Verslag inwonersavond Wateroverlast
Op 15 september 2020 heeft de gemeente een informatieavond gehouden over
wateroverlast. Vanwege de Corona maatregelen kon dit helaas maar in een klein
gezelschap. De gemeente heeft ervoor gekozen om hiervoor bewoners uit te nodigen van
gebieden waar ernstige overlast was en die een melding hadden gedaan van schade. Dit
betreft de gebieden rond de Eindhovenseweg Noord, de Leenderweg,
Peperstraat/Klappermanstraat.
Tijdens deze avond heeft de gemeente haar beleid uitgelegd en hebben we gezamenlijk
per locatie gekeken naar mogelijke oplossingen en/of verbetermogelijkheden.
Onderstaand treft u een overzicht aan van wat de gemeente op korte termijn gaat
oppakken en wat er nog wordt uitgewerkt.
Wat pakt de gemeente op korte termijn op?
Er is veelvuldig gesproken over problemen met lucht in de riolering. Om dit in het vervolg
te voorkomen boort de gemeente op locaties die wateroverlast veroorzaken in alle
putdeksels twee gaten. Hierdoor kan de lucht in en uit de riolering tijdens de hevige
buien. Een mogelijk gevolg hiervan is echter dat er bij warm windstil weer iets van geur
vrijkomt uit het riool. Uiteraard monitort de gemeente dit en kijkt bij klachten wat eraan
gedaan kan worden. Op plaatsen waar deksels tijdens de bui zijn opgedreven wil de
gemeente een ontluchtingsdeksel plaatsen. Hierdoor kan er meer lucht, en eventueel ook
water, door het deksel en wordt wegdrijven voorkomen. De gemeente weet dat dit
bijvoorbeeld gebeurd is bij de Wolbergstraat en de Anemoonlaan. Wij vragen u om nog
andere locaties aan te geven waar dit gebeurd is.
Wat werkt de gemeente nog uit?
De volgende verbeteringen voor de afvoer van het water worden op dit moment
voorbereid om op redelijk korte termijn uit te gaan voeren:
•

•

In de Bosstraat, tussen de Eindhovenseweg en de Meerstraat, een extra afvoer
aanleggen om het regenwater vanuit de Eindhovenseweg af te kunnen voeren
naar het Kleine Meer Park. Door de drempel tussen de Eindhovenseweg en dit
deel van de Bosstraat aan te passen kan het water via het fietspad naar een
speciale voorziening stromen die zal worden ingericht ter hoogte van de
bestaande parkeerplaatsen. Vanaf dat punt brengt de gemeente een voorziening
aan om het water af te voeren richting het Kleine Meer gebied achter het IVN.
Voor de volledigheid melden wij u dat de parkeerplaatsen gewoon gehandhaafd
blijven. De aanpassing betreft in hoofdzaak een ondergrondse voorziening. Na
uitvoering kan er bij een hevige regenbui nog altijd water op de lager gelegen
punten van de Eindhovense weg blijven staan. De speciale afvoer is ruim lager
gelegen dan de bovenzijde van de weg. Let wel, deze oplossing helpt ons bij
hevige regenval maar heeft niet de afvoercapaciteit die wel gerealiseerd zal
worden in de uiteindelijke situatie zoals geschetst op de bewonersavond. De
planning is dat deze werkzaamheden uitgevoerd worden in het voorjaar van 2021.
Naast de uitvoering van deze verbetering voert de gemeente ook een
rioolinspectie uit en pakt de eventuele problemen die ze vaststelt op.
De gemeente gaat na of het mogelijk is om de huidige rioolverbinding die tussen
de Klappermanstraat en de Peperstraat ligt, los te koppelen van het gemengde
riool en aan te sluiten op het nieuwe regenwaterriool dat wordt aangelegd in de
Peperstraat. Als uit de berekeningen blijkt dat hierdoor de situatie zal verbeteren
dan zal dit onmiddellijk worden meegenomen in het vernieuwingsproject
Reisvennestraat/Peperstraat/Hoge Akkers.

•

•

•

Op dit moment is de gemeente in overleg met aanwonenden van de Leenderweg.
Om de wateroverlast te beperken werken we een ontwerp uit met als doel om
onder het Schrijnwerkersplein een waterberging te creëren. Hiermee wil de
gemeente een eerste stap zetten in het terugdringen van de wateroverlast in de
omgeving van de Leenderweg deelgebied Europalaan/Smelen. Als we deze
maatregel, waarvoor het ontwerp en overleg nu is gestart, ook daadwerkelijk
gaan uitvoeren dan gebeurt dat in het voorjaar van 2021.
De gemeente ontwerp 2 afvoerriolen vanuit de Korfvlechterwei en de
Klotstekerwei het water vanuit de straat naar de watergangen aan de Loonderweg
af te kunnen voeren tijdens extreme buien. De planning is dat deze
werkzaamheden uitgevoerd worden in het voorjaar van 2021.
Op een aantal plaatsen worden aanpassingen gedaan in de openbare ruimte om
het water via de straat beter af te kunnen voeren.

