
Van: Conny Beenders [mailto:cbeenders.weert@gmail.com]  

Verzonden: maandag 15 juni 2020 09:54 

Onderwerp: Vragen hevige regenval in Weert op zondag 14 juni 2020 

 
Madeleine, 
 
Onderstaande vragen kunnen in GO bij de commissie van R&E.  
 
Tijdens de hevige regenval van zondag 14 juni 2020 was er op heel wat plaatsen in Weert 
echte overlast van het vele regenwater. 
DUS Weert beseft als geen ander dat dit natuurlijk een uitzonderlijk verschijnsel is, maar 
zoals we allemaal weten zal dit meer regelmatig gaan gebeuren door de klimaatverandering.  
Wat ons verbaast zijn de volgende zaken: 
1. OL Vrouwestraat is onlangs helemaal vernieuwd. Hoe kan daar zoveel water blijven staan? 
2. Rotonde Maaseikerweg/St. Maartenslaan/OL Vrouwestraat is ook pas vernieuwd. Ook hier 
extern veel water. Oorzaak? Wij zagen wel dat de rioolputjes hoger liggen en niet op het 
diepste punt in de trottoirband bij het fietspad. Om 19 uur stonden 2 fietspaden van de 4 nog 
onder water. 
3. Roermondseweg met de rotonde aan de Limburglaan/Roermondseweg/OL Vrouwestraat. 
Oorzaak? 
4. De Kerkstraat is past vernieuwd ook daar bleef extreem veel water staan. Oorzaak? Kan de 
aannemer bij schade nog aansprakelijk worden gesteld? 
Daarnaast stond in heel veel straten het water op het trottoir of tot aan de voordeur. 
 
Op Leuken, de Biest, Groenewoud en Graswinkel was de overlast enorm.  
1. Wat zijn de oorzaken? 
2. Hoe oud is de riolering in de wijken Biest, Groenewoud? Wanneer staat vervanging op de 
planning? 
 
De parkeergarage in het centrum stond onder water. Ik reed de garage in en kwam er toen 
achter dat er een laag water in stond. Is het mogelijk om buiten iets aan de signalering toe te 
voegen zodat automobilisten voordat ze in de garage zijn er op gewezen worden dat de garage 
niet toegankelijk is. 
 
Met vriendelijke groet 
Conny Beenders-van Dooren 
Fractievoorzitter/raadslid DUS Weert 
 
Contact gegevens 
cbeenders.weert@gmail.com 
06-11920053 
 


