Aanvraag rioolaansluiting
De gemeente Westervoort verzorgt de aansluiting tussen de openbare riolering en de riolering op
particulier terrein. Om deze aansluiting te realiseren dient u een aanvraag in met onderstaand formulier.
Met het indienen van het formulier vraagt u een offerte aan voor het uitvoeren van een opdracht voor de
gemeente Westervoort. Als u akkoord gaat met de offerte, zullen de kosten door de aanvrager worden
betaald.
De gemeente legt zelf de aansluiting op het gemeentelijk riool aan.
De opdrachtgever zorgt (na overleg met de gemeente) voor de aanleg van de vuilwaterafvoer en/of
hemelwaterafvoer op het eigen terrein tot de aansluiting op het gemeentelijk riool.
(invullen en/of aankruisen indien van toepassing)
1. Gegevens van de aanvrager
Naam en voorletters melder
Adres
Postcode en woonplaats
(mobiele) Telefoon
E‐mail adres
2. Locatie van de rioolaansluiting
Kadastrale gegevens (indien bekend)
Adres aan te sluiten perceel
Postcode
Aard bebouwing
Type bebouwing

□ bestaande bebouwing
□ woning(en)

□ nieuwe bebouwing
□ bedrijf ˃ aard van bedrijf?
(bijv. kantoor, garage, slagerij)

3. De aanvraag betreft aansluiting op gemeentelijke riolering
Voor de afvoer van welk soort (afval)
water wilt u aangesloten worden
op het gemeentelijk rioolstelsel?

□ HWA= hemelwater: regenwater, smeltwater, ect.
□ DWA= vuilwater: water van toile en, douches, ect.
□ DWA en HWA gescheiden tot erfgrensput
□ DWA en HWA in één (gemengd) tot erfgrensput

Beschikt het betreffend perceel over één of
meerdere aansluitingen op de gemeentelijke
riolering, op het moment van deze melding?

□ nee
□ ja ˃ aantal:

4. Bijlagen
Situatietekening riool

U kunt een situatietekening aanvragen via gemeente@westervoort.nl.
U ontvangt dan een tekening waarop u de nieuwe situatie met
betrekking tot het riool kunt aangeven. De volgende gegevens zijn
nodig:
 Ligging van het gebouw
 Ligging van het nieuwe riool
 De diameter en het materiaal van de nieuwe riolering
 Diepte ten opzichte van het maaiveld van de nieuwe riolering

5. Ondertekening
Alleen een volledig ingevuld en ondertekend meldingsformulier, voorzien van tekening zoals genoemd
onder 4, wordt in behandeling genomen.
Hierbij verklaar ik dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld.
Naam melder
Datum
Handtekening melder

Insturen melding
Stuur de melding naar:

Gemeente Westervoort
Afdeling Openbare Ruimte
Postbus 40
6930 AA Westervoort

Toelichting
Een rioolaansluiting is een verbinding tussen de openbare riolering en de riolering op particulier terrein
(vanaf de erfgrens). De werkzaamheden in gemeente‐eigendom (het openbaar gebied) voor het tot stand
brengen van een rioolaansluiting mag alleen gedaan worden door een door de gemeente geselecteerd
aannemersbedrijf.
De kosten voor de rioolaansluiting zijn voor rekening van de aanvrager.
Nadat de aanvrager de kosten voor de rioolaansluiting heeft betaald, gaat de (afdeling Openbare Ruimte
van de) gemeente Westervoort over tot aansluiting op de openbare riolering. Deze aansluiting vindt
meestal plaats binnen veertien dagen na betaling.

