Onderwerp: vragen op grond van artikel 32 van het reglement van orde van
de CDA-fractie over het gebruik van het regenwaterriool in de
Valkenburgerstraat te Berg en Terblijt.
Berg en Terblijt, 14 februari 2020
Zoals bekend wordt er momenteel een regenwaterriool aangelegd in de
Valkenburgerstraat te Berg en Terblijt. Dit riool wordt tot aan de eigendom van
de afzonderlijke huizen gebracht en dan is het de verantwoordelijkheid van
elke individuele bewoner om hier wel of niet op aan te sluiten.
Enige bewoners aan de Valkenburgerstraat hebben hun zorgen geuit dat op
deze wijze de meeste mensen alles bij het oude zullen laten en dus niet op
eigen kosten regenwaterafvoeren gaan laten aanleggen en gaan laten
aansluiten op het regenwaterriool.
De CDA-fractie deelt deze zorgen en stelt u derhalve de volgende vragen.
1) Klopt het dat het de verantwoordelijkheid van iedere bewoner is dat hij/zij
op eigen kosten een regenwaterafvoer kan laten aanleggen en deze kan
aansluiten op het gemeentelijke regenwaterriool?
2) Klopt het dat de aannemer de stoepen netjes dichtmaakt, wat betekent dat
àls de aanwonende wil gaan aansluiten op het regenwaterriool dat de stoep
dan opengebroken moet gaan worden? En zo ja, moet de betreffende
bewoner dat melden bij de gemeente en daarvoor toestemming krijgen?
4) Klopt het dat zonder initiatief en actie van de aanwonende het regenwater
aangesloten blijft op het vuilwaterriool? Voor de dakgoten die op de straat
uitkomen, zal er in dat geval ook niets veranderen met het extra risico van
gladheid in de winter in de omgeving van zo’n dakgoot.
3) Hoeveel huizen/bewoners hebben gebruik gemaakt van de situatie dat de
stoep open lag en dat ze daardoor gemakkelijk konden aansluiten op het
regenwaterriool? Hoeveel mensen hebben aangegeven om alsnog te gaan
aansluiten?
5) Wat heeft het college ondernomen om de aanwonenden te motiveren om
aan te sluiten op het regenwaterriool? Indien dit nog niet of onvoldoende
gebeurd is, is het college voornemens om dat in de nabije toekomst alsnog te
gaan doen en zo ja, op welke wijze?

6) Hoe groot zijn de aansluitkosten van alle woningen ten opzichte van de
investering in een gescheiden regenwaterriool?
De CDA-fractie was van mening dat het regenwater van de woningen aan de
Valkenburgerstraat afgekoppeld zou gaan worden van het vuilwaterriool ten
gunste van het nieuw aangelegde regenwaterriool. Wij zijn bezorgd dat er
maar weinig gebruik gemaakt gaat worden van het regenwaterriool. Als dat
waar is, komt er niet veel terecht van het beoogde doel van deze
investeringen, te weten het bufferen van regenwater met alle gevolgen van
dien. Wij hopen dat u onze zorgen kunt wegnemen.
In afwachting van uw antwoord op voorliggende vragen, met vriendelijke
groet,
Namens de CDA-fractie,
Marij Verheggen-Penders, raadslid

