
definitief  
ontwerp is klaar 
Peperstraat,  
Reisvennestraat  
en Hoge Akkers 

ga nu naar  
buurkracht.nl/valkenswaard     
voor het definitieve ontwerp 
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Beste buur, 

Alle opmerkingen en vragen van de 
buurtbewoners zijn verzameld en 
behandeld. We hebben deze besproken 
binnen het buurtteam en het ontwerp 
nog een keer aan het bewonerspanel 
voorgelegd. Op basis hiervan en op  
advies van Heijmans en de gemeente is  
dit de definitieve versie geworden voor  
de herinrichting van onze straten. Wij zijn 
trots op het resultaat.  

Energieke groet,
 
Arnoud, Nienke, Gerard, Gijs, Mirjam, 
Alexandra, JeeP, Ilse, Dennis, Rob, en Frans

hoe nu verder? 
• Het basisontwerp is nu klaar en wordt verder uitgewerkt door Heijmans.
• In februari 2022 vindt er weer een buurtbijeenkomst plaats. Tijdens deze 

bijeenkomst worden jullie onder andere op de hoogte gesteld over de 
werkzaamheden. Die starten volgens de huidige planning in maart 2022. 

• Wij gaan verder met een stappenplan voor het afkoppelen van 
regenwater op jullie eigen terrein.

waarom regenwater afkoppelen? 
• Je hebt je eigen watervoorraad voor de tuin. Je hoeft dus geen 

drinkwater te gebruiken om je planten water te geven. 
• Regenwater stroomt nu bij de meeste woningen samen met afvalwater 

direct in de riolering richting een rioolwaterzuivering. Dat is zonde, want 
regenwater is relatief schoon en hoeft niet gezuiverd te worden. 

• Als er veel regen valt, wordt het regenwater opgevangen waar het 
valt. Daardoor raakt de riolering minder snel vol en voorkomen we dat 
woningen te maken krijgen met regenwateroverlast in huis of dat vies 
water op straat blijft staan. 

• Je gaat de verdroging van de bodem tegen, want je geeft regenwater de 
kans om in de grond te trekken, in plaats van via verharding afgevoerd 
te worden naar de riolering. Zo voorkomen we dat de grondwaterstand 
nog verder daalt. 

• Je draagt je steentje bij aan de verduurzaming van de gemeente 
Valkenswaard. 

Hier is subsidie vanuit de gemeente voor beschikbaar.

blijf op de hoogte via onze pagina www.buurkracht.nl/valkenswaard.
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