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Aanleiding 

De Logtenstraat wordt in zijn geheel vernieuwd. De aanleiding hiervoor is het slechte wegdek, het 

slechte riool en de wateroverlast bij hevige regenval.  

 

Presentatie Voorlopig ontwerp 

Naar aanleiding van een bewonersavond in 2019 waarin we een eerste schets voor de Logtenstraat 

hebben besproken, is het ontwerp uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp is op 5 februari 

2020 gepresenteerd aan de bewoners en andere geïnteresseerde.  

Het voorlopige ontwerp en de presentatie zijn te vinden op de gemeentelijke website, onder het kopje 

“projecten in uitvoering” via het menu “SNEL NAAR >>”. 

 

Van Voorlopig ontwerp naar Definitief ontwerp 

Op 5 februari 2020 zijn enkele opmerkingen gemaakt op het voorlopige ontwerp. Daarnaast sluiten we 

het huidige ontwerp kort met verschillende professionals, waaronder de brandweer. Alle opmerkingen 

gaan we bekijken en worden mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp.  

Via de nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van het Definitieve Ontwerp. Mochten er ten opzichte 

van het Voorlopige Ontwerp grote veranderingen zijn presenteren wij deze aan de buurt.  

 

Uitvoeringsplanning 

De voorlopige planning is te starten met het werk in het 3e kwartaal van 2020. Voorafgaande aan de 

start informeren we alle buurtbewoners.  

 

Afkoppelen regenwater 

Bij de herinrichting leggen we een nieuw regenwaterriool aan. Om de gemeente klimaatbestendiger te 

maken willen we zo veel mogelijk regenwater afkoppelen. We vragen aan de bewoners of ze ons hierbij 

een handje willen helpen.  

Dit kan op verschillende manieren:  

- Gelijk met de herinrichting willen we graag de daken van de aanliggende woningen aansluiten 

op aan te leggen regenwaterriool. De kosten hiervan zijn voor ons. Omdat we hiervoor wel 

werkzaamheden in de tuinen moeten verrichten vragen we hiervoor vooraf toestemming. Dit 

betreft alleen de daken/waterafvoeren gericht naar de openbare weg. 

- Voor de daken gericht naar de eigen tuin vragen wij u zelf actie te ondernemen. Hiervoor 

hebben we als gemeente een subsidieregeling. De subsidieregeling en tips ter inspiratie hiervoor 

kunt u vinden op onze gemeentelijke website onder het menu “Inwoners”, kopje 

“Duurzaamheid”. Op de pagina’s “subsidie afkoppelen hemelwater en aanleg groenen daken” 

vind u informatie over de subsidieregeling. Op de pagina: klimaatbestendig zijn” kunt u tips 

vinden.    

 

Vragen 

Hebt u vragen of opmerkingen over de plannen, twijfel dan niet om contact op te nemen met 

projectleider Nicole Scharp via n.scharp@asten.nl of (0493) 671 212 
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