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Aan alle bedrijven van Denariusstraat 9, 11, 14, 18, 22, 24 en 
26, Mechelaarstraat 21, 23 en 24, Souvereinstraat 11 

 

 

Rioolwerkzaamheden in uw straat 
 
Vanaf maandag 26 juni tot en met 14 juli voert de gemeente renovatiewerkzaamheden uit aan 
het vuilwaterriool in uw straat. 
 
Het vuilwaterriool wordt gerenoveerd  

 In het deel van de Denariusstraat gelegen tussen de Gouden Rijderstraat en de 
Souvereinstraat. 

 In de Mechelaarstraat ter hoogte van huisnummers 21 en 23 
In de riolering wordt een kunststofbekleding aangebracht. Door deze werkwijze hoeft niet de gehele 
riolering te worden opgegraven en zo ontstaat er dus minder overlast. 
 
Toiletdeksel sluiten. 
In verband met de voorbereidende werkzaamheden wordt het vuilwaterriool gereinigd door onder 
hoge druk water door de leidingen te spuiten. Het is mogelijk dat door de druk water uit de 
zwanenhals terug spat of borrelt in uw toiletruimte. Wij adviseren u daarom van maandag 3 juli tot en 
met donderdag 6 juli het toiletdeksel te sluiten en er een zwaar voorwerp op te plaatsen. 
 
Stankoverlast. 
Het is mogelijk dat u na het reinigen een rioollucht ruikt doordat het water uit de zwanenhalzen van uw 
waterafvoeren getrokken wordt. Als u alle kranen even laat lopen en het toilet doortrekt zult u merken 
dat de stank verdwijnt. Let daarbij ook op het vullen van afvoeren. 
 
Watergebruik beperken. 
Tijdens de werkzaamheden aan het hoofdriool kan er minder water worden afgevoerd. Als er veel 
afvalwater door de riolering gaat, kan dat overlast bij de werkzaamheden veroorzaken 
De aannemer zal u, indien nodig, daar nader over informeren. 
 
Verkeersoverlast. 
Tijdens de werkzaamheden kan enige verkeershinder ontstaan. 
 
Meer informatie. 
Heeft u  vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeentelijk toezichthouder, de heer K. 
Michielsen, via telefoonnummer (0162)489507 of via e-mail k.michielsen@oosterhout.nl. 
Alle informatie over dit project kunt u terugvinden op de gemeentelijke website www.oosterhout.nl via 
inwoners > openbare ruimte > projecten > Programma rioolvervangingen zuid 
Hier treft u ook de te nemen verkeersmaatregelen en uitvoeringsplanning aan. 
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