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 Aan alle bewoners van Nieuwendijk 

  

 

 

Beste bewoner van Nieuwendijk, 

 

De riolering van Nieuwendijk ligt er sinds de jaren vijftig en is dringend aan 

vervanging toe. Wij willen die klus samen met u aanpakken. Doet u mee? 

 

Nieuwe riolering en waterleiding 

Het huidige riool is rond 1955 aangelegd en gaan we vernieuwen en verbeteren. 

Daarbij houden we rekening met de hevige regenbuien die we verwachten door de 

klimaatverandering. Wij vervangen daarom in 2023 in Nieuwendijk het hele stelsel. 

Waterleidingbedrijf Evides en Stedin leggen ook nieuwe leidingen aan. Zij starten 

naar verwachting in april 2023. Aansluitend gaan wij aan de slag met de riolering.  

 

Vooronderzoek 

In juni beginnen wij met grondonderzoeken en het inmeten van de straten. Zo 

komen we exact te weten hoe het riool erbij ligt en waar we bij de aanleg van de 

nieuwe riolering op moeten letten. 

 

Nieuwendijk nieuw ingericht 

Wij zien de rioolwerkzaamheden als een mooie kans om ook de bestrating en het 

groen in uw buurtschap weer netjes te maken. Daarvoor hebben we ook uw ideeën 

en wensen nodig. 

 

Informeren en communiceren 

Na de zomerperiode willen we met u in gesprek. We vertellen over onze plannen en 

luisteren naar uw ideeën en wensen. Die nemen we mee in het definitieve plan, dat 

wij u later in het jaar presenteren.  
  

Postbus 2003  

3260 EA Oud-Beijerland 

 

Bezoekadressen 

Kijk op www.gemeentehw.nl 

 

 14 0 186 | 088 - 647 36 47 

 info@gemeentehw.nl 

 www.gemeentehw.nl 

Onderwerp 

nieuwe riolering 

Nieuwendijk 

Datum 

31 mei 2022 

 

Contactpersoon 

Kees van Bruggen 

Henri van der Glas 

Bijlage 

  

 

Ons kenmerk 
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Doe met ons mee 

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief bij nieuwendijk@gemeentehw.nl. U 

ontvangt dan van ons regelmatig e-mail nieuwsberichtjes over de voortgang van de 

werkzaamheden. 

 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan gerust contact met ons op via 088 - 647 12 70, of 

nieuwendijk@gemeentehw.nl. Wij helpen u graag! 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

Kees van Bruggen en Henri van der Glas  

Projectleiders civieltechniek 
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