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Aan alle bewoners van Merelstraat 23 t/m 43 (oneven) en 24 
t/m 46 (even) 

 

 

 

Rioolwerkzaamheden in uw straat 
 

Op dinsdag 22 mei voert Aarsleff leidingrenovatie in opdracht van de gemeente 

renovatiewerkzaamheden uit aan het vuilwaterriool in uw straat. 

Het vuilwaterriool wordt gerenoveerd in de Merelstraat tussen huisnummer 23 t/m 39 (oneven 

nummers) en 24 t/m 42 (even nummers) 

 
In het bestaande hoofdriool wordt een kous aangebracht, zodat een compleet nieuwe binnenvoering 

in het hoofdriool ontstaat. Door het toepassen van de kousmethode voorkomen wij dat uw straat 

wekenlang open ligt om de rioolleidingen te vervangen. De enige overlast die u als bewoner hiervan 

wel ondervindt is dat u gedurende dinsdag 22 mei minimaal afvalwater kunt lozen op het hoofdriool. 

De kous wordt tijdens reguliere werktijden in het hoofdriool aangebracht. Vervolgens wordt deze met 

warmte opgewarmd, zodat de kous kan uitharden. Het installeren en uitharden van de kous is een 

continu proces dat circa 12 uur duurt.  

 

Wat vragen wij van de bewoners tijdens onze werkzaamheden 

Als Aarsleff leidingrenovatie in het hoofdriool aan het werk is waarop uw huisaansluiting is 

aangesloten ontvangt u een oranje deurhanger. Dit betekent dat uw rioolaansluiting volledig is 

afgesloten van het hoofdriool en vanaf dit tijdstip vragen wij u het volgende: 

 Beperk het lozen van afvalwater op het riool. 

 Beperk het doorspoelen van uw toilet. 

 Maak geen gebruik van uw douche, bad, (vaat)wasmachines en/of afvoer in uw souterrain. 

 Controleer of alle watersloten in de afvoer met water gevuld zijn (wastafels, 

afvoerwasmachine, doucheputje, afvoer in de garage / souterrain). 

 Sluit het deksel van uw toilet. 

Wanneer uw aansluiting op het hoofdriool weer geopend is, ontvangt u  een groene  deurhanger. Uw 

huisaansluiting is geopend en u kunt weer normaal gebruik maken van het riool.  

 

Meer informatie. 

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijk toezichthouder, de heer 

K. Michielsen, via telefoonnummer (0162) 48 95 07 of via e-mail k.michielsen@oosterhout.nl.  

Alle informatie over dit project kunt u terugvinden op de gemeentelijke website www.oosterhout.nl via 

inwoners > openbare ruimte > projecten > Programma rioolrelining.  

Hier treft u ook de uitvoeringsplanning én een uitgebreidere omschrijving van de werkzaamheden aan. 
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