De kracht van continuïteit met het hart voor elke burger:

u doet ertoe en u doet mee!
Aan:
Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Brabantse Delta
t.a.v. Dhr. H. Hieltjes
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda
Postbus 5520
4801 DZ Breda
Bergen op Zoom, 11 maart 2016.
Onderwerp: Wateroverlast riolering bewoners Lepelstraat.

Geachte heer Hieltjes, beste Huub,
Naar aanleiding van klachten, vragen en opmerkingen ven verontruste bewoners van het
dorp Lepelstraat, welke onder de gemeente Bergen op Zoom valt, hebben wij afgelopen
woensdag besproken.
Onderstaand artikel heeft reeds in Dagblad BNdeStem gestaan:

Scepsis over aanpak wateroverlast
DOOR HANS HEIJT / Bron BNDeStem / LEPELSTRAAT.
Inwoners van Lepelstraat hebben twijfels over het nut van de eerste maatregelen die de
gemeente Bergen op Zoom tegen (grond)wateroverlast gaat nemen. Dat bleek maandag
tijdens een informatieavond, waar de gemoederen soms hoog opliepen.
De gemeente begon vorig jaar een onderzoek naar de wateroverlast in de kop van de
Kerkstraat/ Vossepad, het midden van de Kerkstraat en in de omgeving van het Patronaat.
Dat gebeurde nadat bewoners aan de bel hadden getrokken over ondergelopen kelders en
andere vormen van wateroverlast.
Naar aanleiding van de klachten zijn vanaf april vorig jaar peilbuizen geplaatst om de
grondwaterstanden te meten. "Maar om een goed beeld van de grondwaterstanden en
oorzaken van de overlast te kunnen krijgen, moeten we uitgebreid onderzoek doen en zeker
acht jaar meten. De problemen zijn namelijk aan een combinatie van factoren te wijten",
aldus Laurens van der Schraaf van de gemeente Bergen op Zoom. "Daarom zijn we nu nog
voorzichtig zijn met onze analyse."
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Als mogelijke oorzaken van de wateroverlast noemde Van der Schraaf onder meer
bebouwing en bestrating en de samenstelling van de bodem. Die bodem bestaat voor een
deel uit lagen die weinig water doorlaten.
Wethouder Patrick van der Velden zei dat de gemeente bij de aanpak van de
grondwateroverlast onder meer gaat inzetten op het afvoeren van water via de
hemelwaterleiding bij het Vossepad. Na de inspectie en het eventueel aanpassen van een
stuk buis zou het water naar een oud bekenstelsel bij de begraafplaats kunnen worden
getransporteerd. Van der Velden: "Ook is het de bedoeling onderzoek te doen naar bronnen
en grondsoorten, omdat die mogelijk de hoogte van het grondwaterpeil beïnvloeden."
Een aantal bezoekers van de informatieavond is ervan overtuigd dat er een verband is
tussen de grondwateroverlast en de aanleg van de nieuwe riolering in 2013. "In onze kelder
staat water sinds we de nieuwe riolering hebben. De oude riolering was poreus en liet water
door. Dat gebeurt nu niet meer. Daardoor zijn de grondwaterstanden hoger", zei René
Coppieters uit de Kerkstraat. "Daarom ben ik best wel pissig dat de gemeente de kwestie
van die riolering hier niet nadrukkelijk aan de orde stelt en ook nog zegt dat wij onze
kelders waterdicht moeten maken. Het lijkt een beetje op de situatie van de bewoners in
Groningen die door aardbevingen schade aan hun huizen hebben opgelopen. Al is het
probleem daar van een heel andere orde en omvang."
Ook Annemarie en Thom Luykx, exploitanten van horecazaak Leonita, zeggen dat er water
in hun kelder staat sinds er een nieuwe riolering ligt. "Tijdens de werkzaamheden aan de
riolering heb ik nog geadviseerd er een drainagebuis naast te leggen, maar dat hebben ze
verzuimd", aldus Thom Luykx.
Leo Somers uit de Kerkstraat moet sinds 2001 water uit zijn kelder pompen. "Volgens mij is
het dichtgooien van een sloot achter ons huis de belangrijkste oorzaak van de
wateroverlast", zei Somers. "Die sloot liep vanaf het huidige parkeerterrein achter ons huis
tot aan het Vagevuur. Over dat traject zou je een nieuwe sloot of een andere verbinding
moeten realiseren voor de opvang en afvoer van het water."
De gemeente Bergen op Zoom onderschrijft de problemen, maar blijven bij hun standpunt
dat ze verder niets kunnen doen.
Gaarne verzoek ik u dit te onderzoeken en antwoord te geven op de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.

Wat is hier verkeerd gegaan bij de aanpak bij deze werkzaamheden,
Is de sloot gedicht door de gemeente of het waterschap,
Waarmee zouden wij het probleem kunnen oplossen?
Kunnen wij de Gemeente op hun verantwoordelijkheden wijzen, zodat dit probleem
kan worden opgelost?
5. Hoe werken de gemeente en het Waterschap samen en wat is ieders
verantwoordelijkheid in dezen?
6. In wat voor tijdsbestek kan hierop adequaat gereageerd worden?

Wij zien uw reactie en actie gaarne tegemoet.
Met vriendelijke groet

J.J.M. Voets
Namens Steunpunt Bergen op Zoom en 50PLUS Fractie Brabantse Delta

Secretariaat: Zandgors 14 * 4614 ES Bergen op Zoom * Telnr.: 06-48503313
Email: info@steunpuntboz.nl

