
 
Aan: de bewoners van dit adres      Datum 2-2-2023 
 
Onderwerp: uitvoering rioolrenovatie  AFSLUITING GALATHESEWEG 
 
Geachte mevrouw/heer, 
 
In opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee renoveert GMB Rioleringstechnieken B.V. 
binnenkort het rioolstelsel in uw straat. Dat doen wij met de zogenoemde kousmethode. Door in het 
bestaande hoofdriool een kunststofkous aan te brengen en uit te harden met uv-licht, ontstaat een 
compleet nieuwe rioolleiding. Dankzij deze methode hoeft uw straat niet opengebroken te worden 
en blijft eventuele overlast tot een minimum beperkt.   
 
Aanbrengen kunststofvoering 
Wij brengen via de put een kunststofvoering aan in het riool die wij uitharden met uv-licht. Deze 
nieuwe naadloze buis neemt vervolgens de volledige functie van de oude buis over. Nadat de nieuwe 
buis volledig is uitgehard (binnen één dag) frezen wij de aansluiting van uw huis weer open.  
Om te controleren of de kunststofvoering succesvol is aangebracht, wordt het hoofdriool nogmaals 
gereinigd en opnieuw geïnspecteerd.  
 
Wat merkt u ervan? 
Tijdens onze werkzaamheden komt wateroverlast bijna niet voor. Toch gebeurt het incidenteel dat er 
tijdens de reiniging door luchtverplaatsingen water via de huisaansluiting binnenkomt. Dat houdt in 
dat er water via het toilet omhoog kan komen. Het is daarom verstandig om het toiletdeksel naar 
beneden te houden en eventueel af te dekken met iets zwaars (gevulde emmer). Geuroverlast na de 
reinigingswerkzaamheden kunt u zelf snel verhelpen door de watersloten weer te vullen met water 
(toilet doorspoelen en kranen even laten lopen). De geur zal dan snel verdwijnen.  
Tijdens de werkzaamheden sluiten wij de Galatheseweg af voor doorgaand verkeer. Voor het 
(vracht-)verkeer is een omleiding ingesteld. 
 
Wat vragen wij van u? 
Om het riool te kunnen renoveren sluiten wij uw huisaansluiting op het hoofdriool tijdelijk af, 
waardoor u tijdelijk beperkt water kunt gebruiken. Dat betekent dat u best af en toe uw handen kunt 
wassen of het toilet kunt doorspoelen. Het nemen van een douche, het draaien van een was of het 
gebruiken van een vaatwasser is niet mogelijk. Aan het einde van de werkdag hebben we uw 
aansluiting weer geopend en kunt u weer lozen op het riool. 
 
Planning 
Onze werkzaamheden vinden plaats op WOENSDAG 8 EN DONDERDAG 9 FEBRUARI. Afhankelijk van 
de situatie kunnen de werkzaamheden tot in de avond plaatsvinden. 

 
Meer informatie 
Heeft u vragen over onze werkzaamheden? Of ervaart u overlast?  Neem dan contact met ons op via 
telefoonnummer 088 – 88 54 200 of via e-mail rtmeldingen@gmb.eu o.v.v. de projectleider Bart 
Schoemaker. Op www.gmbinuwbuurt.eu vindt u meer informatie over de werkzaamheden die wij in 
uw buurt gaan uitvoeren.  
 
Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.  
 
Met vriendelijke groet, 
GMB Rioleringstechnieken B.V. en Gemeente Goeree-Overflakkee 
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