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Verstopping riool door doekjes en vet
In de Lavendelstraat zijn wij al geruime tijd

bezig om het riool te ontstoppen. V ochtige
doek jes en vet hebben ernstige problemen

veroorzaakt. In dit wijkbericht leggen we uit
wat wij én u daaraan (k unnen) doen.
Wa t is er aan de hand?
Vorige week vrijdag kreeg het rioolgemaal in de
Lavendelstraat een storing. Het rioolgemaal voert
het afvalwater via het riool over lange afstanden
af.
Na verder onderzoek bleek het riool ter hoogte
van de Lavendelstraat ernstig verstopt te zijn
met doekjes en vet. We zijn momenteel bezig om
dit probleem op te lossen. Wij bieden onze
excuses aan voor de eventuele (stank)overlast
die u heeft (gehad). We verwachten dat de
problemen morgen zijn opgelost.
Vochtige doekjes in de prullenbak
Vochtige doekjes, zoals hygiëne- en
billendoekjes, veroorzaken grote problemen voor
het riool in onze stad. Wij vragen u om vochtige
doekjes in de prullenbak te gooien.

Sommige doekjes zijn oplosbaar. Op de
achterkant van de verpakking staat eventueel
een recycle- of wegwerplogo. Toch adviseren wij
om vochtige doekjes zoveel mogelijk bij het afval
weg te gooien.
R e cycle olie en vet
Ook vet koekt in grote hoeveelheden aan in het
riool. Spoel etensresten daarom niet door de
gootsteen. Recycle olie en (frituur)vet, net als
glas, plastic en oud papier. U kunt het opvangen
of laten stollen in een plastic fles en inleveren bij
het afvalscheidingsstation de Stits aan de
Mostperenlaan 2 in Vleuten.
Me e r informatie
Op www.utrecht.nl vindt u meer informatie over
goed gebruik van het riool. Op
www.utrecht.nl/reclyclen leest u meer over
afvalscheiding.
Vragen?
Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht

bij het wijkbureau Leidsche Rijn, via 14 030 of
leidscherijn@utrecht.nl
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