Aan de bewoners van dit huis
Contactpersoon: Gemeente Moerdijk
Telefoonnummer:14 0168
Ons kenmerk: Ons gemaal

Onderwerp: Bewustwording vervuiling gemaal

Beste mevrouw, meneer,
Er is een probleem met het riool in de omgeving van uw huis.
De gemeente heeft uw hulp nodig om dit op te lossen. Wat kunt u
doen? U leest het in deze brief.
Huishoudelijk afval hoort niet in het riool:
De gemeente heeft regelmatig last van vastlopende pompen in de
rioolgemalen doordat er spullen door de wc en gootsteen spoelen die
niet in het riool thuishoren, zoals luiers, maandverband, tampons, vet
en schoonmaakdoekjes. Vooral schoonmaakdoekjes, mondkapjes,
vochtig toiletpapier en (frituur)vet zorgen voor problemen in het
rioolstelsel van Moerdijk.
De doekjes lossen niet op en vormen een bal in de pomp van het
gemaal, waardoor deze vastloopt. Als vet en olie in contact
komen met koud water stolt het en blijft het aan de rioolbuizen en
pompen kleven. De steeds dikker wordende laag vormt problemen
voor de doorstroming. Uw gootsteen (of dat van uw buren) spoelt dan
niet meer goed door en het toilet kan overstromen.
Gooi doekjes bij het restafval en lever gebruikt vet in:
Mondkapjes, schoonmaakdoekjes, luiers, maandverband en tampons kunt u weggooien bij het restafval.
Uw (frituur)vet en olie kunt u gratis inleveren bij een milieupark of vetinzamelpunt. Het vet wordt dan gerecycled tot
biobrandstof.
Geen schoonmaakdoekjes en vet van u?
Bedankt daarvoor. U gebruikt samen met uw buren hetzelfde riool. Het kan zijn dat de schoonmaakdoekjes, tampons
en maandverband door uw buren in het toilet worden gegooid. Daarom hebben uw buren deze brief ook gekregen.
Op de foto’s (achter op deze brief) ziet u wat er gebeurt, als er schoonmaakdoekjes, tampons, maandverband, vet en
dergelijke door de wc worden gespoeld.
Wat mag er dan wel door het toilet of de gootsteen
Het enige wat door het toilet gespoeld kan worden zijn de 3 P’s:
• Plas
• Poep
• wc-Papier. (geen vochtig wc-Papier)
TIP: Zet bij de wc en in de babykamer een klein afvalbakje voor schoonmaakdoekjes, billendoekjes, maandverband
en tampons. Inleveren van vet, kan simpelweg door het afgekoelde frituurvet terug te afgieten in de originele verpakking
of in een lege plastic fles. Gebruik daarvoor eventueel een trechter. Sluit de verpakking goed en neem hem mee
naar de milieustraat of een vetinzamelpunt.

Meer informatie
Wij rekenen erop dat u ons helpt dit probleem op te lossen. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact
opnemen met mij via telefoonnummer: 140168. Kijk ook op: https://www.moerdijk.nl/waterloket

Foto’’s boven deze tekst: Dit is de onderkant van een verstopte rioolpomp met resten van schoonmaakdoekjes, maandverband en
tampons. De pomp kan niet meer draaien door de resten aan de buitenkant, maar ook de binnenkant van de pomp zit helemaal vol met
vezels. Medewerkers van de gemeente hebben al een paar keer de pomp schoongemaakt, of de pomp op afstand proberen te
herstarten.

Foto’’s boven deze tekst: Dit is een pompput welke zwaar verontreinigd is door vet. De pomp kan niet meer draaien door de resten aan
de buitenkant, maar ook gaat de pomp niet meer op het juiste moment aan. Medewerkers van de gemeente hebben al een paar keer
de pomp schoongemaakt, of de pomp op afstand proberen te herstarten.

