Waalre, 15 juli 2021

Geachte leden van het college van burgemeester en wethouders,
Geachte leden van de gemeenteraad,
Dit is een noodkreet vanuit de wijk Duin en Ven. Het gaat over de steeds vaker optredende
wateroverlast die steeds meer buurtbewoners treft.
Omdat het riool in de wijk onvoldoende capaciteit heeft om het water bij flinke buien af te
voeren, lopen er steeds frequenter huizen onder water. Alleen al in het afgelopen jaar zijn
ten minste 18 huizen, drie keer blank komen te zijn; op 26 juni 2020, 10 juli 2021 en 14 juli
2021. Alle drie keer kon het riool het regenwater niet voldoende afvoeren en kwamen de
straten blank te staan.
Ook kwamen, door de kracht van het water, op verschillende plekken de deksels van de
rioolputten omhoog en stroomde het rioolwater naar buiten. Het gevolg hiervan is dat op de
lagere plekken in de wijk het (riool)water de huizen binnenstroomt. Garages, kelders,
bijkeukens en ook woongedeeltes komen hierdoor onder water te staan. Op veel plaatsen
komt het water zelfs via de wc’s naar binnen.
De schade loopt op tot meer dan €10.000 per huis per keer. Naast de materiele schade is er
ook immateriële schade. Deze bestaat uit de ellende voor de bewoners als de boel
onderloopt: een nacht doorhalen om alles leeg te pompen, het drogen, het schoonmaken,
opruimen, weggooien, vervangen van kapotte spullen en het gedoe met de
verzekeringsmaatschappij over het schadebedrag. Om maar niet te spreken van de
onzekerheid en stress die bij iedere heftige regenbui ontstaat door de angst op weer een
nieuwe overstroming.
Door de klimaatverandering neemt het risico op overstromingen fors toe; buien van 40 tot
80 mm komen steeds vaker voor. Iedere graad warmer betekent een verdubbeling van het
risico op dergelijke buien. Bij een opwarming van 2 graden is het risico dus al 4 keer groter.
Dit is precies wat we nu zien gebeuren: kwamen deze buien 25 jaar geleden eens in de paar
jaar voor, nu vallen ze al een paar keer per jaar.
Het riool in de wijk is in de zestiger jaren van de vorige eeuw aangelegd. In die tijd stond er
maar een fractie van de huizen die er nu staan en was de Parklaan nog een zandpad. De
combinatie van steeds frequentere en zwaardere buien en veel meer bebouwing zorgt
ervoor dat capaciteit van het riool anno 2021 totaal ontoereikend is.
Wij vragen de gemeente daarom dringend om haar verantwoordelijkheid te nemen en de
volgende maatregelen te treffen:
1. Vervanging van het riool en vergroting van de capaciteit in de komende jaren i.p.v. in
2035, zoals nu in de planning staat.
2. Bottlenecks, zoals bij de Parklaan en bij de Hoge Duinlaan, nog dit jaar oplossen.
Zoals Lars van Erp, projectleider infrastructuur, water en riolering reeds in eerdere
gesprekken aangaf, kunnen op deze plekken verlagingen in de berm worden
aangebracht met separate afvoer.

3. Versneld er voor zorgen dat bij woningen die na 2000 zijn gebouwd het hemelwater
niet meer op het riool geloosd wordt, maar separaat wordt afgevoerd, bijvoorbeeld
door drainage. Deze woningen hebben reeds twee gescheiden systemen waarbij vuilen schoonwater separaat worden afgevoerd. Alleen beide systemen lozen nu nog op
het riool.
Een aantal buurtbewoners is zelf reeds aan de slag gegaan door het plaatsen van
infiltratiekratten om het hemelwater op eigen terrein te kunnen bergen. Ook zijn er panden
recent uitgerust met waterkeringsschotten. Deze maatregelen kunnen tijdelijk verlichting
geven, maar de structurele oplossing ligt toch echt in het vergroten van de capaciteit van het
riool.
Wij zijn graag bereid om samen met de gemeente de mogelijke oplossingsvarianten te
bespreken die een einde maken aan alle ellende veroorzaakt door de wateroverlast.
Met vriendelijke groet,

Voorzitter wijkvereniging Duin en Ven

Contactpersoon wateroverlast Duin en Ven

