Wonen in een straat met
een gescheiden rioolstelsel
U woont in een gebied met een gescheiden rioolstelsel.
Dat heeft grote voordelen voor het milieu. Maar een
gebied met een gescheiden rioolstelsel vraagt wat extra's
van zijn bewoners.

Waterafvoer scheiden
Afval scheiden is een normale zaak geworden. Dus waarom zouden
we het vuile afvalwater niet scheiden van het 'gewone' regenwater?
We vangen het regenwater op daar waar het valt en laten het in de
grond zakken, waar het hoort. We moeten dan wel zorgen dat dit
regenwater schoon blijft.

Wat houdt een gescheiden rioolstelsel in?
Een gescheiden rioolstelsel houdt in dat het afvalwater en regenwater
in aparte rioleringsbuizen wordt afgevoerd: het afvalwater uit de
huizen gaat naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi), het relatief
schone regenwater komt in het oppervlaktewater terecht. Oppervlaktewater is het water in rivieren, sloten, kanalen, meren, etc.
Door meer regenwater terug in de natuur te brengen, blijft de natuurlijke grondwaterstand beter op peil en dat is goed voor het milieu.
Ook de rwzi's presteren beter als het afvalwater minder verdund is
met regenwater. Dat bespaart weer geld en energie.
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Ÿ De afvalbak op straat met water spoelen mag natuurlijk, maar verwijder dan het

grove afval uit de goot en spoel het niet door de straatkolk (ofwel straatput).
Ÿ Gooi geen vuil water of afval op straat, in de goot of in de straatkolk.
Ÿ Gebruik groene zeep, soda of biologisch afbreekbare middelen om de stoep en/of

groenbak schoon te maken. Agressieve producten zoals groene aanslagverwijderaars of chloor zijn slecht voor de bodem en het grond- en oppervlaktewater.
Ÿ Was uw auto liever op een autowasplaats of bij een Car Wash. Hier wordt het

water namelijk gerecycled.
Ÿ Hondenpoep vervuilt de grond en het grondwater. Het hoort in een afvalbak en

niet in de goot. Neem een zakje mee om de hondenpoep op te ruimen.
Ÿ Als u de stoep veegt, doe dan het afval in de afvalzak of de groenbak.
Ÿ Vet, frituurvet en jus gaan terug in de verpakking en worden via de voorge-

schreven methode afgevoerd.
Ÿ Verf- en olieresten zijn erg verontreinigend. Dus lever het in bij de Milieustraat als

chemisch afval.
Ÿ Soms wordt afvalwater van bijvoorbeeld een wasmachine via de regenpijp

afgevoerd. Als uw huis is afgekoppeld, zorg dan dat het afvalwater naar de
rioolwaterzuiveringsinrichting wordt afgevoerd.
Ÿ In de herfst valt er veel blad op straat. U kunt zorgen dat de straatkolken schoon

blijven door het blad zoveel mogelijk weg te vegen en in de daarvoor bedoelde
bladkorven te doen.
Ÿ Als u in de winter wat aan de gladheid wilt doen strooi dan liever geen zout,

maar veeg het schoon. Dat is beter voor het grond- en oppervlaktewater.
Ÿ Vuurwerk bevat kruit en chemische stoffen, soms zelfs zware metalen. Zorg

dat dit niet in de bodem en het grondwater terechtkomt. Veeg vuurwerkresten op van de straat en doe het in de zak bij het restafval.

Meer informatie?
Heeft u naar aanleiding van de informatie in deze folder
nog vragen?
Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer
14 0499 of e-mailadres info@gemeentebest.nl.
Voor meer informatie over de inzameling van klein
chemisch afval en andere afvalstromen kunt u terecht
op www.gemeentebest.nl.
Wilt u melding doen van gebreken, vernielingen, verstoppingen en andere vormen van overlast in de openbare
ruimte? Belt u dan naar 14 0499.

