
   

   

 

  

 

 

  

 

Bezoekadres:          Gossecstraat 10  Tilburg                                                            Giro algemeen:  NL98ING0003207889 

Postadres:               Bloementuin St. Franciscus  t.n.v. Bloementuin St. Franciscus te Tilburg 

                                p/a   Cramerstraat 7 5011VM Tilburg  

Tilburg, 2 april 2019 

 

 

 

 

 

Beste medetuinder, 

 

De werkgroep waterbeheer is na veel plussen en minnen zover dat aan de uitbreiding van het 

aantal watertappunten daadwerkelijk zal worden gewerkt. Op 9 en 10 april worden  met 

behulp van een graafmachine sleuven gegraven om nieuwe leidingen aan te leggen of 

bestaande leidingen aan te passen. Op enkele plekken kan de graafmachine niet worden 

gebruikt. Daar zou het graafwerk handmatig moeten worden gedaan. Jullie hulp is daarom 

gewenst en je wordt bij deze uitgenodigd een bijdrage te leveren aan dit 

gemeenschappelijk project.   

 

Gedurende die 2 dagen maar ook later kan overlast worden ervaren door ophoping van zand 

(uit de sleuven) op de paden. Daar waar nodig is zullen bruggetjes worden gelegd om de 

toegang tot de tuinen mogelijk te maken. 

 

  

Van Brabant water naar grondwater: 

 De overgang van leidingwater naar grondwater is afhankelijk van de kwaliteit van het 

grondwater. Daarom is een proefboring gepland om een analyse van het grondwater te laten 

verrichten. Bij geschikt grondwater zal de geboorde gat verder als put worden gebruikt waar 

een pomp op aangesloten kan worden. 

Bij de overgang van Brabant water naar grondwater moet het water worden afgesloten. 

Hoelang dit duurt hangt af van het verloop van de werkzaamheden. Wij denken nu aan twee 

dagen.  De werkgroep zal er alles aan doen om de waterafsluiting niet langer te laten duren 

dan noodzakelijk.  

 

Informatievoorziening:  De werkgroep zal de leden informeren over de voortgang van het 

project. Houd daarom je mailbox in de gaten. Heb je geen mail dan biedt  het prikbord 

uitkomst.  

Heb je een vraag; een opmerking aarzel niet om die te stellen. Gebruik daarvoor het 

formuliertje in de kantine.  

Bij iedere nieuwe ontwikkeling in het project volgt een communiqué. 

 

 

 

De werkgroep  waterbeheer. 


