
Herinrichting 
Rijen Noord OostPraat en denk je met ons mee 

in de ontwerpfase?
Het opknappen van de wijk willen we samen met jou als bewoner doen. We willen jou daarom 
betrekken bij de ontwerpfase. Hiervoor vormen we een online werkgroep; door de corona-
crisis komen we voor nu niet fysiek samen, maar online via Teams. We zijn op zoek naar bewo-
ners die het leuk vinden om mee te praten en te denken in deze online werkgroep. Als lid van 
de werkgroep ga je samen met bewoners uit jouw wijk/straat en de gemeente aan de slag om 
deze opknapbeurt een succes te maken. Je denkt mee over allerlei onderwerpen, zoals: groen, 
duurzaamheid, verkeer en verlichting en veiligheid voor deze twee straten. De werkgroep bestaat 
uit maximaal zes bewoners uit de wijk en twee personen vanuit de gemeente. De straten kunnen 
we niet allemaal tegelijk opknappen. Daarom werken we stap voor stap. We starten met de stra-
ten Riekevoort en Mosselaar. Begin december willen we de eerste online bijeenkomst met de 
werkgroep organiseren. Aanmelden voor de werkgroep Riekevoort en Mosselaar kan tot en met 
vrijdag 4 december. Jouw straat nog niet aan de beurt? Niet getreurd in de tussentijd kun je jouw 
mening online geven op onze website en je inschrijven voor de nieuwsbrief. Wanneer jouw straat 
aan de beurt is hoor dat via de nieuwsbrief en website.

Aanmelden voor de werkgroep doe je zo: 
leefjeomgeving.nl/rijen-noordoost
en kan tot en met 4 december 2020. 
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Jouw wijk krijgt een opknapbeurt!
In deze folder lees je hier alles over.
Praat en denk met ons mee!

Blijf op de hoogte!
Nieuwsbrief
Wil jij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in jouw wijk en straat? 
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via: leefjeomgeving.nl/rijen-noordoost. 

Website
Wil je 24/7 iets weten of laten weten over de opknapbeurt in jouw wijk? 
Dat kan! Bezoek hiervoor onze website: leefjeomgeving.nl/rijen-noordoost. 
Hier komen ook regelmatig vragen en stellingen op te staan waarop je jouw 
mening kan geven.

Bezoek onze website voor meer informatie:

leefjeomgeving.nl/rijen-noordoost 

‘We gaan samen met u 
 een probleem oplossen’ 

Worteldruk zorgt voor 
grote problemen in de wijk.

Wethouder Aletta van der Veen

De straten kunnen we 
niet allemaal tegelijk 
opknappen. Daarom 
werken we stap voor stap.



De straten Riekevoort, Mosselaar, Doornbos, Zaaren, Sterkenhoeve, Wouwerbroek 
en Breebroek zijn zo’n dertig jaar geleden aangelegd en hebben een grote opknap-
beurt nodig. Er is veel overlast van de wortel-opdruk. We willen toewerken naar een 
groene, duurzame, veilige en fietsvriendelijke inrichting van uw straat. Onder de 
grond verleggen we kabels en leidingen en pakken we het riool aan. De afgelopen 
maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan deze voorbereidingen. In deze 
nieuwsbrief praten we u graag bij. 

Coronacrisis
De coronacrisis heeft nog steeds invloed op ons dagelijkse leven. Wij hopen dat u deze 
nieuwsbrief ontvangt in goede gezondheid. 

Wateroverlast
Op vrijdagavond 26 juni werd Rijen getroffen door een enorme hoosbui. Helaas leidde 
dat tot een enorme wateroverlast in straten en woningen. Uw wijk is zwaar getroffen. 
Dit was helaas niet de eerste keer. Omdat de getroffen straten op het laagste punt in de 
wijk liggen is hier de overlast het grootst en wordt hier de meeste schade aangericht. 
Om de overlast te verminderen doen we onderzoek naar het rioolstelsel van heel Rijen 
Noord Oost en gaan we daar maatregelen in nemen.

Wortelopdruk
Er is helaas veel overlast door wortelopdruk. Dit gaan we aanpakken door de wijk 
opnieuw in te richten. Daar hebben we jouw hulp bij nodig. Als bewoner van deze wijk 
kun je ons voorzien van informatie en ideeën. Denk bijvoorbeeld mee over de onder-
werpen: groen, duurzaamheid, verkeer en verlichting en veiligheid. Hoe? Door je aan te 
melden voor de werkgroep via: leefjeomgeving.nl/rijen-noordoost.

Herinrichting Rijen Noord Oost
We praten je graag bij

Hoe knap je een wijk op? 
Een wijk/straat opknappen is 
iets wat veel tijd aan voorbe-
reiding en uitvoering kost. Dit 
komt omdat er veel onderwerpen 
zijn waaraan je moet denken, 
voordat je kunt beginnen met op-
knappen. De straten kunnen we 
niet allemaal tegelijk opknappen. 
Daarom werken we stap voor 
stap. Om jou inzicht te geven 
in de stappen die we moeten 
doorlopen, hebben we hieron-
der een schematische weergave 
gemaakt. 

Wij willen graag weten 
wat jullie wensen zijn voor het 

opknappen van de wijk!

FASE 1 

ONDERZOEKEN 
In deze fase doen we onderzoek naar 
verschillende zaken, zoals de bomen, 
kabels, leidingen, riolering, bodem, 
hoogtes en archeologie. Hieruit volgen 
de gegevens die we nodig hebben voor 
de uitvoering in volgende fases. 

FASE 2

ONTWERPEN
Samen met bewoners maken we in deze
fase een ontwerp; per deelgebied (aan-
tal straten). We gaan hierbij van ruwe 
schetsen naar voorlopige ontwerpen en 
uiteindelijk naar een definitief ontwerp. 
In deze fase vragen we ook de benodig-
de vergunningen aan. 

FASE 3 

VOORBEREIDEN
In de voorbereidingsfase werken we de 
ontwerpen uit in technische tekenin-
gen, berekeningen en werkomschrijvin-
gen; dit geldt zowel voor de werkzaam-
heden boven als onder de grond. 

FASE 4

UITVOEREN
In de uitvoeringsfase doorlopen we het 
proces van een aanbesteding, zodat 
we een aannemer kunnen inschakelen. 
Deze aannemer gaat buiten de werk-
zaamheden uitvoeren. Dat gebeurt in 
verschillende stappen. 

We zitten nu in fase 1. 
Praat en denk je met  ons mee?

VERKEER

Samen creëren we een 
veilige omgeving voor alle 

weggebruikers. (fietsers, auto’s, 
voetgangers, parkeren)

GROEN 

Jouw wijk maken we samen 
groener. We gaan aan de slag 

met bomen en beplanting.

DUURZAAMHEID

Samen aan de slag met duur-
zaamheid. Bijvoorbeeld: 

(her)gebruik van (duurzame) 
materialen, regenwater-

oplossingen, etc.

STRAATMEUBILAIR

Denk aan: verlichting, 
verkeersborden, afvalcontainers 

in jouw wijk.

RIOLERING, KABELS
EN LEIDINGEN

Onder de grond gaat er ook 
van alles gebeuren. We gaan 

kabels en leidingen vervangen 
en leggen een gescheiden  

rioolstelsel aan.


