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Onderwerp
Antwoorden schriftelijke vragen fractie PvdA inzake kanaal Almelo - De Haandrik
Geachte mevrouw Geerdink en de heer De Vries,
Op 27 maart heeft u, naar aanleiding van een publicatie in de Twentse courant Tubantia,
schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot het deel van het kanaal Almelo – De Haandrik dat
ligt op het grondgebied van de Gemeente Almelo. In deze brief beantwoorden wij uw vragen.
1. Is het bij u bekend dat er onderzoeken hebben plaats gevonden aan Kanaal Almelo – De
Haandrik, naar de staat van de damwanden en beschutting?
Dit is bij ons bekend. De provincie Overijssel heeft de gemeente Almelo in juli 2018 geïnformeerd
over de verkenning naar de staat van de boordvoorzieningen en de uitkomsten daarvan.
2. Is er onderzoek gedaan naar de damwanden en beschutting in het deel van het kanaal AlmeloDe Haandrik dat door de gemeente Almelo stroomt? Zo nee, bent u van plan om ook dit deel van
het kanaal te laten onderzoeken? Zo ja, wat is er uit die onderzoeken gebleken?
De verkenning is uitgevoerd langs het hele kanaal. Daaruit blijkt dat er in de gemeente Almelo
één traject is, van 40 meter langs de Alberdastraat vanaf de Bruglaan in noordelijke richting, dat
voor vervanging in aanmerking komt. De komende periode maakt de provincie een planning voor
het beheer en onderhoud aan de damwanden langs het gehele kanaal die komende jaren aan
vervanging toe zijn.
3. Heeft het college in de afgelopen jaren meldingen gekregen van schade aan
woningen/bedrijven die in de nabijheid van kanaal Almelo-De Haandrik liggen? En wat is er met
die meldingen gedaan?
Er zijn momenteel bij zowel de gemeente Almelo als bij de provincie Overijssel geen meldingen
bekend van schade aan woningen/bedrijven in de nabijheid van het Kanaal Almelo – De Haandrik
in de gemeente Almelo.
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