
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

De gemeente gaat werkzaamheden in de Sint Leonardusstraat 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 steeds meer 

verharding af van de riolering. Dit betekent dat regenwater wordt opgevangen in de berm of 

groenstroken, waarna het de grond in kan. Deze maatregelen worden door de Provincie 

Noord-Brabant gestimuleerd. 

 

Omvorming 

In de Sint Leonardusstraat gaan we het volgende uitvoeren: 

- Vervangen bestaande tegels door beplanting. 

Hiermee willen we ervoor zorgen dat het regenwater via het plantvak kan infiltreren in de 

ondergrond. 
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Op beide uiteinden van de straat (zie bijlage) staat een haag met aan de zijde van de 

woningen tegels. Deze tegels worden verwijderd en worden er vaste planten geplant. 

Hieronder een voorbeeld van de vaste planten die we gaan aanbrengen. 

 
Met deze maatregel willen we een aantal dingen bereiken: 

- Afkoppelen regenwater van de riolering en infiltratie ter voorkoming van 

verdroging. 

- Het verfraaien van de straat. 

- Bieden van een leefomgeving voor insecten. 

 

Wanneer gaan we dit uitvoeren? 

De werkzaamheden worden in het najaar van 2018 uitgevoerd. 

 

Meer informatie of vragen? 

Bezoek dan de website www.ordevandeklauw.nl/sintleonardusstraat of neem contact op met 

m.bovens@oss.nl . 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

Menno Bovens 

Gebiedsbeheerder CKM, Schadewijk en Berghem 


