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Geachte mevrouw of meneer, 
 
Bij hevige regenval is bij enkele panden aan de Kapellerweg sprake van wateroverlast. 
Wij gaan maatregelen treffen om de kans op wateroverlast in de toekomst te 
verminderen. Daarover gaat deze brief.  
 
Wat gaan we doen: 

 we leggen een regenwateropvang aan in de groenstrook tussen huisnummer 41 
en 39; 

 het bestaande riool met een doorsnede van 300 mm wordt vervangen door een 
riool met een doorsnede van 700 mm; 

 de huisaansluitingen worden tot aan de perceelgrens vervangen en we brengen 
ontstoppingsstukken aan. Daarmee kan een eventuele verstopping in de 
toekomst eenvoudiger worden opgespoord.  

 we maken ook een verbinding tussen de rioolput ter hoogte van de kruising 
Brountslaan en het nieuwe riool. 

 
Waar gaan we werken: 
In de bijlage van deze brief treft u een tekening aan van het werkgebied. Bovenstaande 
maatregelen zijn verwerkt in een voorlopig ontwerp. U kunt dit ontwerp vinden op onze 
website: www.sittard-geleen.nl. Als u bovenaan de pagina bij “Zoeken” Kapellerweg 
intikt, komt u meteen op de juiste pagina terecht. Als u vragen of opmerkingen heeft over 
het voorlopig ontwerp neem dan voor 31 maart contact met ons op via het mailadres 
kapellerweg@sittard-geleen.nl. 
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Contactpersonen: 
Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met projectleider Egon 
Bemelmans of met wijkcoördinator Jeu Lochs. Beiden zijn te bereiken via 
telefoonnummer 14 046 of via het mailadres kapellerweg@sittard-geleen.nl.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, 
Teammanager Planning en opdrachten 

 
Ing. J.T.A.M. Malik   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


