10 januari 2013

Werkzaamheden riolering

Binnenkort gaat de gemeente de riolering in Westervoort flink aanpakken. Vooral de afvoer
van het rioolwaterwater naar de zuivering van het waterschap zal verbeteren.
Nu wordt het afvalwater via het gemeentelijk rioolstelsel afgevoerd naar het overnamepunt
van het waterschap.
In de afgelopen decennia is het rioolstelsel stapje voor stapje aangepakt. Hierdoor is
uiteindelijk een wirwar van rioolstrengen, buizen en leidingen ontstaan. Het rioolwater
stroomt nu via een grote omweg naar het overnamepunt van het waterschap. Om deze
inefficiënte (of onlogische) afvoer te verbeteren, gaat de gemeente het afvoer van afvalwater
versnellen en verbeteren. Het afvalwater wordt door rioolgemaal Mosterdhof straks
rechtstreeks naar het overnamepunt gepompt, in plaats van door het rioolstelsel van
Westervoort. Hierdoor wordt het stelsel minder belast, wat uiteindelijk tot minder overlast en
onderhoud zal leiden.
De uitvoering van het werk gebeurt in drie fasen:

Fase 1: ombouw gemaal Mosterdhof
In de eerste fase renoveren we het oude rioolgemaal Mosterdhof in z’n geheel. Het gemaal
stamt nog uit 1959, toen al het afvalwater ongezuiverd de IJssel ingepompt werd. In de loop
van de jaren is het gemaal verbeterd en aangepast aan de moderne technische eisen die aan
een gemaal worden gesteld. Het gemaal is op dit moment helemaal versleten en moet
hoognodig gerenoveerd worden; herstel is niet meer mogelijk. De gemeente gaat het hele
gemaal renoveren, dus alles wordt vernieuwd: van pompen tot aan de elektrische
schakelingen uit 1959. Ook wordt de afvoer verbeterd.

Planning van de werkzaamheden: ombouw gemaal
Mosterdhof
De aannemer Dusseldorp BV start begin 2013 met de voorbereidende werkzaamheden, zoals
het plaatsen van keten en bouwhekken. Het werk is ongeveer in mei 2013 afgerond.

Fase 2: aanleg persleiding
In de tweede fase van de werkzaamheden leggen we een nieuwe persleiding aan tussen
gemaal Mosterdhof en het overnamepunt van het waterschap aan Het Ambacht. Deze nieuwe
persleiding wordt vanaf gemaal Mosterdhof via de wijk Mosterdhof onder het spoor geboord,
waarna de persleiding evenwijdig aan de Noordelijke Parallelweg in de berm komt te liggen.

Planning van de werkzaamheden: aanleg persleiding
De aannemer start begin februari 2013 met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het
plaatsen van keten en bouwhekken. Het werk is ongeveer in mei 2013 afgerond. Zodra de
exacte planning bekend is, leest u dat op deze website.

Fase 3: aanleg gescheiden rioolstelsel Naederhuizen
Het derde deel van de werkzaamheden is het aanleggen van nieuw gescheiden riolering in de
St. Werenfriduslaan (gedeeltelijk in de Hamersestraat) en het plaatsen van een nieuw
rioolgemaaltje op de kruising van de St. Werenfriduslaan en de Hamersestraat. Dit
rioolgemaaltje pompt dan al het afvalwater uit de wijk Naederhuizen weg. Dit gebeurt via een
kleine persleiding die vanuit het rioolgemaaltje in de grote persleiding wordt gepompt. In de
wijk Naederhuizen zijn nu nog drie rioolgemalen nodig om het afvalwater weg te pompen.
Deze worden vervangen door het nieuwe rioolgemaal aan de Hamersestraat.

Planning van de werkzaamheden: aanleg gescheiden
rioolstelsel Naederhuizen
De aannemer start begin februari 2013 met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het
plaatsen van keten en bouwhekken. Het werk is waarschijnlijk eind mei 2013 afgerond.

Afvoer wordt verbeterd door al deze werkzaamheden
aan het riool
Met al deze werkzaamheden voorkomen we dat het rioolwater onnodig (of met een grote
omweg) wordt rondgepompt. Uiteindelijk bouwen we twee gemalen en heffen we er drie op
omdat die geen functie meer hebben. Het gevolg is dat ook in gebieden met een gemengd
rioolstelsel bij zware regen minder snel water op straat komt te staan. Bovendien wordt
hiermee de afvoer vanuit de huizen verbeterd. Dit leidt uiteindelijk tot minder overlast.

De rioolwerkzaamheden kunnen enige overlast
veroorzaken
In de eerste fase, ombouw gemaal Mosterdhof, zullen de bewoners direct naast het
rioolgemaal wonen tijdens de werkzaamheden overlast ervaren. We proberen uiteraard om dit
zoveel mogelijk te beperken. De aannemer vervoert de aan- en afvoer van bouwmateriaal
zoveel mogelijk via de IJsseldijk en zo min mogelijk door uw wijk. Het meeste werk gebeurt
onder de grond. Van die werkzaamheden zult u over het algemeen weinig merken. Wat u wel
gaat merken is de sloop van het gemaalgebouwtje.
In de tweede fase, aanleg persleiding, ondervinden ook enkele bewoners van de Mosterdhof
hier hinder van. Er wordt een persleiding met een diameter van 32 cm aangelegd. Ook de
gasten van Maksim en de Missionaris kunnen overlast ervaren. Het parkeerterrein naast
Maksim is tijdens de uitvoering, half maart, april, zeer beperkt te gebruiken.
In de derde fase wordt in de St. Werenfriduslaan en een klein deel van de Hamersestraat de
riolering geheel vervangen. Hierdoor zijn enkele straten gedurende de uitvoering niet of zeer
beperkt bereikbaar. Bewoners ontvangen hierover tegen die tijd meer informatie. Ook wordt
er een omleidingsroute ingesteld.
Met de aannemer(s) wordt afgesproken dat zij de werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar
afstemmen zodat u het minste overlast ervaart. Wij vragen uw begrip voor de eventuele
overlast die toch ontstaat.

Bouwkundige vooropnamen
Ter voorbereiding op de werkzaamheden wil de gemeente graag bouwkundige vooropnamen
van de aan het werk grenzende woningen laten maken. Deze opnamen geven de bouwkundige
staat van een woning weer zoals die vóór de werkzaamheden is. Hoewel het niet waarschijnlijk
is dat door de werkzaamheden schade aan gebouwen e.d. zal ontstaan, worden voor de
zekerheid opnamen gemaakt van de binnen- en/of buitenkant van betrokken woningen. Deze
opnamen zijn voor zowel de bewoners als de gemeente nuttig om te bewijzen of door de
werkzaamheden schade is aangebracht.
Eigenlijk moeten huiseigenaren zelf een bouwkundig opnamerapport laten
maken. De kosten van zo’n rapport zijn voor particulieren vrij hoog, daarom is
besloten om de aangrenzende woningen op kosten van de gemeente te laten
inspecteren. De heer Van Bethraij van Signum Expertise, zie foto hiernaast, kunt
u binnenkort in uw straat aantreffen voor de bouwkundige vooropname. Als ook
uw woning geïnspecteerd wordt, dan ontvangt u van Signum Expertise een brief
met daarin o.a. de bezoekdatum.
De meeste woningen worden alleen aan de buitenzijde onderzocht. Woningen die
direct aan het werk liggen, komen ook in aanmerking voor binnenhuisinspectie.
De heer Van Bethraij kan zich op uw verzoek legitimeren. Wij verzoeken u om uw
medewerking te willen verlenen aan de heer Van Bethraij, zodat de opname kan plaatsvinden.
Misschien kan er, als u verhinderd bent op de aangegeven datum, een goede buur of familielid
aanwezig zijn?

Nadat door de notaris het bouwkundig opnamerapport is gewaarmerkt, krijgt u een uitnodiging
om het rapport in te zien.
Informatie?
Toezichthouder
Vooropnamen

: Rob Stevens, tel 026-3179911, e-mail rob.stevens@westervoort.nl
: Christonne Jansen, tel 026-3179359, e-mail c.jansen@westervoort.nl

