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Na de hevige wateroverlast van vrijdag 26 juni jl. heeft u van ons een brief ontvangen. In deze brief 
hebben we aangegeven op zoek te gaan naar maatregelen om, in geval van extreme regenbuien, de 
wateroverlast bij u in de straat op korte termijn te beperken. Ons onderzoek is afgerond en in deze 
brief leggen we uit wat we gaan doen. 
 
Maatregelen korte termijn 
Vooruitlopend op de grote opknapbeurt van zeven straten in Rijen Noord-Oost nemen we een aantal 
gerichte maatregelen in het laagstgelegen deel van de wijk. Deze maatregelen moeten ervoor 
zorgen dat het water snel de wijk uitstroomt; richting een beek en naar het achterliggende gebied 
aan de oostkant van de wijk, en zich niet ophoopt in de wijk zelf. Ook passen we het wegprofiel in 
een deel van de Zaaren en de Sporkt aan. Tussen de straten en de beek ligt een groenstrook die we 
afgraven richting de beek. Zo creëren we in de wijk als het ware een tijdelijke afvoer richting de beek 
buiten de wijk. Het doel hiervan is bij hevige regenval veel water vanuit de hele wijk af te voeren, 
zodat het niet boven de stoeprand uitkomt en de huizen in kan stromen. 
Het op korte termijn volledig oplossen van het probleem is niet mogelijk. Daarvoor zijn ingrijpende 
maatregelen aan het rioolstelsel noodzakelijk. Daar komen we aan toe op het moment dat de wijk 
de grote opknapbeurt ondergaat. Daarom zetten we nu deze stappen om op korte termijn de 
overlast zoveel mogelijk voor u te beperken.  
 
Grote opknapbeurt 
In de tussentijd loopt het onderzoek door naar het rioolstelsel van heel Rijen Noord Oost. Op basis 
van de resultaten van dat onderzoek bepalen we welke aanpassingen we aan het riool moeten 
verrichten tijdens de grote opknapbeurt om het probleem van de wateroverlast structureel aan te 
pakken.  
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Het streven is de werkzaamheden in het voorjaar van 2021 uit te voeren. Ruim voorafgaand aan de 
uitvoering brengen we omwonenden op de hoogte door het sturen van een brief met informatie 
over de uitvoering. Daarin staat onder andere opgenomen wie de aannemer wordt, wat de geplande 
uitvoeringstermijn is en met welke omleidingen en afsluitingen rekening gehouden moet worden.  
 
Vragen?  
Hebt u vragen? Neem dan contact op met: Werner Coremans, projectleider namens de gemeente. 
Zijn telefoonnummer is 06-53400636 en zijn e-mailadres is wernercoremans@abg.nl. 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen, 
 

 
 
 
 
Hans Hartjes 
Afdelingsmanager Openbare Ruimte 
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