
 

 

Rioolrenovatie en herinrichting Hoogstraat 
Het riool in een gedeelte van de Hoogstraat is versleten en moet worden vervangen. Ook de 

asfaltverharding is van slechte kwaliteit en moet worden vernieuwd. Deze nieuwsbrief geeft 

uitleg over de laatste aanpassingen van het inrichtingsplan. Het college heeft inmiddels 

ingestemd met dit ontwerp. In september informeren we de raadscommissie over de nieuwe 

inrichting. 
 
 
 
 
 

 

Afkoppelen regenwater 

Onderdeel van dit project is het afkoppelen van 

regenwater. Bij het vervangen van het 

bestaande riool in de Hoogstraat worden er twee 

nieuwe buizen teruggelegd. Eén voor vuilwater 

en één voor regenwater. De buis voor het 

regenwater is waterdoorlatend, het schone 

regenwater infiltreert in de bodem. Op deze 

rioolstreng wordt het regenwater van de straat 

aangesloten.  

Behalve het openbare gebied willen we ook 

graag het regenwater van de aanliggende 

panden afkoppelen. De bewoners van de panden 

die voor afkoppelen in aanmerking komen 

krijgen hierover in oktober nadere informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolg 

Het ontwerp zoals het nu voorligt, werken we 

verder uit. Op 13 september wordt het ontwerp 

toegelicht aan de raadscommissie. Mogelijk dat 

hieruit nog aanpassingen naar voren komen.  

 

Volgens planning starten we na de winter 2016-

2017 met de daadwerkelijke werkzaamheden. 

Voordat we beginnen vindt er nog een bijeen-

komst plaats waarin wij u over de fasering en 

werkwijze informeren. 

 

Wijzigingen op het ontwerp.  

Naar aanleiding van de bijeenkomst van 2 juni 

2016 hebben nog een paar kleine aanpassingen 

in het ontwerp plaatsgevonden. Het groenvak bij 

de speelvoorziening is aangepast, de bewoner 

van nummer 18 kan een inrit aanvragen en nabij 

de Wolfsberg zijn nog enkele parkeerplaatsen 

toegevoegd. De meest recente 

tekening vindt u op de website 

van de gemeente. U komt hier 

door bijgaande QR code te 

scannen, of via 

https://www.asten.nl/bouwen/p

rojecten/rioolrenovatie-en-

herinrichting-hoogstraat.html. 

 

Bomen 

Tijdens de toelichting op het inrichtingsplan is 

aangegeven dat de gemeente voor de nieuwe 

bomen graag hazelaars wil planten. Dit omdat 

deze nu ook al in delen van de straat staan. Op 

verzoek van bewoners is gekeken naar 

alternatieven. In het gedeelte Hoogstraat, tussen 

de Strohuls en de Wolfsberg, staan hazelaars. 

Het is niet logisch hier andere bomen tussen te 

planten. In dit weggedeelte komen hazelaars 

terug. Om de overlast te beperken is er gekozen 

voor een soort die duidelijk minder vruchten 

draagt (Corylus Columa ‘VDB Obelisk’).  

In het gedeelte tussen de Strohuls en Hemel 

staan momenteel lindebomen. Om eenheid in de 

straat te behouden stellen wij voor om hier ook 

hazelaars te planten, de soort die minder 

vruchten draagt. Als alternatief voor de hazelaar 

is het in dit gedeelte van de straat ook mogelijk 

om de iep of plataan te planten. De keuze voor 

de boom op dit weggedeelte willen we 

voorleggen aan de direct aanwonenden. Deze 

benaderen we afzonderlijk.  

 

Vanwege de overlast van plakkende lindebomen 

passen we ter plaatse een grondverbetering toe. 

Dit zal de overlast niet wegnemen, maar naar 

verwachting wel verminderen. 

 

Het beplantingsplan is als bijlage aan de 
nieuwsbrief toegevoegd. 

Nieuwsbrief juli 2016 
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