Woensdag 4 mei 2022

Week van ons water

Van 1 tot en met 15 mei is de 'Week van ons Water’. In deze
weken staat water centraal. Dit jaar geven we vooral advies
en tips hoe jij schoon regenwater op kunt vangen (afkoppelen)
om wateroverlast en watertekort te verminderen. En dat is belangrijk omdat we steeds vaker te maken hebben met extreme
weersomstandigheden zoals hevige regenbuien en extreme
hitte en droogte. We organiseren verschillende activiteiten en
delen tips rondom het afkoppelen van regenwater.

Wat is afkoppelen van
regenwater?

Hergebruik
Gooi je afgezaagde regenpijp
en gewipte tegels niet weg!
Hergebruik ze. Bijvoorbeeld
om het afgekoppelde regenwater te begeleiden naar een
groene plek waar het de grond
in kan zakken. Of maak er een
kruidenkrul van. Een ronde
toren van stenen, met uitsparingen voor tuinaarde met
daarin kruiden.

Afkoppelen is het scheiden van schoon regenwater en vuil afvalwater. Op de meeste plaatsen in Waalwijk ligt nu nog maar één
rioolbuis onder de weg. Daar komt naast schoon regenwater ook
afvalwater in terecht. Door deze buis voeren we het water meteen
af naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Koppelen we af, dan
voeren we minder schoon regenwater af naar de zuiveringsinstallaties. Daarmee ontlasten we het riool. Daarnaast hou je het water
vast. Het zakt weg in de bodem of voedt het oppervlaktewater. En
dat is goed voor al het groen in onze omgeving. En groen zorgt
weer voor verkoeling.

Wat doen wij?

Gratis workshop regenwater
afkoppelen
Op vrijdag 13 mei organiseren we samen met NLgaat.nu een workshop regenwater afkoppelen. Een inspirerende bijeenkomst over
het nut van het afkoppelen van regenwater. Met voorbeelden laten
we je zien hoe je makkelijk zelf af kunt koppelen. Je kunt ter plekke
ervaren hoe gemakkelijk je een regenpijp doorzaagt of een regenton
aansluit. Op het einde is er alle gelegenheid om vragen te stellen
over jouw persoonlijke situatie. Neem dus vooral ook foto’s mee
van jouw tuin (bijvoorbeeld genomen vanuit een bovenraam) en
regenpijpaansluiting.
Samen met het waterschap doen
we er alles aan om wateroverlast
te verminderen of te voorkómen.
Zo leggen we bij het herinrichten
van straten gescheiden rioolsystemen aan. Het schone regenwater gaat dan gelijk de natuur
in en alleen vuil afvalwater gaat
naar het riool. Teveel aan regenwater vangen we bijvoorbeeld
op in wadi’s. Dit zijn verlagingen
in de grond waarin het schone
regenwater terug kan wegzakken
in de bodem. We leggen ook on-

TIPS!

dergrondse infiltratiesystemen
aan. Hier vangen we het regenwater in op. Vanuit dit systeem
laten we het water langzaam
de bodem inzakken. Daarnaast
zorgen we voor voldoende groen
in de stad. Zo kan het regenwater gemakkelijk de grond
inzakken en opgeslagen worden. Ook maken we regelmatig
de straatputten schoon zodat
deze een zware regenbui beter
aankunnen.

Gratis regenwateradvies

Wil jij weten hoe jij jouw tuin weerbaarder kan maken tegen
de gevolgen van het veranderende klimaat? Klimaatbestendig?
Woensdag 11 mei vanaf 13.00 uur staan onze wateradviseurs op de
weekmarkt in Waalwijk. Zij kunnen jou hier alles over vertellen. Bijvoorbeeld hoe je regenwater op kunt vangen. Hoe je een regenton
aansluit. En welke subsidiemogelijkheden er zijn. Tot woensdag!

Groen dak
Het ziet er niet alleen heel leuk
uit maar het neemt ook nog
eens regenwater op: een groen
dak. En daarmee voorkomen
we weer wateroverlast én het
geeft verkoeling tijdens warme
dagen.

Wanneer: vrijdag 13 mei
Hoe laat: inloop vanaf 18.30 uur
Waar: Sporthal de Slagen, De Gaard 2, Waalwijk
Zin om aan de slag te gaan? Meld je dan aan vóór 11 mei.
Dat kan via afkoppelsubsidie@waalwijk.nl. Zet in het onderwerp
‘aanmelden workshop regenwater afkoppelen’. Geef in de e-mail je
naam op en met hoeveel personen je komt.
Wees er snel bij want het aantal de plaatsen is beperkt!
Waterdoorlatend pad
Ga je een pad aanleggen in je
tuin? Doe dat dan met waterdoorlatende verharding, zoals
grind, stapstenen of grasbetontegels.
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€ 35,00 korting op een regenton!

Kiek jouw wateroplossing

Kies ook voor een regenton en ontvang € 35,- korting. Daar doe je
niet alleen jezelf, maar ook de natuur een plezier mee. Het opgevangen regenwater kun je gebruiken om je planten water te geven.
Dat bespaart schoon drinkwater en jou een lagere waterrekening.
Ze zijn er in alle soorten en maten. De kortingsbon kun je ophalen
op het stadhuis van de gemeente Waalwijk en is inwisselbaar bij
één van onderstaande bedrijven. Wees er snel bij want op is op.

Vang jij al schoon regenwater op? Mail dan vóór 30 juni 2022 een foto van jouw wateroplossing naar
afkoppelsubsidie@waalwijk.nl. Je maakt dan kans op een tuinbon ter waarde van € 50,-.
Zet in de mail bij het onderwerp ‘mijn wateroplossing’ en vermeld vervolgens je naam en geef een korte
uitleg van jouw oplossing.

Deze actie geldt van 1 mei tot en met 31 december 2022. De bon is
in te wisselen bij onderstaande bedrijven in de gemeente Waalwijk.
Maximaal 1 bon per huishouden. De bon is niet inwisselbaar voor
contant geld.

Win een
tuinbon
van € 50,-
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Bekijk de actievoowaarden op
de achterkant

ONTVANG SUBSIDIE VOOR AFKOPPELEN VAN REGENWATER
Om het afkoppelen van regenwater te stimuleren bieden wij
een financiële bijdrage via 'de
stimuleringsregeling afkoppelen
hemelwater’.
Kijk voor meer informatie op
onze website www.waalwijk.nl/
afkoppelenregenwater

Nederlandse kampioenschappen tegelwippen 2022
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Van 21 maart tot en met 31 oktober 2022 is het Nederlands kampioenschappen tegelwippen en wij doen mee! Een strijd tussen
ruim 100 gemeentes met als doel om zoveel mogelijk tegels te
verruilen voor groen. Iedereen kan meedoen door tegels in z’n
eigen (gevel)tuin te vervangen voor groen. Zorg dat je buren in
de aanslag staan, want er is werk aan de winkel!

Geveltuin
Heb je geen voortuin? Maak
dan een geveltuintje. Een smal
strookje groen tegen de gevel
van je huis. Regenwater kan
dan ook hier beter de grond
in zakken. En groen zorgt
voor verkoeling tijdens warme
dagen. Kijk voor meer informatie over geveltuintjes op
www.waalwijk.nl/geveltuin

Hoe werkt het?
Het NK tegelwippen is dé wedstrijd waarin heel Nederland tegels
verruilt voor planten. De gemeente die de meeste tegels wipt
wint! Heb je tegels gewipt en vervangen door groen? Geef ze op,
dan worden ze bij de tegelteller van onze gemeente opgeteld. Dat
kan hier: nk-tegelwippen.nl/meedoen. Wie weet winnen wij dan
wel de Gouden schep of jij als inwoner de Publiekswipper award
en een mooi prijspakket.
Waarom tegelwippen?
Natuurlijk draait het kampioenschap niet alleen om rivaliteit,
maar heeft het een hoger, gemeenschappelijk doel. Minder tegels
voor groen zorgt er onder andere voor dat het regenwater rechtsreeks de grond in gaat. Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige regenbuien en lange periodes van hitte en droogte
volgen elkaar op. We krijgen steeds vaker te maken met problemen als hittestress en wateroverlast, omdat onze leefomgeving
sterk is versteend. Al die stenen verkoelen niet op een hete dag
en laten geen water door wanneer het regent. Dat regenwater kan
dan het riool overbelasten of je kelder inlopen. Meer groen gaat
dit tegen, heeft een positief effect op onze gezondheid én zorgt
voor meer insecten en dieren.
Kijk voor meer informatie en tips voor het wippen op
nk-tegelwippen.nl

GEMEENTE WAALWIJK

Wateropslag
Heb je weinig ruimte in je tuin
om water af te koppelen? Denk
dan aan wateropslag in de
schutting of aan ondergrondse
infiltratiekratten.

