Aan alle verenigingen en buurtschappen uit Zundert

Onderwerp: Afkoppel-actie voor verenigingen en buurtschappen

Datum brief
22 april 2021

Beste Zundertse vereniging of buurtschap,

Datum verzending
22 april 2021

Samen met waterschap Brabantse Delta, starten wij een actie om onze inwoners hun regenpijp
af te laten koppelen van het riool. In deze actie vragen wij hulp van onze verenigingen en
buurtschappen. Deelnemers worden beloond: zij spekken namelijk hun verenigingskas met deze
Contactpersoon
actie. In deze brief leest u hierover meer informatie.
dhr. S. Knijff

In onze gemeente gaat veel schoon water verloren.
Bijna alle regenpijpen in onze gemeente zijn – onder de grond – aangesloten op het riool met
afvalwater. Dit is erg jammer! Regenwater is namelijk schoon en makkelijk te opnieuw te
gebruiken. Daarom moedigen wij onze inwoners aan om hun regenpijp af te koppelen van het
gemengde riool.
Afkoppelen is noodzakelijk voor een toekomst- en klimaatbestendig Zundert.
Het klimaat verandert. Dit betekent drogere periodes en hevigere regenbuien. Door de
regenpijp af te koppelen, stroomt het regenwater direct de tuin in. Dit heeft veel voordelen:
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Huiseigenaar en directe omgeving hebben minder overlast bij hevige regenbuien;
Druk op ons rioolstelsel neemt af;
Grondwaterstand op de huispercelen blijft op niveau;
Natuur en landbouwsector in onze gemeente, hebben het minder zwaar bij droge
periodes.

Per afgekoppelde regenpijp, ontvangt uw vereniging of buurtschap €10,-!
Zo helpt u mee aan een toekomst- en klimaatbestendig Zundert, maar spekt u ook uw
verenigingskas. Voor iedere regenpijp die – via uw vereniging of buurtschap – wordt
afgekoppeld, schenken wij namelijk - €10,- aan uw vereniging of buurtschap. Iedereen mag
meedoen, zowel leden als niet-leden. Deze actie geldt alleen voor inwoners van onze gemeente.
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Afkoppelen is simpel: de regenpijp wordt doorgezaagd en er komt een afkoppelsteen onder. Dit
kost onze inwoners niets. Wij hebben 3.000 afkoppelstenen te verdelen.
Inwoners kunnen zich bij u aanmelden tot en met 30 juni.
Op zundert.nl/afkoppelen staat een afbeelding voor social media die u kunt downloaden. Deze
kunt u inzetten om de actie – via de kanalen van uw vereniging of buurtschap – onder de
aandacht te brengen. Verder dagen wij u uit om inwoners op andere manieren te activeren om
hun regenpijp af te koppelen. Inwoners kunnen op zundert.nl/afkoppelen een aanmeldformulier
invullen én opsturen naar uw vereniging of buurtschap. Wij vragen u alle ingevulde formulieren
te verzamelen en tussen 5 en 11 juli op te sturen naar gemeente@zundert.nl.
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Wij leveren de bestelde afkoppelstenen in het najaar.
Als wij alle formulieren hebben ontvangen, gaan wij afkoppelstenen bestellen. Als uw vereniging
of buurtschap de afkoppelstenen heeft ontvangen, kunt u deze plaatsen. Het afkoppelen is dus
een klus voor de vereniging of buurtschap. Hierover komt nog een instructie.
Na de plaatsing, vult de inwoner een formulier in als bewijsvoering. Als wij alle bewijsvoering
ontvangen hebben, maken wij het totaal, verdiende bedrag over op de rekening van uw
vereniging of buurtschap. Ook hierover komt nog een instructie.
Op 29 april beantwoorden wij al uw vragen tijdens een online informatieavond.
Wij begrijpen dat deze actie de nodige vragen oproept. Daarom nodigen wij u van harte uit
voor de online informatieavond op donderdag 29 april. We starten om 19.00 uur en
hebben ongeveer één uur nodig. Tijdens deze informatieavond leggen wij de actie verder
uit én is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Aanmelden kan via
c.van.caulil@zundert.nl. Na aanmelding ontvangt u een Microsoft-Teams-link.
Bel of mail gerust als u nog vragen heeft
Ons telefoonnummer is 076-599 56 00. Mailen kan ook naar gemeente@zundert.nl. U
bereikt ons van maandag tot donderdag tussen 08.00 en 17.00 uur én op vrijdag tussen
08.00 en 12.30 uur.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Zundert,
medewerker Beheer Openbare Ruimte,

S. Knijff

Bijlage:
Infographic 'Nut en Noodzaak van het afkoppelen'

