
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

De gemeente gaat werkzaamheden in de Vivaldistraat uitvoeren. In deze brief leg ik u uit wat 

de bedoeling is. 

 

Klimaatverandering 

Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met lange droge periodes 

afgewisseld met lokale hevige regenbuien. Door de droge periodes treedt in toenemende mate 

verdroging van de ondergrond op. Bij hevige regenbuien kunnen de rioleringen het water niet 

verwerken. Beide leiden tot hinder en overlast. 

 

Om de effecten van de klimaatverandering te verminderen koppelt de gemeente Oss steeds 

meer wegen af van de riolering. Dat betekent dat regenwater wordt opgevangen in de berm of 

groenstroken, waarna het in de ondergrond kan infiltreren. Deze maatregelen worden door de 

Provincie Noord-Brabant gestimuleerd. 

 

Afkoppeling 

In de Vivaldistraat willen we twee maatregelen uitvoeren: aanleggen van een groenstrook 

naast huisnummer 14 (hoek Verdistraat) en verlagen van het trottoir en de trottoirbanden 

langs de watergang. Hiermee willen we ervoor zorgen dat regenwater via deze groenstrook en 

via de berm kan infiltreren in de ondergrond. 

 

Datum Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer 

24 augustus 2018 3533267 J. de Groot 14 0412 

Onderwerp    

verbeteren infiltratie    

   

   

   Inrichting Beheer Openbare Ruimte 

Raadhuislaan 2, Oss 

Telefoon 14 0412 

Fax [0412] 64 26 05 

E-mail gemeente@oss.nl 

www.oss.nl 

 

Postbus 5 

5340 BA  Oss 

 

Wilt u bij uw reactie de  

datum van deze brief en 

ons kenmerk vermelden? 

 

 

 

 

 

 

 



Volgvel Ons kenmerk 

2 3533267 
 

Aanleg groenstrook 

Op de hoek met de Verdistraat ligt nu een groot oppervlak betontegels. Hier willen we een 

groenstrook aanleggen, die wordt aangeplant met insectvriendelijke heesters.  

 

 
 

Met deze maatregel willen we een aantal dingen bereiken: 

- Afkoppelen regenwater van riolering en infiltratie ter voorkoming van verdroginh 

- Verbeteren van het aanzien van de straat 

- Bieden van een leefomgeving voor insecten 

 

Bij het ontwerp hebben we rekening gehouden met de inrit van huisnummer 14 en de 

mogelijkheid van huisnummer 14 om de haag te blijven ouderhouden. 

 

Indien de financiële mogelijkheden er zijn, dan willen we een zelfde soort groenvak ook 

aanleggen op de hoek van de Wagenaarstraat. 

 

Verlagen trottoir en banden 

Regenwater op de Vivaldistraat wordt afgevoerd via kolken naar de riolering. Wij willen het 

regenwater van een deel van de Vivaldistraat los koppelen van de riolering. Dit doen we door 

de kolken weg te halen en ter plaatse van de kolken de banden te laten zakken. De berm 

achter de banden wordt verlaagd, waardoor het water via de berm rechtstreeks naar de 

watergang kan stromen (groene lijn op tekening volgende pagina).  

 

Tussen de Joost van den Vondellaan en de groenstrook van de Wagenaarstraat loopt een 

trottoir. Dit trottoir gaan we ter plaatse van de kolken ook verlagen (rode lijn op tekening).  

Aan de kant van de woningen worden geen werkzaamheden uitgevoerd. 
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Het trottoir ligt ongeveer 10 cm boven het straatniveau. Er ontstaan dus hellingen in het 

trottoir ter plaatse van de verlagingen. Om het trottoir toegankelijk te houden voor 

mindervaliden worden de verlagingen over enkele meters uitgespreid, waardoor een helling 

minder dan 5% ontstaat. Dat hoeft voor mindervaliden geen onoverkomelijk obstakel te zijn. 

 

Omdat water over het trottoir naar de watergang stroomt gaan we ter plaatse van het laagste 

deel ribbeltegels (blindengeleidetegels) aanbrengen. Hiermee wordt voorkomen dat in geval 

van vorst en dooi het trottoir glad wordt door bevriezend water. Wij zijn ons ervan bewust dat 

deze tegels door rollatorgebruikers als oncomfortabel ervaren kunnen worden. Wij vinden dat 

dit mogelijk verminderde comfort opweegt tegen het gevaar van uitglijden.  

 

Wanneer gaan we dit uitvoeren? 

Wij hebben gepland de aanleg van deze voorzieningen op 3 september te starten. De aanleg 

zal ongeveer een week duren. De aanplant van de groenstrook zal in de loop van de herfst  

plaatsvinden.  
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Meer informatie of vragen? 

Bezoek dan de website www.ordevandeklauw.nl/vivaldistraat of neem contact op met 
n.van.schagen@oss.nl.  
 

Met vriendelijke groet, 

  
Joop de Groot 

Gebiedsbeheerder Ruwaard 


