Komende periode willen we als gemeente meer samenwerken om te komen tot een
Klimaatbestendig Land van Cuijk. De wateroverlast willen we verminderen door meer
regenwater van de riolering af te koppelen en het grondwaterpeil te verbeteren. Daarbij is
ook de wens om de hoeveelheid bestaande verharding in tuinen en openbaar gebied te
verminderen en meer te vergroenen.

Klimaatbestendige inrichtingen voor dorpen en het afkoppelen kunnen we niet alleen. Naast
samenwerking met waterschap willen we ook in de samenwerking met de inwoners,
dorpsraden, woningbouwverenigingen, bedrijven en belangenorganisaties zoeken naar
mogelijkheden om binnen de dorpskernen het regenwater van de riolering af te koppelen en
de hoeveelheid verhardingen te verminderen.

Het concrete doel hierbij is dat in 2030, 50% van de bestaande particuliere verharding
(daken, bestrate tuinen) afgekoppeld is van de gemeentelijke (vuilwater)riolering. Voor de
openbare ruimten zijn we al flink circa 10 jaar onderweg en hebben we al een flink
percentage behaald. We gaan hier als gemeente dus gestaag mee door.

Ideeën?
We gaan graag met u in gesprek over mogelijke ideeën die er leven en die aansluiten bij het
doel wat we willen halen. We streven er naar om één project in de gemeente voor 2022 te
realiseren. Hierbij willen we kijken naar een locatie waar een straat of omgeving veel verhard
oppervlak heeft en waar een dergelijke samenwerking kansrijk is. Als gemeente willen we
dan samen met aangrenzende bewoners optrekken. De gemeente zorgt voor grijs eruit à
groen erin in het openbare gebied, de omwonenden koppelen gezamenlijk hun daken en
verhardingen af van het gemeentelijk riool. Mocht u hier een idee voor hebben dan gaan wij
graag hierover met u in gesprek.

Na de sluitingsdatum zullen we een start maken met de beoordeling van de besproken
ideeën op haalbaarheid, de omvang van het verharde oppervlak (daken en straten) en de
bijkomende gemeentelijke projectkosten. Het project wat het beste binnen de doelstelling
past wordt geselecteerd om voor te bereiden en uit te voeren.

Op voorhand kunnen er geen toezeggingen worden gedaan welke projecten tot uitvoering
zullen komen. Wel is de intentie om gezamenlijk onze klimaatopgave gestalte te geven, ieder
vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.

Heeft u een passend idee en willen de omwonenden ook graag meewerken met het
afkoppelen/ vergroenen, dan kunt u contact opnemen met mijn collega Bob Coolen
(aanwezig van maandag tot woensdag) via 0485 388888. We plannen dan een afspraak in

om uw idee te bespreken. De sluitingsdatum voor het indienen van deze verzoeken is 4
september 2019.
Operatie Steenbreek:De gemeente Sint Anthonis is onlangs aangesloten bij Operatie
Steenbreek. Deze stichting helpt gemeentes, waterschappen, provincies en bewoners om
gezamenlijk de leefomgeving te vergroenen en om te komen tot een klimaatbestendigere
leefomgeving. Op de website https://www.operatiesteenbreek.nl/ staat uitgelegd wat we het
beste met zijn allen kunnen doen tegen overlast van water in de straten en tegen de droogte.
Hier staan ook voorbeelden in genoemd welke maatregelen er genomen kunnen worden om
af te koppelen. In de hal van het gemeentehuis liggen folders van operatie steenbreek, deze
zijn gratis mee te nemen.
We zijn benieuwd naar jullie ideeën.

