
Geachte heer, mevrouw,

De gemeente is van plan de parkeerplaats van De Wolfskooi af te koppelen van de riolering. 

In deze brief leg ik u uit wat de bedoeling is.

Wat is de aanleiding?

De ondernemersvereniging heeft al enige tijd geleden gevraagd of de gemeente kan helpen 

het plein te verfraaien door nieuwe betonstraatstenen aan te brengen. Toen waren er geen 

mogelijkheden. Nu we willen afkoppelen, dienen zich wel kansen aan. 

Wat is afkoppelen?

Traditioneel watert de verharding via kolken af op de riolering. Dit water gaat naar de 

waterzuivering. Door toename van het verhard oppervlak zien we dat de hoger gelegen 

zandgronden uitdrogen. Dat willen we voorkomen. Door verhardingen los te koppelen van de 

kolken en het regenwater te laten infiltreren in de bodem willen we deze verdroging 

tegengaan. Een bijkomend voordeel is dat er geen schoon regenwater naar de waterzuivering 

gaat om daar opnieuw gereinigd te worden.

Hoe gaan we afkoppelen?

De huidige parkeerplaats bestaat uit betonstraatstenen op een zandbed. Wij gaan het zand 

onder de stenen vervangen door grove steenslag en in de rijbanen vervangen we de 
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betonstraatstenen door zogenaamde waterpasserende stenen. Hierdoor kan water via de 

voegen van de stenen in de holle fundering treden, waarna het in de ondergrond infiltreert.

De parkeervakken worden ook voorzien van deze holle funderingslaag. De vakken worden 

echter voorzien van traditionele dichte stenen. Het water vloeit af naar de kopse kant van de 

vakken. Hier wordt een strook opengehouden, waar water via stalen roosters in de fundering 

kan treden.

Door de klimaatverandering zien we steeds vaker korte maar hevige regenbuien. Om in zo’n 

geval het overtollige water te kunnen afvoeren zullen wij enkel straatkolken handhaven als 

noodoverlaat. De parkeerplaats kan na zo’n bui gedurende enige tijd weliswaar blank staan, 

maar door deze overlaat zal dit maar gedurende beperkte tijd zijn. 

Het aantal parkeerplaatsen blijft ongewijzigd. De trottoirs de ruimte rond de vuilcontainers en 

de bomen blijven gehandhaafd. 

Wanneer willen we dit doen?

Deze werkzaamheden willen we uitvoeren na de bouwvakvakantie, maar ruim voor de 

feestdagen afronden. Hiermee willen we voorkomen dat de overlast optreedt gedurende de 

drukste periode voor de ondernemers. Over de planning wordt u nog nader geïnformeerd.
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Hoe gaan we het faseren?

In overleg met de ondernemers willen we een dusdanige fasering afspreken, dat tijdens de 

werkzaamheden de parkeerplaats voor een deel gebruikt kan blijven worden. Uiteraard blijft 

dan ook de nieuwe parkeerplaats aan de Baljuwstraat voor klanten beschikbaar.

Heeft u vragen?

Indien u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen 

via het algemene telefoonnummer 14 0412 of via email j.de.groot@oss.nl

Met vriendelijke groet,

 
Joop de Groot

Gebiedsbeheerder Noordwest


