VOOROPNAME

AFKOPPELEN

Voorafgaand aan de reconstructie laat de gemeente
eind 2020 van de aanliggende panden een
bouwkundige vooropname maken. Voor het maken
van een afspraak neemt Quattro Expertise voor de
start van de werkzaamheden contact met u op. De
opname is geheel vrijwillig, maar wij adviseren u wel
hieraan deel te nemen in verband met een snellere
afhandeling bij een eventuele schade.

Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en
vuil afvalwater. Op de meeste plaatsen in Leudal ligt
nu nog maar één rioolbuis (gemengd stelsel) onder de
weg, zo ook in de Haffmansstraat, Bosstraat en
Brummenböske. Daar komt zowel hemelwater als
afvalwater in terecht. Door deze buis wordt het water
meteen afgevoerd naar de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het verhard
oppervlak (openbaar gedeelte) in de Haffmansstraat,
Bosstraat en het Brummenböske dat aangesloten is op
het huidige rioolstelsel wordt in een
infiltratievoorziening onder de rijbaan en in de
groenvoorziening aan de Bosstraat opgevangen.
Vanuit deze ondergrondse infiltratievoorziening
bestaande uit kunststof kratten kan het regenwater vrij
in de bodem infiltreren. Dit draagt bij aan het op peil
houden van de grondwaterstand. Voor de aanleg van
deze infiltratievoorziening zullen enkele bomen gekapt
en in de buurt herplant worden.

Toelichting verhardingsontwerp
VERHARDINGEN
In de Haffmansstraat, Bosstraat en Brummenböske
zal het asfalt vervangen worden door
elementenverhardingen. De straten worden opnieuw
ingericht middels verschillende kleuren
betonstraatstenen om het onderlinge verschil aan te
geven tussen bijvoorbeeld rijbaan, trottoir en
parkeerplaats. De huidige indeling zal nagenoeg
ongewijzigd blijven. Het toepassen van
elementenverharding draagt bij aan de 30km/h
uitstraling die gebruikelijk is in woonwijken binnen de
gemeente Leudal.
De ontwerptekening is in een groter formaat
toegevoegd als bijlage bij deze folder én is terug
te vinden in pdf op onze website www.leudal.nl

Kortom: Het beperkt verdroging en voorkomt vervuilde
overstorten van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ook u
kunt eenvoudig bijdragen door uw daken af te
koppelen. Hiervoor is ook een subsidieregeling vanuit
de gemeente beschikbaar.
Kijk voor meer informatie op:
www.leudal.nl/subsidieafkoppelen-hemelwater

