Nieuwsbrief-04.20
Reitdiep fase 3
Wij vragen u vriendelijk deze nieuwsbrief bij de documentatie van uw woning te bewaren. Het is
belangrijk en uw verantwoordelijkheid deze informatie bij verkoop van uw woning met de nieuwe
kopers/bewoners te delen.

STORING VACUÜMSYSTEEM 8 JULI 2020
Op woensdag 8 juli 2020 heeft u te maken gehad met een grote storing van het vacuümsysteem.. Met deze
nieuwsbrief (en al eerder vermeld op de projectsite) een toelichting op wat er die dag heeft plaatsgevonden.
In de nieuwbrief "01-20 Uw huishoudelijk afvalwater" en al eerder tijdens de informatiemarkt van 24 mei 2018
bent u geïnformeerd over het systeem. Wij hebben u er nadrukkelijk op gewezen om GEEN vochtige katoenen
doekjes en gelijksoortige artikelen door het toilet te spoelen. Op de dag van storing, 8 juli 2020, hebben wij grote
hoeveelheden katoenen doekjes uit het systeem moeten verwijderen. Blijkbaar is er een aantal bewoners, dat
tegen alle waarschuwingen in, deze doekjes toch door het toilet spoelt.
Bij deze nogmaals het verzoek absoluut GEEN vochtige katoenen toiletdoekjes of gelijksoortige artikelen door het
toilet te spoelen.. De doekjes en gelijksoortige artikelen horen NIET in het toilet. Wenst u deze doekjes wel te
gebruiken, dan moet u ze na gebruik in een toiletemmer naast het toilet te gooien.
Wij zijn er van op de hoogte dat fabrikanten en grootwinkelbedrijven van de katoenen/vochtige toiletdoekjes
op de verpakkingen aangeven dat het ‘gewoon’ door het toilet gespoeld kan worden. Dit is echter NIET het
geval. De doekjes zorgen voor verstoppingen in leidingen, blokkeren de pompsystemen, zorgen voor
problemen in de filtersystemen van zuiveringen en zijn biologisch niet of slecht afbreekbaar (bij sommige
merken zijn synthetische microvezels aangetroffen).
Foto’s
Naast het feit dat het voor u en uw buren veel hinder veroorzaakt, kost het de gemeente veel geld om het op te
lossen. Om u een indruk te geven wat onze monteurs moeten verwijderen hebben wij een paar foto’s bijgevoegd.
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Kijkje in de ondergrondse pompkelder

Leidingen waar veel doekjes
uit verwijderd zijn

Pomp (geopend) met
vastgedraaide doekjes
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Conclusie:
Gebruik het toilet waarvoor het bedoeld is, in normaal Nederlands: plassen en poepen. Ook normaal papieren
toiletpapier (meestal op rol) mag gewoon weggespoeld worden. Dat wordt met een versnijder in de pompunit in
kleine stukjes versneden (meestal is het papier van de wc-rol al in kleine stukjes uiteen getrokken als het bij de
pomp aankomt).
Dus:
Wel in het toilet

Niet in het toilet
Vochtig toiletpapier in alle soorten en maten
geuren die moeten

in een
toiletemmertje

-

En allerlei andere vaste of milieugevaarlijke
stoffen! Verzamelen en gescheiden afvoeren of
aanbieden volgens de regels van de gemeente.

Houdt u aan dit gebruik, dat voorkomt de ellende door deze oorzaak.
Tot slot een extra waarschuwing
In dit geval hebben de doekjes voor het vastlopen van de pompen gezorgd. Het kan echter ook
voor een verstopping zorgen in uw eigen leidingwerk in de woning. Graag verwijs ik u naar de
volgende link om een beeld te krijgen welk effect dat heeft als een gespecialiseerd bedrijf bij u in
de woning aan de slag moet: link

Contact en informatie
Voor vragen over deze nieuwsbrief kunt u contact met mij opnemen:
Steef Swart, Omgevingsmanager Arcadis
Telefoon: 06 214 73705
Email: reitdiep.fase3@arcadis.com
Projectsite: http://www.reitdiepfase3.nl/
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