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Beste meneer/mevrouw , 

 

 

Wij hebben nieuws over het rioolstelsel dat we bij u in Nieuwendijk gaan aanleggen. 

 

Nieuwe rioolgemalen 

Bij de uitwerking van het nieuwe rioolstelsel voor Nieuwendijk hebben wij ook 

nieuwe rioolgemalen nodig. Dit omdat wij een rioolstelsel nu anders ontwerpen, 

dan vroeger. Het rioolstelsel in Nieuwendijk is kort na de Watersnoodramp 

aangelegd zonder ‘afschot’, dus volledig horizontaal; alle rioolbuizen liggen even 

diep. Wij leggen een riool nu ‘afwaterend’ aan. Dit voorkomt o.a. vuilophoping in de 

riolering. Maar we komen dan uiteindelijk bij de bestaande gemalen te diep uit. 

Nieuwe rioolgemalen zijn dan nodig. 

 

In het westelijk deel van Nieuwendijk vervangen wij in 2023 het riool en het 

gemeentelijk gemaal aan de Narvikstraat. Dit gemaal komt ook op een andere plek 

te staan, verder van de waterkering af. 

 

In het oostelijk deel van Nieuwendijk vervangt het waterschap hun gemaal aan de 

Koning Haakonstraat. Samen met hen onderzoeken we de mogelijkheden. Daarom 

weten we nog niet wanneer het werk hier kan starten. 

 

Nutsbedrijven 

Met de nutsbedrijven voor water, gas en stroom overleggen we wanneer zij de 

kabels en leidingen vervangen. Het is de bedoeling dat dit gebeurt net voordat wij 

de riolering vervangen. Zo proberen we de hinder door de werkzaamheden voor u 

te beperken.  
  

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 

  

 

Contactpersoon 

Kees van Bruggen 

Henri van der Glas 

Bijlage 
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Uw vragen en tips 

We kregen van een aantal van u al vragen en tips. Bedankt! We proberen ze mee te 

nemen in onze plannen.  

 

Digitale nieuwsbrief 

Wilt u na deze laatste papieren nieuwsbrief op de hoogte blijven van het werk? Wij 

hebben een digitale nieuwsbrief, waarmee wij u per e-mail informeren. Meld u aan 

via nieuwendijk@gemeentehw.nl  

 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan gerust contact met mij op. U kunt mij bereiken via telefoonnummer 088 - 

647 1754. Ik help u graag! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

Henri van der Glas 

senior projectleider civieltechniek  

 

  

mailto:nieuwendijk@gemeentehw.nl

