
Regeling	  zand	  afvoeren	  Westergouwe	  	  
Westergouwe	  is	  integraal	  opgehoogd	  en	  langdurig	  voorbelast	  met	  zand.	  Hierdoor	  heeft	  
Westergouwe	  een	  draagkrachtige,	  stabiele	  grond	  om	  op	  te	  bouwen	  en	  te	  wonen.	  	  
	  
Er	  zijn	  verschillende	  situaties	  te	  bedenken	  waarbij	  u	  als	  nieuwe	  woningeigenaar	  geen	  zand	  in	  –een	  
deel	  van-‐	  uw	  tuin	  wilt	  hebben.	  Mag	  je	  dit	  zand	  zomaar	  wegbrengen?	  En	  waar	  breng	  je	  het	  zand	  dan	  
heen?	  

Projectbureau	  Westergouwe	  biedt	  u	  in	  de	  zandafvoerregeling	  Westergouwe	  de	  mogelijkheid	  aan	  
om	  op	  bepaalde	  momenten	  zand	  in	  bigbags	  af	  te	  laten	  voeren.	  

Wat	  houdt	  de	  zandafvoerregeling	  Westergouwe	  in?	  

• U	  kunt	  uw	  overtollige	  zand	  uit	  uw	  tuin	  gratis	  af	  laten	  voeren.	  
• U	  dient	  hiervoor	  zelf	  het	  vrijkomende	  zand	  uit	  uw	  tuin	  in	  

bigbags	  te	  verwerken.	  

	  

Wat	  moet	  u	  doen	  om	  gebruik	  te	  maken	  van	  deze	  regeling?	  

1. U	  vult	  uw	  gegevens	  in	  op	  bijlage	  1	  en	  neemt	  kennis	  van	  bijlage	  2	  en	  3.	  
2. U	  stuurt	  deze	  bijlage	  ingevuld	  en	  ondertekend	  	  bij	  voorkeur	  per	  e-‐mail	  naar:	  

beheer@westergouwe.nl	  	  
3. Indien	  u	  dit	  formulier	  niet	  digitaal	  kunt	  versturen,	  dan	  kan	  dit	  ook	  per	  post:	  

Projectbureau	  Westergouwe	  
Provincialeweg	  10	  
Postbus	  565	  
2800	  AN	  Gouda	  

4. Na	  de	  toetsing	  van	  uw	  gegevens	  en	  de	  aanvraag	  krijgt	  u	  bij	  goedkeuring	  een	  een	  
bevestigingsmail;	  

5. U	  kunt	  na	  de	  acceptatie	  en	  bevestiging	  van	  uw	  aanvraag,	  de	  lege	  bigbagszakken	  ophalen	  bij	  
het	  Informatiecentrum	  Westergouwe;	  

6. Op	  aangegeven	  en	  afgesproken	  data	  zal	  Project	  Bureau	  Westergouwe	  de	  door	  u	  gevulde	  
bigbagszakken	  met	  een	  vrachtauto	  ophalen.	  

	  

Bijlagen:	  
Bijlage	  1	  Aanmeldformulier	  	  

Bijlage	  2	  Tekening	  Tuinen	  3	  	  

Bijlage	  3	  Regels	  en	  voorwaarden	  zandafvoerregeling	  Westergouwe	  

Bijlage	  4	  Gegevens	  Beheerder	  Westergouwe	  

	   	  

Bigbag 



Bijlage	  1	  Aanmeldformulier	  Regeling	  Zandafvoer	  Westergouwe	  

	  

	   Ja,	  ik	  meld	  mij	  aan	  en	  wil	  gebruik	  maken	  van	  de	  regeling	  zandafvoer	  Westergouwe	  

	  

Contactgegevens:	  

Naam:	   	   	   	   ……………………………………………………………………	  

Straatnaam	  en	  huisnummer:	   …………………………………………………………………..	  

Postcode	  :	   	   	   …………………………………te	  Gouda	  

Telefoonnummer:	   	   …………………………………………………………………..	  

Mobiel	  nummer(s):	   	   …………………………………………………………………..	  

E-‐mailadres:	   	   	   …………………………………………………………………..	  

	  

De	  volgende	  vragen	  beantwoorden:	  

Hoeveel	  bigbags	  wilt	  u	  afvoeren?	   	   	   	   …………………	  (aantal)	  

Wanneer	  zijn	  de	  bigbags	  gevuld	  en	  staan	  deze	  gereed	  om	  af	  te	  voeren?	   ….……	  -‐…….	  -‐……………	  	  	  (datum)	  *	  

è Geef	  in	  bijlage	  2	  aan	  waar	  u	  de	  bigbags	  wilt	  gaan	  neerzetten.	  	  
è Of	  stuur	  een	  foto	  met	  een	  duidelijke	  locatie-‐omschrijving	  

*	  	  	  	  	  	  	  In	  bijlage	  4	  	  zijn	  de	  data	  weergegeven	  waarop	  u	  de	  bigbagzakken	  kunt	  ophalen	  en	  wanneer	  de	  bigbags	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  kunnen	  worden	  opgehaald.	  
	  

Ik	  verklaar	  hierbij	  dat	  ik	  deel	  neem	  aan	  de	  zandafvoerregeling	  en	  ik	  zal	  de	  regels	  die	  in	  bijlage	  2	  zijn	  
weergegeven	  in	  acht	  nemen,	  

	  

Datum:	   ….……	  -‐…….	  -‐……………	  	  	  	  

Handtekening:	  

	  

	  

	  

Bijlage	  3:	  Regels	  bij	  de	  zandafvoerregeling	  

Bijlage	  4:	  Data	  voor	  (op)	  halen	  bigbags	   	  



Bijlage	  2:	  tekening	  Tuinen	  3	  

	  



Bijlage	  3:	  Regels	  /voorwaarden	  zandafvoerregeling	  Westergouwe	  

	  

OPHALEN	  LEGE	  BIGBAGS	  

1. U	  kunt	  tijdens	  kantooruren	  een	  lege	  bigbags	  afhalen	  bij	  het	  Informatiecentrum	  Westergouwe,	  
Provincialeweg	  10.	  	  

2. Contactpersoon	  hiervoor	  is	  dhr.	  P.	  Verhoef,	  beheerder	  van	  Westergouwe.	  De	  aangegeven	  en	  
afgesproken	  aantal	  bigbags	  worden	  daar	  ter	  beschikking	  gesteld.	  	  

BEPALEN	  HOEVEELHEID	  ZAND	  

3. U	  dient	  vooraf	  goed	  te	  meten	  en	  in	  te	  schatten	  hoeveel	  zand	  u	  wilt	  afvoeren.	  (U	  kunt	  evt.	  hiervoor	  uw	  
hovenier	  vragen	  welke	  hoeveelheid	  zand	  dit	  is.	  U	  dient	  rekening	  te	  houden	  dat	  als	  het	  zand	  in	  uw	  tuin	  
ontgraven	  wordt	  25%	  meer	  volume	  heeft.	  

4. In	  de	  bigbags	  kan	  1	  m3	  los	  zand	  verwerkt	  worden.	  

LOCATIE	  EN	  VULLEN	  VAN	  DE	  BIGBAGS	  

5. U	  dient	  de	  te	  vullen	  bigbags	  te	  vullen	  op	  een	  parkeerplaats	  aan	  de	  achter-‐	  of	  voorzijde	  van	  uw	  woning.	  
Stem	  dit	  even	  af	  met	  uw	  buren,	  zodat	  men	  op	  de	  hoogte	  is.	  

6. De	  bigbags	  dient	  u	  zelf	  of	  uw	  hovenier	  te	  (laten)	  vullen	  met	  het	  vrijkomende	  zand.	  
7. Tijdens	  de	  grondwerkzaamheden	  het	  trottoir	  toegankelijk	  houden,	  zodat	  voetgangers	  /	  kinderen	  niet	  

belemmerd	  worden.	  
8. U	  dient	  de	  bigbags	  met	  de	  lussen	  aan	  de	  bovenzijde	  te	  leggen	  en	  daarna	  te	  vullen.	  
9. De	  bigbags	  niet	  hoger	  aanvullen	  dan	  de	  bovenzijde	  van	  de	  zak.	  
10. Na	  afloop	  van	  de	  werkzaamheden	  de	  locatie	  van	  de	  bigbags	  aanvegen	  en	  schoon	  achterlaten.	  

OPHALEN	  VAN	  DE	  BIGBAGS	  

11. Op	  de	  afgesproken	  datum	  worden	  de	  bigbags	  opgehaald	  door	  een	  vrachtauto;	  
12. Zorgt	  u	  ervoor	  dat	  de	  bigbags	  dan	  ook	  gevuld	  zijn	  en	  op	  die	  dag	  afgevoerd	  kunnen	  worden.	  
13. Mocht	  u	  bij	  nader	  inzien	  meer	  bigbags	  nodig	  hebben,	  kunt	  u	  zich	  (tijdig)	  melden	  bij	  de	  beheerder,	  

contactgegevens	  zie	  bijlage	  3;	  

OVERIGE	  ZAKEN	  /	  VOORWAARDEN:	  

14. De	  afvoerregeling	  is	  alleen	  geldig	  voor	  bewoners/	  huurders/	  eigenaren	  van	  een	  nieuwe	  woning	  op	  
Westergouwe;	  

15. Aan	  de	  afvoerregeling	  zijn	  geen	  kosten	  verbonden,	  mits	  de	  afvoer	  van	  de	  bigbags	  in	  een	  keer	  
opgehaald	  kunnen	  worden.	  Mocht	  om	  redenen	  niet	  de	  gehele	  partij	  opgehaald	  kunnen	  worden,	  zal	  er	  
een	  later	  ophaalmoment	  afgesproken	  moeten	  worden.	  

16. Het	  is	  niet	  toegestaan	  om	  zand	  van	  Westergouwe	  af	  te	  voeren.	  Indien	  u	  op	  een	  andere	  wijze	  zand	  uit	  
uw	  tuin	  naar	  een	  depot	  wilt	  afvoeren,	  zijn	  daar	  voorwaarden	  aan	  verbonden.	  Meer	  info	  bij	  de	  	  
beheerder.	  

17. Bij	  de	  grond-‐	  en	  straatwerkzaamheden	  dient	  u	  rekening	  te	  houden	  met	  de	  nieuw	  aangelegde	  
bestratingen,	  zodat	  deze	  niet	  beschadigd	  worden.	  

	   	  



Bijlage	  4:	  Data	  (op)	  halen	  bigbags	  zandafvoerregeling	  Westergouwe	  

	  

De	  data	  en	  tijden	  waarop	  u	  de	  lege	  bigbags	  kunt	  ophalen	  zijn:	  

-‐ Op	  werkdagen	  tijdens	  kantooruren	  

	  

CONTACTGEGEVENS	  BEHEERDER	  

Projectbureau	  Westergouwe	  
P.	  (Piet)	  Verhoef	  
Provinciale	  weg	  10	  Gouda	  
E-‐mail:	  zandregeling@westergouwe.nl	  
Tel.:	  06-‐43385490	  

	  

	  


