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Geachte heer Portier,
Bij brief van 4 oktober 2021, bij ons ingekomen op 5 oktober 2021, heeft u op
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens
de fractie SP vragen gesteld inzake wateroverlast tuinen Wielwijk - Cornelis
Evertsenstraat.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.
Vraag 1.

Is het normaal om bij het ophogen van een straat en trottoir geen
enkele aandacht te besteden aan de aanpalende tuinen en percelen?
Zijn er nog meer plaatsen in onze gemeente waar dit soort situaties
zich voor gaat doen? Gaat dat dan wederom zonder overleg en zonder
aandacht voor bewoners?

Antwoord Het beleid van de gemeente is dat bij elke ophoging, herbestrating er
aandacht wordt geschonken aan aanpalende tuinen en percelen. De
bewoners worden vooraf geïnformeerd over de herbestrating en de
gevolgen hiervan. Zo wordt er melding gemaakt van het feit dat de
straten en trottoirs hoger kunnen komen te liggen. Daarbij wordt
aangeboden dat de eerste meter privé of corporatie grond, grenzend
aan openbare ruimte, kan worden aangehaald door de aannemer en
voor rekening van de gemeente. Binnen alle projecten wordt dit beleid
als zodanig gehanteerd.
In de Cornelis Evertsenstraat is dit ook van toepassing geweest.
Vraag 2.

Erkent het college dat het niet hoort om op deze manier overlast te
veroorzaken door uitgevoerde werkzaamheden en daarna bewoners
aan hun lot over te laten?

Antwoord Het ophogen van de openbare weg bij herbestrating is
onontkoombaar. Halverwege de levensduur van het rioolstelsel wordt
een herbestrating ingepland. Het is dan niet uit te sluiten dat als
gevolg van verzakking de straat, het trottoir, opgehoogd dient te
worden. Uitgangspunt hierbij is dat er wordt teruggegaan naar de
(oorspronkeleijke) aanleg hoogte van het gebied/straat.
Zoals onder 1 aangegeven wordt dit gecommuniceerd en wordt er
vanuit het gemeentelijk beleid aangeboden om de eerste meter aan
te halen. Bewoners worden dan ook zeker niet aan hun lot over
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gelaten. Op basis van eigendomsrecht kan en mag de gemeente geen
werkzaamheden uitvoeren op grond die niet in gemeentelijk
eigendom is.
Vraag 3.

Is het college bereid om met bewoners in overleg te treden om tot
een redelijke oplossing te komen? Los van hoe die oplossing eruit
moet zien (van gemeentewege ophogen van de tuinen, opvang en
afvoer van water voor het de tuinen inloopt...).

Antwoord De gemeente heeft tijdens deze werkzaamheden aan de bewoners,
grond en/of zand aangeboden. Bewoners konden zelf de gewenste
hoeveelheid in kubieke meters aangeven. Niet alle bewoners hebben
hier gebruik van gemaakt. De ophoog/straatwerkzaamheden diende
de bewoners zelf uit te (laten) voeren.
Uiteraard wil de gemeente in overleg treden met de bewoners om een
redelijke oplossing aan te bieden. Een redelijke oplossing hierin is dat
de bewoners alsnog/weer de mogelijkheid krijgen om zand en/of
grond aan te vragen bij de gemeente. De werkzaamheden dienen zij
zelf uit te (laten) voeren.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post
secretaris
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