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Geachte heer/mevrouw  
 
 
Met deze brief  wil ik u uitnodigen voor een inloopavond op woensdag 8 maart over de 
rioolwerkzaamheden in de Tolhuisweg. Bij u in de straat worden er verbeteringen gedaan aan de 
riolering. De verbetering bestaat uit meerdere onderdelen. Dit zijn het repareren van de bestaande 
riolering en het aanbrengen van een regenwater-riool (rwa-riool). 
 
Bestaande riolering 
De bestaande riolering in de straat is aangelegd in 1973. Uit een gedetailleerde inspectie van de riolering 
is naar voren gekomen dat de buizen zijn aangetast door de gassen in het riool. Om de levensduur van 
het riool te verlengen wordt dit van binnenuit hersteld(gerelined).   
 
Rwa-riool 
Het is bekend dat bij ernstige regenbuien de afvoer van de bestaande riolering niet goed functioneert. Om 
dit te verbeteren wordt er in de straat een extra riool aangebracht. Dit riool gaat het regenwater apart van 
het vuile water afvoeren. De regenwaterafvoer van de straat  en de regenwaterafvoeren van de woningen 
zullen aangesloten worden op dit rwa-riool. Hierover bent een tijd geleden, door de firma Roelofs, al over 
geïnformeerd en is er iemand bij u op het erf geweest om de regenwaterafvoeren te inventariseren. Door 
het aansluiten van daken en bestrating zal de overlast bij heftige regenbuien verminderen.    
 
Inloopavond 
Op woensdag 8 maart wordt er een inloopavond gehouden over de rioolwerkzaamheden in de 
Tolhuisweg. De  inloop wordt gehouden van 19:30 – 21:30 uur in De Gasterie, Groningerstraat 31 in 
Midlaren. Tijdens de inloop kunt u het schetsontwerp bekijken, vragen stellen en opmerkingen plaatsen. 
 
Voor meer informatie over het project  kunt u bellen met de projectleider Edwin de Boer. Hij is bereikbaar 
tijdens kantoor uren op telefoonnummer 0592-266 673. 
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