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Wielwijk - Cornelis 

Evertsenstraat

Dordrecht, 04 oktober 2021

Geacht college, 

Als SP zijn we door bewoners van de Cornelis Evertsenstraat gealarmeerd over de grote wateroverlast die zij 
ondervinden sinds de weg en de stoep daar flink zijn opgehoogd. Waar eerst de straat en de stoep op een gelijk 
niveau als de tuinen lagen, liggen die nu tot zo'n 30 cm. hoger. Bovendien zijn er nog nauwelijks putten te vinden 
aan de kant van de straat waaraan de tuinen liggen.

Gevolg is dat bij regenval de tuinen in geen tijd volledig blank komen te staan. Niet alleen veroorzaakt dit op het 
moment zelf grote overlast, ook leidt dit tot het wegspoelen van grond en het ontstaan van zinkputten. Zowel één 
van de bewoners als een postbode zijn al eens tot hun middel in de grond weggezakt.

De vraag is ook of met dergelijke waterstromen die veroorzaakt worden de woningen aan de tuinen zelf op den 
duur geen schade kunnen gaan ondervinden.

Pogingen van de bewoners om hier aandacht af te vragen leiden tot een nul op het request, of men werd 
afgewimpeld met een aanbod om drie kuub zand te krijgen.. Zelfs als alle bewoners in staat zouden zijn het 
volledige bovenoppervlak van hun tuin te verwijderen en op te slaan, het zand te verspreiden, en daarna tegels, 
gras en planten weer terug te plaatsen, zou dit aanbod hooguit iets van een kwart van het oppervlak van de tuin 
weer op gelijke hoogte als de straat kunnen krijgen.

Daarom de volgende vragen:

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?

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?

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...).
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