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Participatie klimaatmaatregelen

Doorlopende presentatie 

Inloop 15 december 2022





Aanleiding

De gemeente Noordoostpolder wil de komende jaren het gebied rondom 

Oudeweg en Breestraat toekomstbestendig maken en daarbij inspelen op 

het veranderende klimaat

Maatregelen kunnen niet in een 

keer doorgevoerd worden en 

zullen gefaseerd c.q. in delen 

ontworpen en uitgevoerd 

worden

Na uitvoeringswerkzaamheden 

aan de Oudeweg en ds. 

Bleekerstraat willen wij de 

Maanhuizenlaan en het 

noordelijke deel van de 

Hoogzijde aanpakken



Doel 

Het doel van het project is drieledig;

➢ het zolang mogelijk vasthouden van regenwater in het 

gebied, zodat het kan infiltreren in de ondergrond, zonder 

dat het overlast in de woonomgeving veroorzaakt;

➢ het toekomstbestendig maken (vernieuwen en verbeteren) 

van het rioolstelsel in de wijk;

➢ kansrijke klimaatadaptieve maatregelen treffen die de 

leefbaarheid verbeteren.

Herinrichting straatprofiel



Concreet 

❑ De bestaande riolering is een gemengd riool (vuilwater 

en regenwater wordt opgevangen  en afgevoerd naar de 

rioolwaterzuivering). Er wordt een gescheiden 

rioolstelsel aangelegd waarbij het hemelwater 

opgevangen wordt en afvoert naar het oppervlaktewater 

in de buurt.

❑ Daar waar mogelijk (en eenvoudig aan te passen) 

worden dakafvoeren van de gebouwen grenzend aan 

de weg aangesloten op het hemelwaterriool.

❑ Daar waar mogelijk meer groen aanbrengen om de 

leefbaarheid te vergroten.

❑ Herinrichten woonstraat indien dat een positieve 

bijdrage levert aan de klimaatmaatregelen.

❑ Daar waar mogelijk waterpasserende bestrating 

toepassen (water infiltreren in plaats van afvoeren)



Aanpak

✓ Wij starten het project met een gesprek met de bewoners (deze inloopavond)

✓ Op basis van de ideeën en voorstellen die deze avond naar voren zijn 

gekomen (incl. de input vanuit de enquêteformulieren) gaan wij een 

schetsontwerp maken

✓ Bij het maken van het schetsontwerp gaan wij samen met onze adviseur de 

ideeën en voorstellen beoordelen of ze voldoende bijdragen en kansrijk zijn.

✓ Het schetsontwerp wordt met de bewoners gedeeld en op gereageerd 

worden

✓ Het  ontwerp wordt aangepast en uitgewerkt.

✓ Tijdens een bewonersavond wordt het ontwerp gepresenteerd

✓ Het ontwerp wordt vastgesteld en uitvoeringsgereed gemaakt

✓ Uitvoeren van de werkzaamheden

Voordat wij het ontwerp starten willen wij eerst eerst uw wensen en 
uw ideeën ophalen. De drager van het ontwerp moet de inbreng uit de 
buurt zijn!



Communicatie

Planning

Concept ontwerp

Presentatie in bewonersavond

Vaststellen definitief ontwerp

Voorbereiding  aanbesteding

Uitvoering

(start)

2e kwartaal 2023

2e kwartaal 2023

3e kwartaaal 2023

3e/4e kwartaal 2023

Bewonersavond

Terugkoppeling schetsontwerp 1e kwartaal 2023

15 december 2022

4e kwartaal 2023 - 1e kwartaal 2024



Situatie

Maanhuizenlaan



Situatie

Hoogzijde



Tot slot

Mocht u naar aanleiding van deze presentatie vragen of opmerkingen 

hebben.

Vraag het een van de aanwezige aanspreekpunten.

Niet aanwezig bij de avond dan wil ik u vragen voor 9 januari 2023 uw 

reactie kenbaar te maken in verband met de voortgang van onze 

werkzaamheden

Nb. vergeet niet het enqueteformulier in te vullen en in te leveren

Wilt u het thuis nog rustig bekijken….

Stuur het dan :

Bij voorkeur via de email;

k.vandermeer@noordoostpolder.nl

mailto:k.vandermeer@noordoostpolder.nl

