
De vrijwilligers van het waterteam van Met elkaar voor Mekaar (MevM) willen samen met u aan de slag 
om uw tuin voor te bereiden op de toekomst. Na de zonnepanelen- en isolatieacties willen we ook van 
deze actie weer een succes maken. Ook nu willen we inwoners helpen en ontzorgen bij het afkoppelen 

en nuttig gebruiken van regenwater in eigen tuin. MevM doet dit samen met lokale hoveniers.

Gratis sproeiwater

Minder tuinverdroging

Minder riooloverstromingen

Met elkaar voor Mekaar
MevM biedt inwoners van Sint-Michielsgestel
een platform voor een duurzame en zorgzame 
gemeenschap. Het platform heeft met 
verschillende werkgroepen ook duurzaamheid 
op de kaart gezet. Zo werden er ruim 2.100 
zonnepanelen op 150 daken geplaatst en zijn 
ruim 400 woningen van spouwmuurisolatie 
voorzien.

REGENWATER VOOR NU EN LATER

VOORDELEN AFKOPPELEN REGENWATER

Minder hittestress

Minder kosten waterzuivering 

Het is leuk om te doen

Actie Afkoppelen Regenwater
Schoon regenwater komt meestal in het riool 
terecht en wordt (samen met het afvalwater) 
onnodig gezuiverd. Bij hevige regenbuien kan dit 
wateroverlast op straat veroorzaken. Het regenwa-
ter kan beter worden benut in eigen tuin. Met 
weersextremen en verdroging wordt die noodzaak 
steeds groter. Hier ligt een mooie kans om regen-
water af te koppelen en vast te houden in de tuin.

MELD U AAN OP WWW.METELKAARVOORMEKAAR.NL

MELD U AAN VOOR 
EEN GRATIS EN VRIJBLIJVENDE OFFERTE

WILT U OOK MEEDOEN?

PROFITEER VAN DE REGEN! 
Vang het regenwater op in eigen tuin.

Regenwater voor nu en later is een initiatief van Met Elkaar voor Mekaar
Contact: waterteam.mevm@gmail.com

START
afkoppelen regenwater 

met subsidie

ONDERNEEM 
NU ACTIE!

Sluit u nu aan bij onze actie en maak uw tuin toekomstbestendig door 
water vast te houden.
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BUIEN Buitengebied met druk-riool valt buiten deze actie omdat daar
het regenwater al op eigen perceel vastgehouden wordt of het
vloeit natuurlijk af (bv in sloten).

Als woning-eigenaar ‘GEEN’ toestemming geeft voor de ‘technische 
aanpassing’ van het riool van uw huurwoning.

Woning corporaties: Woon Meij, Brabant-wonen, Joost (voorheen Kleine 
Meierij en St Joseph) staan open voor uw verzoek.

Indien het eigen perceel technisch geen ‘capaciteit’ heeft om 
voldoende berging te realiseren (bv door hoge grondwaterstand).

In wijken waar al een gescheiden rioolstelsel aanwezig is en waar 
regenwater dus al opgevangen wordt (wadi, sloten, overloopveldjes).

- Nieuw Jacobskamp, Den Dungen 
- Hazenakker, Sint-Michielsgestel
- ParkHagen, Sint-Michielsgestel

WAT NIET AFKOPPELEN?4

Aan de achter- en zijkanten van de woning het 
regenwater opvangen in de eigen tuin (mits 
technisch mogelijk zonder overlast te veroorzaken).

Minimaal 20 m2 dakvlak afkoppelen van riool om
in aanmerking te komen voor subsidie.

WAT AFKOPPELEN?3

€

DEZE WIJKEN ZIJN ONDER ANDERE:

SUBSIDIE 
MOGELIJK!

(Via gemeente en 
waterschappen)

HOE AFKOPPELEN?5

Als het regenwater in de tuin weg kan stromen, 
voorkomen we ondergelopen straten en natte 
kelders.

Schoon regenwater dat niet in het riool terecht 
komt hoeft ook niet onnodig gezuiverd te worden. 

MevM project met gratis professionele 
ondersteuning en extra subsidie. 

Samen klimaatbewuster worden door 
informatie-uitwisseling en door de actie 
‘toegankelijk‘ te maken voor alle inwoners.

De temperatuur op aarde stijgt. 

Met drogere zomers en verdroogde tuinen 
tot gevolg.

Meer neerslag per jaar en vooral meer 
extreme buien, dus grotere kans op 
wateroverlast.

HET KLIMAAT VERANDERT1

WAAROM AFKOPPELEN?2

- Schuurkerkpad, Berlicum
- Beekveld, Berlicum

MEER WETEN OF AANMELDEN?
Kijk op www.metelkaarvoormekaar.nl

Afkoppelen door regenwater op te vangen in eigen tuin, 
door middel van bijvoorbeeld regenton, grindbed, regengoot, 
mini-wadi, vijver, infiltratie kratten.

Meedoen aan de collectieve actie van MevM – Waterteam; 
MevM vrijwilligers die u ontzorgen.

Kennis, ervaringen en subsidies worden gebundeld met 
inbreng van lokale hoveniers. 

Informatie en inloop sessies om u persoonlijk uitleg te geven 
en al uw vragen te beantwoorden.

U kunt een gratis en vrijblijvende maatwerkofferte 
ontvangen, die u inzicht geeft in de mogelijkheden voor uw 
tuin, de kosten en de hoogte van de subsidie. 

U beslist zelf of en hoe u gaat afkoppelen.


