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DE PLACE GAMES GAAN VAN START 

Ongeveer 75 mensen hebben zich aangemeld om deel te nemen aan de Place Games 

op 28 en 30 augustus. De bijeenkomsten starten met een presentatie en uitleg over de 

werkwijze. Vervolgens gaan we in groepen de straat op en maakt iedere groep een 

analyse van een plek of straat. Dan maakt elke groep een ontwerp van de plek of straat 

met de gewenste verbeteringen. Daarna presenteren de groepen de ontwerpen aan 

elkaar. Daarbij bespreken we welke verbeteringen makkelijk te realiseren zijn en hoe. 

AFSLUITING PARALLELWEG  

Aannemer Dynniq gaat voor netbeheerder Stedin onderhouds werkzaamheden uitvoeren 

aan de gas- en waterleiding aan de zuidzijde van de Provincialeweg tussen de huis-

nummers 7 en 41. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 3 september tot en 

met  vrijdag 5 oktober 2018.  In die periode is de parallelweg langs de Provincialeweg  

7 t/m 41 op werkdagen van 7.00 tot 16.30 uur afgesloten voor alle rijverkeer. De woning-

en zijn wel te voet bereikbaar. Buiten deze werktijden en in de weekends wordt de 

wegafsluiting weggehaald en is de parallelweg volledig toegankelijk. 

Voor vragen over de bereikbaarheid of andere zaken kunt u contact opnemen met de 

heer A. Belkair van aannemer Dynniq, tel: 06 -11 290 617.  

 

GESCHEIDEN RIOLERING 

De nieuwe  riolering wordt een 

zogenaamd gescheiden stelsel.  

Hierbij wordt het vuile afvalwater  

in een aparte buis afgevoerd naar  

de zuivering. Het hemelwater van  

de straten en daken wordt apart  

opgevangen en zoveel mogelijk  

weer in de grond geïnfiltreerd.  

Daarbij is het streven om groten- 

deels binnen de wijk te infiltreren.  

 

Het is het mooist als het hemelwater kan worden opgevangen in de tuinen. Daar zijn verschillende 

mogelijkheden voor, zoals gebruik maken van een regenton, doorzagen van de regenpijp aan de 

voorkant van de woning en het regenwater via de tuin weg laten stromen, of het regenwater 

opvangen in infiltratie kratten die in de tuin onder de grond liggen. 

 

 

 

 

LANTAARNPALEN 

Dat de lantaarnpalen niet 

zo best meer zijn,  blijkt 

wel uit deze foto. De 

meesten zijn provisorisch 

gerepareerd. Ze worden 

vervangen met de 

herinrichting.  

 

 

 

ENQUETE 

De uitslag van de 

enquête staat op 

www.bunnik.nl/engboogerd 

 

 

http://www.bunnik.nl/engboogerd

