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Dempriool in achtertuinen Kruisstraat en de Limburg van Stirumstraat

DATUM
ONS KENMERK

Beste bewoner,
De gemeente is bezig met de voorbereiding voor de herinrichting van de Kruisstraat. Hierbij
vervangen wij het riool. In deze brief leest u de gevolgen voor uw rioolaansluiting(en).
Werkzaamheden riolering Kruisstraat
In de huidige situatie ligt er een riool in de stoep voor de woningen. Het riool in de stoep verwijderen
wij. In de weg komen twee nieuwe rioolleidingen. Eén voor regenwater en één voor het vuilwater. De
bestaande rioolaansluitingen van de woningen sluiten we aan op het nieuwe vuilwaterriool.
Opheffen dempriool, maar wat is dat?
In de achtertuinen van de woningen Kruisstraat / Limburg van Stirumstraat ligt een dempriool, zie
tekening op de volgende pagina. In de jaren 30 en 40 zijn sloten gedempt en is daar een “demp” riool
aangelegd waar de afvoer van de woningen op werd aangesloten. Later is er riolering aan de
voorzijde van de woningen aangelegd. Alle aansluitingen op het dempriool moesten worden
verwijderd en aangesloten op het nieuwe riool aan de voorzijde van de woning.
Een dempriool is niet wenselijk, omdat we deze door de slechte bereikbaarheid achter de woningen
niet kunnen onderhouden. Daarnaast voldoet de gemeente aan haar verplichting om een
rioolaansluiting aan de voorzijde aan te bieden. De gemeente wil daarom dit dempriolen buiten
gebruik stellen en waar mogelijk verwijderen.
Wat te doen bij een aansluiting op het dempriool?
Het dempriool stellen wij buiten gebruik. Als u een aansluiting op het dempriool heeft moet u deze
verwijderen. U moet uw leidingen aansluiten op de bestaande afvoerleidingen van het huis of door te
leggen naar de voorzijde van de woning. Bij de herinrichting van de straat sluiten wij deze aansluiting
aan op het riool in de Kruisstraat.
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Maakt u gebruik van het dempriool?
Wij willen graag weten of u bent aangesloten op het dempriool. Dit kunt u laten weten door het
formulier op de website www.buitengewoon.zaanstad.nl > projecten > Krommenie > Noorder- en
Zuiderhoofdstraat in te vullen. Via de onderstaande QR-code komt u direct op de website. U kunt ook
een mail sturen naar o.kramer@zaanstad.nl. Ook als u niet weet of er een aansluiting op het
dempriool zit horen wij dit graag. Op basis van uw reactie nemen we contact met u op.

Meer informatie over het project kunt u vinden op de website
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebt, kunt u met mij contact opnemen. Dit kan via
telefoon 14 075 of per e-mail op o.kramer@zaanstad.nl.

Met vriendelijke groet,

de heer O. Kramer,
projectleider Ingenieursbureau

Overzicht ligging dempriool inclusief putten

