
 

 
 
Aan: de bewoners van dit adres       Datum: 3 mei 2018 
 
Onderwerp: uitvoering rioolrenovatie  
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
In opdracht van de gemeente Leiden 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 vragen wij van u? 
Wilt u erop letten dat u uw auto niet binnen circa vijf  meter van een inspectieput parkeert? Dat zijn 
de grote vierkante putten met ronde deksels (60 cm) in de straat. Wij moeten deze putten kunnen 
openen voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Dit kan enige verkeershinder veroorzaken. 
 
Planning 
Onze rioolrenovatiewerkzaamheden bij u in uw wijk vinden plaats van 7-5-2018 t/m 18-6-2018. 
Afhankelijk van de situatie kunnen de werkzaamheden tot in de avond plaatsvinden. 
In van 7-5-2018 t/m 15-5-2018 zullen wij voorbereidende werkzaamheden aan de binnenzijde van 
het riool uitvoeren. Wij werken van 7.30 uur tot 16.30 uur. Tijdens de periode dat wij ons door de 
wijk verplaatsen zullen wij verkeersregelaars inzetten om het verkeer te begeleiden. Het kan 
gebeuren dat we tweemaal in uw straat komen, houdt u daar alstublieft rekening mee. Zodra wij 
starten met het aanbrengen van de kunststofvoering ontvangt u enkele dagen voorafgaand aan deze 
werkzaamheden van ons opnieuw een brief. 

 
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 info@gmb.eu. (Contactpersoon: Patrick Schuiteman.) 
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 Leiden 

http://www.gmbinuwbuurt.eu/

