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Plangebied



Aanpak water op straat

• Grote hinder bij extreme 
regenval

• Lage ligging gebied: water 
uit gemengd riool stroomt 
uit



Aanpak water op straat

• Voorkomen extreme 
wateroverlast

• Water op straat blijft   

• Versneld afvoeren

Afbeelding = water op straat bij bui 10 
(35,7 mm neerslag in 45 min), 
o Links, situatie nu: ca 40-50 cm water op straat
o Rechts: beoogde situatie: ca 5-10 cm water op 

straat



Aanpak water op straat

• Water op straat versneld 
afvoeren naar 
regenwaterriool

• Extra capaciteit voor water 
onder de weg door aanleg 
regenwaterriool

• Overstort naar bestaande 
sloten

• Aanpassingen aan enkele 
sloten
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Tussen Schutter en Heesakkerweg
afkoppelen hemelwater woningen

• Afkoppelen hemelwater (hier 
vragen we toestemming voor)

• Voorzijde woningen aansluiten 
op regenwaterriool

• Achterzijde woningen / en 
overige woningen bewoners 
zelf aan zet



Aanpassingen aan weg 
(uitgangspunten)

• Toepassen van asfalt

• Fietsstroken in rood asfalt (visueel 
versmallen)

• Geen parkeren langs de weg

• Geen snelheidsremmende
maatregelen

• Tegels, asfalt(deklaag)en verlichting 
worden vervangen

• Inritten worden ingepast (passend 
binnen regels en mits in gebruik)



Aanpassingen aan weg definitief?

• De geschetste insteek is nog 
niet 100% definitief

• Diverse onderzoeken lopen nog

• Verschillende (professionele) 
partijen vragen wij om hun
input

• Ook uw mening telt

• Op basis van deze resultaten 
wordt een afweging gemaakt 
(ook financieel)



Ook uw mening telt

Gehoorde reacties:

- Er wordt te snel gereden in de straat

- De zichtbaarheid van de Schutter is slecht
- aandacht voor de fiets
- parkeren rond deze straat

- Een extra prullenbak bij de bushalte

Nog aanvullingen?

Mail of chat 



Aanpassingen aan weg: Een voorbeeld

Maatregelen om de snelheid 
te verlagen: 

- In verband met de 
waterproblematiek geen 
drempel mogelijk

- Het aanpassen van de 
breedte van de weg



Aanpassingen aan weg (wegprofiel / 
variant 1)?

• De wegbreedte blijft zoals 
hij is (7 meter)

• Past binnen GVVP



Aanpassingen aan weg (wegprofiel / variant 2)?

• De weg versmallen naar 
5,80 (idem als Wolfsberg
na rotonde)

• Als aan oostzijde het 
trottoir wordt versmalt is 
toevoegen groen wellicht 
mogelijk (wordt nog 
onderzocht)

• Parkeren langs de weg is  
niet mogelijk en wenselijk



Voorlopige planning

• Maart 2022 plan definitief

• Juli 2022 aannemer 
bekend

• Uitvoering sept 2022 t/m 
januari 2023

Planning onder voorbehoud 



Vragen en opmerkingen

• Vragen?: bellen of mailen 
kan altijd.

• We houden u op de hoogte 
via de digitale nieuwsbrief



Informatie

• Website gemeente Asten 

• www.asten.nl ->

• Digitale nieuwsbrief 

• aanmelden via n.scharp@asten.nl

• Vragen

• Bellen of mailen kan altijd

• 0493-671212 / n.scharp@asten.nl

http://www.asten.nl/

