
 
 
Aan: de bewoners van dit adres 
 
Datum 10 maart 2023 
 
Onderwerp: rioolreiniging en -inspectie Leyenbroekerweg/ Heerlenerweg 
 
Geachte mevrouw/heer, 
 
In opdracht van gemeente Sittard-Geleen reinigt en inspecteert GMB Rioleringstechnieken B.V. het 
rioolstelsel in uw straat. Een goed werkend riool is belangrijk voor het milieu en onze gezondheid. 
Daarom maken wij het riool in uw straat schoon en controleren wij of het riool nog goed functioneert. 
Met deze brief informeren wij u over deze werkzaamheden. Helaas is er iets mis gegaan in de 
communicatie waardoor u deze bewonersbrief pas ontvangt ná het aanbrengen van de 
waarschuwingsborden in uw straat, onze excuses hiervoor. 
 
Reinigen en inspecteren  
Met behulp van een hogedrukwagen spuiten wij het vuil in het hoofdriool richting de put. Vervolgens 
zuigen wij het vuil op met een vacuümwagen. Nu het riool schoon is starten we met de inspectie. Via 
de put brengen we een computergestuurde videocamera in het riool. Deze camera wordt bediend 
door de inspecteur die gelijktijdig de beelden en zijn bevindingen vastlegt in een computersysteem. 
 
Wat merkt u ervan? 
Tijdens onze werkzaamheden komt wateroverlast bijna niet voor. Toch gebeurt het incidenteel dat er 
tijdens de reiniging door luchtverplaatsingen water via de huisaansluiting binnenkomt. Dat houdt in 
dat er water via het toilet omhoog kan komen. Het is daarom verstandig om het toiletdeksel naar 
beneden te houden en eventueel af te dekken met iets zwaars (gevulde emmer). 
Geuroverlast na de reinigingswerkzaamheden kunt u zelf snel verhelpen door de watersloten weer te 
vullen met water (toilet doorspoelen en kranen even laten lopen). De geur zal dan snel verdwijnen. 
 
Wat vragen wij van u? 
Wilt u erop letten dat u uw auto niet binnen ongeveer 10 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.  
 
Enkele voorbeelden van putdeksels: 

 
 
 
 

 
 
 
 
Tijdens onze werkzaamheden sluiten wij 1 zijde van het fietspad langs de doorgaande weg af, de 
rijbaan zal over een lengte van ca. 30m versmald worden naar 1 rijstrook. Waar noodzakelijk zullen er  
verkeersregelaars ingezet worden. Dit kan enige verkeershinder veroorzaken. Indien inspectieputten 
bij een inrit liggen kan het voorkomen dat we uw inrit kortstondig blokkeren. 
  



 
 
Planning 
Op dinsdag 21 maart starten wij met onze werkzaamheden, welke ca. 10 werkdagen in beslag nemen. 
Helaas kunnen wij de werkzaamheden niet nauwkeuriger inplannen. Wij werken van 8.30 uur tot 15.30 
uur. Het kan gebeuren dat we tweemaal in uw straat komen, houdt u daar alstublieft rekening mee.  
Op de geplaatste waarschuwingsborden is 20 maart als startdatum aangegeven, dit wordt echter 21 
maart. De bebordingen worden op korte termijn aangepast. 
 
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 rtmeldingen@gmb.eu o.v.v. de projectleider Bart 
Schoemaker. 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 Sittard-Geleen 
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