Dank u wel voorzitter.
Allereerst gefeliciteerd met uw installatie als burgemeester in onze mooie stad
Weert.
Voorzitter,
Ik heb al eens eerder in deze raadsvergaring mogen spreken over de
wateroverlast in de wijk Boshoven.
In 2008 is er in de bloemenbuurt op Boshoven door een aantal mensen een
enquête gehouden. De aanleiding was de aanhoudende wateroverlast in deze
buurt.
Veel bewoners klaagden al langere tijd bij de gemeente en woningvereniging
over water in kruipruimten, borrelde wc’s, slechte afvoer regenwater en zelfs
omhoog spuiten van rioolwater tot in de badkamers. Met name bij langdurige
regenval of harde buien.
210 bewoners, verdeeld over 34 straten in de gehele bloemenbuurt op Boshoven
reageerden.
De resultaten van deze enquête, met de nodige aanbevelingen, werden tijdens
een bijeenkomst in een volle Kwintet in januari 2009 aan geboden aan de
toenmalige verantwoordelijke wethouder Dhr. Sijben.
Na een gesprek op 26 september 2011 tussen een aantal bewoners uit de
bloemenbuurt en de toenmalige verantwoordelijke wethouder Dhr. Litjens, heeft
deze een extern bureau (Grondmij) opdracht gegeven om onderzoek te doen
naar de aanhoudende wateroverlast in de gehele bloemenbuurt op Boshoven.
Het rapport van de Grondmij van maart 2012 geeft in haar conclusie aan dat:
En ik citeer:
“om te kunnen voldoen aan het afvoercapaciteitsstelsel bestaan technisch gezien
twee mogelijke oplossingsrichtingen. De eerste is het verlagen van de
overstortdrempels en de tweede het afkoppelen van afvoerend oppervlak”
Einde citaat.
Zowel de resultaten van de enquête uit 2008 alsmede het rapport van de
Grondmij uit 2012 zijn, mocht de huidige verantwoordelijke wethouder die niet
meer uit een te diepe lade weten op te duiken, bij mij verkrijgbaar.
Voorzitter,
Sindsdien heeft de gemeente enkele van in het rapport genoemde aanbevelingen
overgenomen en uitgevoerd.
Helaas heeft dit tot nu toe niet tot het gewenste resultaat geleid.
Overlast, met name bij langdurige en/of hevige regenval, blijft.

Onlangs nog heeft een aantal bewoners uit de bloemenbuurt meldingen bij de
gemeente gemaakt van blank staande straten en straatkolken die niet afvoeren
omdat ze volstaan met afval.
Hierbij verwijs ik naar een gesprek wat enkele bewoners (waaronder
ondergetekende) hebben gehad met de huidige verantwoordelijke wethouder
dhr. Van den Heuvel.
Samen met de toen aanwezige gemeenteambtenaar zijn er oplossingen
besproken, die neerkomen op beter onderhoud en schoonmaken van onder
andere de kolken door de gemeente en betere controle hierop, timing en
afstemming van de werkzaamheden door de Reinigingsdienst en
Rioleringsbedrijf. Ook worden er binnenkort reeds voorgenomen werkzaamheden
aan de riolering en opvangbekken gedaan op twee plaatsen nabij de
Bloemenbuurt, hier zullen omwonenden over worden geïnformeerd door de
gemeente.
De laatste tijd is men bezig met het probleem wateroverlast in de Wijkboshoven.
Langs de Eindhovenseweg ter hoogte van de Azaleastraat zijn werkzaamheden
uitgevoerd.
Binnenkort starten werkzaamheden in het gebied Vrakerstraat-HortensiastraatFloralaan richting Boshoverweg en de Boshoverweg. Tijdens deze
werkzaamheden worden trottoirs, parkeer en groenstroken en as-verspringingen
aangepakt.
Ik hoop dat ze de riolering en waterafvoer niet vergeten. Want het opknappen
van de wijk Boschoven schijnt belangrijker te zijn dan de mensen van de
wateroverlast af te helpen.
De wijk Boshoven bestaat meer dan alleen maar uit eerder genoemde straten.
En de wateroverlast beheerst de gehele wijk. Straten zoals de Wilgenroos,
Korenbloem, Klaproosstraat, anjelierstraat, violierstraat etc. hebben al
decennialang last van het overtollige regenwater.
Hierbij dan ook de dringende oproep om de hele wijk Boshoven bij het plan om
de wateroverlast aan te pakken, te betrekken.
Tot slot voorzitter,
Beter een droge wijk dan een verbeterde wijk. Dat verbeteren kan altijd nog.
En op de dooddoener “er is nu geen geld voor”, wil ik zeggen: “maak dan de
juiste keuze en geef voorrang aan de afvoer van het overtollige regenwater in de
gehele wijk Boshoven”.

Dank U voorzitter

