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Onderwerp: wateroverlast in uw wijk

Geachte heer, mevrouw,
Op vrijdagavond 26 juni werd Rijen getroffen door een enorme hoosbui. Helaas leidde dat tot een
enorme wateroverlast in straten en woningen. Uw wijk is zwaar getroffen. Dit was helaas niet de
eerste keer. De emoties op straat liepen daarbij soms hoog op. We leven mee met iedereen die
schade heeft aan zijn of haar eigendommen en deze moet herstellen. Dat is heel ingrijpend. Terecht
is de vraag gesteld: wat kunnen we doen om dit zoveel mogelijk te voorkomen? In deze brief gaan
we ook in op deze vraag.
De straten zijn zo’n dertig jaar geleden aangelegd en een grote opknapbeurt is in voorbereiding.
Daarin nemen we ook de riolering mee en houden we rekening met de klimaatverandering. Dit
voorjaar heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven om de werkzaamheden voor te bereiden in de
straten Riekevoort, Mosselaar, Doornbos, Zaaren, Sterkenhoeve, Wouwerbroek en Breebroek in
Rijen. Bij het zoeken naar oplossingen voor de wateroverlast is het noodzakelijk om naar het
rioleringssysteem van Rijen Noord Oost in zijn geheel kijken. Dat onderzoek reikt dus verder dan de
hierboven genoemde straten.
In 2020 starten we met het ontwerpen en voorbereiden; u als bewoners wordt bij het
ontwerptraject betrokken. We willen toewerken naar een groene, veilige en fietsvriendelijke
inrichting van uw straat. Onder de grond verleggen we kabels en leidingen, pakken we het riool en
de wortelopdruk aan. Om alles zorgvuldig voor te bereiden en de overlast voor de wijk tijdens de
uitvoering te beperken, doen we dat ook straat voor straat. Ondertussen kijken we wat we kunnen
doen om in de tussentijd zoveel mogelijk overlast te voorkomen en/of te beperken.
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Zeker na de overlast in het afgelopen weekend begrijpen we dat het u niet snel genoeg kan gaan.
We doen er alles aan om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Echter het traject van ontwerp,
voorbereiding en aanbesteding van een dergelijk omvangrijk project vraagt de nodige tijd.
Het is belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te blijven en zaken te melden waar we nu al iets
aan kunnen doen. Dat kan op de volgende manieren:
• Voor vragen over de werkzaamheden die we voorbereiden: neem contact op met
projectmanager Werner Coremans via 088-3821240 of wernercoremans@abg.nl.
• Wilt u schade in de openbare ruimte melden? Ga dan naar www.gilzerijen.nl/melding of bel
140161.
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