
 

 

3. Tot slot gaat gemeente Hengelo kijken welke aansluitingen kostenverantwoord 

kunnen worden afgekoppeld. Is dat het geval? Dan wordt er een ‘overeenkomst’ 

opgesteld. Dit is nodig omdat wij bij u op het terrein werkzaamheden gaan 

uitvoeren. Als bij het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat de buis van uw 

huidige vuilwaterriool in dezelfde sleuf ligt, gaan wij deze ook op kosten van de 

gemeente tot uw voorgevel vernieuwen. 

 

Bent u benieuwd hoe het er ondergronds uitziet? Hieronder is een doorsnede getekend 

van een afgekoppelde aansluiting naar de infiltratievoorziening onder de bomen. Is deze 

voorziening bij een flinke regenbui ‘vol’ dan loopt het overtollige regenwater weg via het 

regenwaterriool van de straat.  

 

 

 

 



 

 

 

Uitvoering mede mogelijk gemaakt door: 

 

INFORMATIEBRIEF  AFKOPPELPROJECT  REGENWATER 

T 

RECONSTRUCTIE 
DELDENERSTRAAT 

(TUSSEN GEERDINKSWEG EN TUINDORPSTRAAT) 

Bij de herinrichting van de Deldenerstraat is duurzaamheid 

een belangrijk uitgangspunt. Bij de presentatie van de 

nieuwe plannen is er gesproken over het opslaan van 

regenwater wat op uw dak valt. Dat regenwater gebruiken 

we dan als bewatering voor de bomen. Het scheiden van het 

regenwater van het huidige gemengde riool noemen we 

afkoppelen.  

Bereikbare medewerkers 

o Omgevingsmanager NTP voor 

bereikbaarheid en planning: 

dhr. H.A. (Henk) Bos  

 
: 06-17676627 

 : h.bos@ntp.nl 

   

o Uitvoerder NTP: 

dhr. D. (Dick) Veldman  

 
: 06-20343191 

 

Nieuwsbrieven worden fysiek bezorgd binnen het werkgedeelte dat in uitvoering 
is. Wilt u tijdens het project alle nieuwsbrieven digitaal ontvangen, stuur dan een 

mail met uw naam en adres naar de omgevingsmanager 

Afkoppelen regenwater 
Het afkoppelen gebeurt door de regenpijp aan de voorzijde van de woning los te koppelen 

van de riolering en met een aparte buis naar de straat te brengen. Daar wordt het 

regenwater opgevangen in een ondergrondse voorziening die onder de nieuw te planten 

bomen wordt aangebracht. De ondergrondse voorziening zorgt voor het opvangen van 

regenwater en voert het water langzaam af in de ondergrond. Hierdoor kunnen de bomen, 

ook in droge perioden, veel langer water vanuit de grond opnemen. We koppelen 

overigens alleen regenpijpen af omdat we dan zeker weten dat het regenwater schoon is. 

 

Geeft uw dak straks de bomen water?  

Gemeente Hengelo heeft gekeken op welke plekken regenpijpen ten opzichte van de 

ondergrondse voorzieningen het beste kunnen worden afgekoppeld. En uw huis is 

geschikt! Daarom krijgt u deze informatiebrief. Niet elk huis is geschikt, daarom kan het 

voorkomen dat uw buren of bewoners van een paar huizen verderop deze brief niet 

ontvangen. Hoe ziet het vervolg eruit? 

1. De eerste vraag is of u wilt mee werken aan het afkoppelen. Wilt u meewerken? 

Stuur dan vóór 15 juni uw gegevens (naam, huisnummer, mailadres en/of 

telefoonnummer) naar de omgevingsmanager van NTP, Henk Bos. U vindt de 

contactgegevens rechtsboven aan deze informatiebrief. Gemeente Hengelo betaalt 

het afkoppelen. Het kost u dus niets. 

2. Werkt u mee? Dan maken we een afspraak met u. Samen kijken we hoe er het 

beste afgekoppeld kan worden. Ook maakt NTP een tekening van uw situatie. 
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