
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Van de gemeente Meerssen

Meerssen,  4 augustus 2014

Betreft: Vragen ex art 40 Wateroverlast 3 augustus 2014

Geacht College,

Gisteren is de gemeente getroffen door hevig noodweer. Dat heeft voor veel 
burgers geleid tot wateroverlast en als gevolg daarvan een hoop schade en 
gedoe. Inmiddels is duidelijk dat we zullen moeten wennen aan toenemend 
extreem weer als gevolg van klimaatverandering. Dat laatste maakt het 
noodzakelijk in alle opzichten een meer duurzame weg in te slaan. Maar, daar wil 
ik het nu niet over hebben.

Wij willen u de volgende vragen voor schriftelijke beantwoording voorleggen:

- Kunt u toezeggen prioriteit te geven aan en ernstig haast te maken met het 
uitvoeren van  werkzaamheden aan de riolering en bergbezinkbassins waardoor 
de wateroverlast op de plaatsen die het meest te lijden hebben, direct en 
aanzienlijk afneemt?

- Biedt het gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2017 dat de raad op 7 november 
2013 heeft goedgekeurd daarvoor voldoende ruimte?

- Bent u bereid extra middelen vrij te maken om maatregelen te nemen die 
overlast als die van 3 augustus aanzienlijk beperken?

- Wilt u de HotSpots met wateroverlast in de gemeente Meerssen in 
Heuvellandverband aan de orde stellen om nog eens na te gaan in hoeverre en 
welke ingrepen op locaties buiten de grenzen van de gemeente noodzakelijk zijn 
om de wateroverlast op de HotSpots in de gemeente Meerssen terug te dringen 
of te voorkomen?

Tenslotte willen wij erop aandringen dat u burgers
- goed voorlicht met betrekking tot de mogelijkheden en onmogelijkheden 

van de gemeente om voldoende en afdoende maatregelen te nemen tegen 
wateroverlast als op 3 augustus (soms moet je accepteren dat de natuur 
sterker is)

- informatie geeft met betrekking tot de manier waarop zij in hun eigen 
omgeving en op eigen terrein maatregelen kunnen nemen tegen 
wateroverlast als op 3 augustus (minder steen in de tuin, bijvoorbeeld)

- het goede voorbeeld geeft door in de openbare ruimte consequent te 
kiezen voor oplossingen die afvoer van water direct in de bodem mogelijk 
maken (bergingen aanleggen, waterdoorlatende parkeerterreinen)

Met vriendelijke groet,

Paul Jansen




