
u p 
^ ™ ' ' democratisch 
l 'Mi i l : h ^ f l.,:.'.IJ.'l., r4 onafhonkelijk 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Haarlemmermeer 

Peter van Groenigen 
Rietstraat 46 
2165 XX Lisserbroek 

Gntiff Titp Haarlemmenneer 
T 

Datum: 1 2 AUU 'm 
Briefnr.: 

aaa: 
Afgedaan 
foaraaf) 

Betreft: Problemen riolering Roekenbos Hoofddorp 

Geacht college, 
Lisserbroek, 9 augustus 2013 

Bewoners van Roekenbos in Hoofddorp ondervinden al geruime tijd stankoverlast van het riool in hun woning. Er zijn in het 
verleden al door meerdere bewoners klachten ingediend bij de gemeente. De inspanningen die de gemeente daarop heeft 
verricht hebben nog niet tot een oplossing geleid. Het riool is al enkele keren gereinigd, dit helpt dan tijdelijk, waarna de 
stankoverlast weer terugkeert. De gemeente heeft de bewoners verteld dat de oorzaak waarschijnlijk op 'eigen terrein' gezocht 
moet worden. Een aantal inwoners heeft daarop een inspectie 'op eigen terrein' laten uitvoeren. Hierbij zijn geen mankementen 
geconstateerd. Bewoners melden ons dat er, behalve stankoverlast, ook andere overlast wordt ervaren. 
Zo is op twee adressen de inhoud van het riool al eens naar binnen gekomen, met een behoorlijke schade tot gevolg. 
Er wordt gemeld dat in het verleden duidelijk is geworden dat boomwortels het riool op een aantal plaatsen kapot hebben 
gemaakt. Op een enkel adres is een stankafsluiter geplaatst, een aanvraag van een ander adres om eenzelfde stankafsluiter te 
plaatsen is niet gehonoreerd. Overigens blijkt deze stankafsluiter maar tijdelijk te helpen, alleen als het riool regelmatig wordt 
doorgespoten is de stank voor een tijdje verdwenen. 

Vanaf 2010 zijn er een behoorlijk aantal meldingen gedaan door verschillende bewoners, maar ook door de wijkraad Overbos. 
De reacties die de gemeente hierop geeft zijn niet eenduidig. Er wordt steeds verwezen naar een andere mogelijke oorzaak. 
Zo is er verteld dat boomwortels gaten in het riool veroorzaken, waardoor er zwammen en schimmels binnendringen die voor 
verstoppingen zorgen. Er is verteld dat door verzakking de aansluitingen naar de woningen niet meer goed zijn. Er zouden 
teveel putten te dicht bij elkaar liggen, waardoor het hele systeem niet goed functioneert. 
Er zou ergens één put verkeerd liggen waardoor het systeem wordt ondermijnd. De putten zouden verstopt zitten door teveel 
bladafval. En er is al eens verteld dat het riool in Roekenbos in zijn geheel vervangen moet worden. Kortom, door verschillende 
functionarissen zijn er al vele 'oorzaken gevonden', maar deze hebben tot nu toe geen oplossing gebracht. 

Dat stankoverlast voor een onleefbare situatie zorgt, zeker tijdens de warmte van de afgelopen weken, behoeft geen nadere 
onderbouwing. Mijn fractie maakt zich wel zorgen om de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Mijn fractie wil daarom de 
volgende vragen aan uw college stellen: 

1. Is het college op de hoogte van de problemen met de riolering in Roekenbos? 
2. Kan het college aangeven waarom alle klachten en meldingen, die door de bewoners van Roekenbos en de wijkraad 

Overbos zijn gedaan, nog niet tot een oplossing hebben geleid? 
3. Is het college het met de fractie van HAP eens dat deze problemen zo snel mogelijk en definitief opgelost moeten worden, 

zodat de bewoners van deze stankoverlast worden verlost en de volksgezondheid niet in gevaar komt? 
4. Welke inspanningen gaat het college doen om dit probleem op te lossen? 
5. Op welke termijn kunnen wij daar resultaat van verwachten? 

De adressen waarvan mijn fractie melding van stank- of andere aan het riool gerelateerde klachten heeft ontvangen zijn 
Roekenbos nummers 40, 42, 50, 54, 56, 58, 60, 93, 101 en 103. Mijn fractie sluit niet uit dat er meer adressen zijn waar 
stankoverlast ervaren wordt, wij hebben niet met iedereen contact gehad. 

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, wachten wij uw antwoorden op onze vragen af. 

Namens de fractie van de HAP, 
Hoogachtend, 

M. Steffens-van de Water 
Fractievoorzitter 
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