
Eerder hebben we jullie geïnformeerd dat het ontwerp voor de 
herinrichting van onze straten definitief is. Wij als buurtteam 
zitten natuurlijk niet stil. Wij, Gerard, Gijs, Alexandra, Jeep, 
Frans, Theo en Jeroen gebruiken onze buurkracht om verder 
te gaan met het afkoppelen van regenwater. Dit is een 
belangrijk onderdeel van dit project om regenwateroverlast in 
de toekomst te voorkomen. Wij willen jou, als bewoner van 
een van deze straten, hier graag voor enthousiasmeren. 
Daarom organiseren we een open tuinendag! 

update aanpak wateroverlast 
en herinrichting 
Peperstraat, Reisvennestraat  
en Hoge Akkers 

zie achterzijde 
voor meer informatie



Beste buur,  

Op zaterdag 12 maart organiseren we een 
open tuinendag van 10.00 tot 13.00 uur. Wij als 
buurtteam stellen een aantal voorbeeldtuinen 
open. In die tuinen zie je hoe je regenwater 
kunt afkoppelen en waar dit op te vangen 
en hergebruiken in je tuin. Je kunt gratis een 
kijkje komen nemen op de volgende adressen: 
Peperstraat 70, 80 en 82, Reisvennestraat 56 en 
Hoge Akkers 39. Het handigste is om te starten 
bij de Hoge Akkers 39 of Peperstraat 70. 
Jij bent van harte welkom! 

Energieke groet,
Gerard, Gijs, Alexandra, Jeep, Frans, Theo  
en Jeroen 

Regenwater afkoppelen is belangrijk om meerdere redenen: 
• Je hebt je eigen watervoorraad voor de tuin. Je hoeft 

dus geen drinkwater te gebruiken om je planten water te 
geven. 

• Schoon regenwater wordt apart gehouden, zodat het niet 
gereinigd hoeft te worden. 

• Als het veel regent wordt het regenwater opgevangen 
waardoor we kunnen voorkomen 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. 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. 

Ja, ik blijf graag op de hoogte!
Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?  
Kijk dan op onze pagina www.buurkracht.nl/valkenswaard. 
Binnenkort ontvang je ook een brief van Heijmans over 
de werkzaamheden voor de herinrichting van onze 
straten. Daarnaast is Heijmans ook aanwezig met een 
informatiestand met koffie en thee tijdens de open 
tuinendag.  


