Eindejaarsbericht Herinrichting Rijen Noord Oost – december 2020
Coronacrisis
De coronacrisis heeft nog steeds invloed op ons dagelijkse leven. Wij hopen dat u deze nieuwsbrief
ontvangt in goede gezondheid. Wij werken verder aan de herinrichting van de wijk Rijen Noord Oost
en informeren u graag via deze weg over de laatste stand van zaken.
Gemeente treft maatregelen om kans op wateroverlast in Rijen Noord-Oost te beperken
De gemeente werkt aan een oplossing voor de problemen met wateroverlast in Rijen Noord-Oost.
Vooruitlopend op de grote opknapbeurt van zeven straten in Rijen Noord-Oost treft de gemeente al
maatregelen. Het gaat om tijdelijke maatregelen, die de kans op wateroverlast moeten verkleinen. En
vanaf de zomer van 2021 zoveel mogelijk natte voeten moeten voorkomen in de wijk. In de zomer van
2020 werd Rijen Noord-Oost voor het laatst zwaar getroffen door een zeer hevige regenbui.
“We begrijpen heel goed dat inwoners de kans op
wateroverlast bij hevige buien beu zijn. We willen
de kans op herhaling zoveel mogelijk voorkomen en
niet wachten tot de grote opknapbeurt. Daarom
hebben we extra geld vrijgemaakt voor tijdelijke
maatregelen. Dit biedt ons ook de kans om in alle
rust onderzoek te doen naar het rioolstelsel van
heel Rijen Noord Oost. Op basis daarvan bepalen
we wat we moeten doen om de problemen met
wateroverlast op te lossen.” vertelt wethouder
Aletta van der Veen.
Het gaat om enkele 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. Zo 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, waarlangs we bij hevige regenval veel water vanuit de hele wijk
kunnen afvoeren. Daarbij is het de bedoeling dat het water niet boven de stoeprand uit komt en de
huizen in kan stromen.
Werkgroep Riekevoort / Mosselaar gevormd
Bij de herinrichting van de wijk Rijen Noord Oost betrekken we graag u als inwoner. Hiervoor werken
we met een werkgroep. De eerste twee straten die aan de beurt komen zijn de Riekevoort en
Mosselaar. Hiervoor is inmiddels ook de eerste werkgroep gevormd! We gaan samen aan de slag om
de straten; duurzamer, klimaatbestendig en fietsvriendelijker te maken.

Eerste bijeenkomst werkgroep
De nieuwe coronamaatregelen zorgen ervoor dat het organiseren van de eerste bijeenkomst met de
werkgroep Riekevoort/Mosselaar steeds veranderd. Het oorspronkelijke idee was om de eerste
bijeenkomst fysiek en coronaproof te organiseren. Op deze manier kunnen alle leden van de
werkgroep kennis met elkaar maken en wij natuurlijk met u. Helaas is dit met de nieuwe maatregelen
niet mogelijk. Daarom kiezen we ervoor om de eerste en daaropvolgende bijeenkomsten digitaal te
organiseren via Teams. De eerste bijeenkomst staat gepland voor vrijdag 8 januari van 15.30-16.30
uur. De leden van de werkgroep ontvangen hier binnenkort meer informatie over.
Nieuwsbrief en participatiewebsite
Kent u iemand in de straat/wijk die nog niet is aangemeld voor de nieuwsbrief? Laat hem/haar weten
dat aanmelden voor de nieuwsbrief makkelijk en snel kan via: https://leefjeomgeving.nl/riekevoorten-mosselaar. Via de participatiewebsite blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunt u
24/7 uw vraag stellen of uw mening geven.

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
Via deze weg wensen wij u alvast fijne feestdagen én een gelukkig, maar vooral ook gezond
nieuwjaar toe!

