
                           Wateroverlast. Gesprek met Theo Huijbers (29/9) 

 

                                            Samenvatting 

 

- Het gesprek ving aan met mijn uitleg dat ik namens het bestuur 

van de Heiligenbuurtvereniging kwam aankloppen om te 

proberen oplossingen te vinden voor de door sommige bewoners 

ervaren wateroverlast in juni en/of half september.  Daarbij gaf ik 

aan dat er een zekere onrust onder bewoners was en dat dit via 

de buurt what’s app tot uitdrukking was gekomen. Het bestuur 

was aangemoedigd actie te ondernemen en er was een suggestie 

geweest om een buurtvergadering hierover in de Bethelkerk te 

arrangeren. Het bestuur had een appje rondgestuurd op 16 

september om bewoners te vragen aangifte bij het bestuur te 

doen met beschrijving van ervaren overlast. Het bestuur zou dit 

bundelen en contact met de gemeente opnemen. Op dat appje 

waren een beperkt aantal reacties opgekomen, zeker niet van 

iedereen die we wisten problemen ervaren had. In de 

bestuursvergadering van 28 september werd besloten een 

gesprek (het onderhavige) met Theo Huijbers op te zetten. 

Eventuele verdere stappen zouden daarna overwogen worden. 

- Op de suggestie dat het nuttig zou kunnen zijn een technische 

notitie aan alle bewoners te sturen, gaf Dhr Huijbers aan dat zo’n 

notitie al op de gemeentelijke website stond en opgeroepen kan 

worden met de sleutel ‘wateroverlast’. Hij overhandigde een 

kopie van de twee notities, één onder de titel ‘Onderzoek naar 

wateroverlast in Weert’ (1 pagina) en de tweede onder de titel 

‘Wateroverlast door extreme regenval’ (5 bladzijden). Deze 

documenten zijn informatief met een sectie ‘veel gestelde 

vragen’ en het is zaak dat betrokken buurtbewoners de website 



hierover consulteren. De Vereniging dient hen daartoe aan te 

moedigen. 

- Op technisch vlak gaf Dhr Huijbers verder aan: 

 Dat de gemeente vast overtuigd is van de technische 

integriteit van de rioolvernieuwing en herinrichting van de 

Heiligenbuurt; het systeem kan niets verweten worden; 

 Het probleem van extra wateroverlast op wegen en kelders 

beperkt zich niet tot de Heiligenbuurt, maar is ook 

gesignaleerd in wijken waar geen vernieuwing plaats vindt. 

 De grondwaterstand verschilt aanzienlijk volgens winter of 

zomerseizoen, soms wel een halve meter 

 De grondwaterstand is dit jaar uitzonderlijk hoog geweest 

en het heeft geruime tijd geduurd voor dit gedaald is. De 

regenval in juni was zonder meer extreem; 

 Heftige regenbuien en hoge grondwaterstand worden 

verwacht in de toekomst vaker voor te komen. De 

gemeente is bezig met een klimaatstresstest tot 2050; in de 

toekomst is het waarschijnlijk dat er meer wateroverlast 

gaat komen, ook in kelders. 

 

- Naast de verspreiding van de informatie op de website, is Dhr 

Huijbers volledig bereid communicaties en/of bezoeken van 

buurtbewoners te ontvangen en te proberen gerezen waterlast 

problemen te bespreken en zo mogelijk op te lossen. 

- Mochten buurtbewoners ontevreden zijn met de diensten van de 

gemeente of van de aannemer, dan kunnen zij, als laatste stap, 

een procedure aanspannen om de gemeente aansprakelijk te 

stellen. Enkele bewoners hebben deze stap gezet. 

 

TV, 29 september 2016 


