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Vragen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse Delta
Geacht bestuur,
De volgende vragen hebben betrekking op de gemeente Geertruidenberg.
A
Enkele jaren geleden is het tracé van de dijk langs de Stationsweg te Geertruidenberg
verlegd, dit in verband met de bouw van een aantal zogenaamde bastions. Nu is het zo dat
de bewoners van de huizen aan de Stationsweg veel wateroverlast hebben alsmede van de
daardoor veroorzaakte verzakkingen. Beweerd wordt dat er op de tekeningen van de
“nieuwe” dijk drainage was opgenomen. Bij de uitvoering is echter geen drainage toegepast.
1) Kunt u bovenstaande bevestigen?
2) Bent u op de hoogte van de geschetste problematiek?
3) Welke rol ziet u weggelegd voor Waterschap Brabantse Delta in deze zaak?

B
De rivier de Donge wordt dit najaar gebaggerd in opdracht van de gemeente
Geertruidenberg. Aan belanghebbenden die een deel van de Donge in gebruik hebben, wordt
de mogelijkheid geboden zich in dit werk te voegen en –uiteraard voor eigen rekening- hun
perceel mee te laten baggeren. U zult begrijpen dat hier efficiencyvoordelen kunnen worden
behaald. Nu is het zo, dat het waterschap een deel van een insteekhaven in gebruik heeft (ter
hoogte van het huis van de heer Hompus). Deze is fors verzand mede door de aanleg van
genoemde haven en de ter plaatse uitgevoerde dijkverzwaring.
1) Bent u op de hoogte van het bovenstaande?
2) Hebt u zich al verstaan met de gemeente Geertruidenberg over het bovenstaande, of
bent u van plan dat te gaan doen?
C
Hierboven is de aanleg van de insteekhaven en de dijkverzwaring ter sprake gekomen. Naar
verluidt zijn er in de planning en de uitvoering van de werkzaamheden fouten gemaakt, zodat
de aangelegde drainage maar ten dele functioneert, en de genoemde insteekhaven door
afkalving van de nabijgelegen dijk al flink is verzand. Verder is er een verkeerde verfsoort
gebruikt hetgeen onder meer vissterfte heeft veroorzaakt. Ten slotte zijn de gebruikte ankers
niet goed met alle gevolgen van dien.

1) Kunt u bovenstaande bevestigen?
2) Hoe is de huidige stand van zaken? Wat doet het waterschap om de gemaakte fouten te
herstellen?
3) Hoe staat het met de geplande nieuwe dijkverhoging ter plaatse?
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