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Verslag van de openbare ledenvergadering Stichting Wijkplatform ´s-Heerenberg 
Oost d.d. 13 oktober 2016 
 
Aanwezig:, L. Verheij,  T. Loeff-Hageman; Gemeente Montferland, E. Lievaart; Gemeente 
Montferland, E. Roording, H. Groote (vanaf 20.45 uur), M. Lasnier, W. Linssen, 
E. Bouwman; Gemeente Montferland, P. Lasnier, G. van der Werff,  S. Wolters, R. Geers,  
M. Kniest; secretaris en verslaglegging. 

 
Afwezig met kennisgeving:  B. Ruesink, Politie Oost-Nederland. 
 

1.  Opening 
M. Kniest neemt het voorzitterschap waar en opent de vergadering. Zij heet allen welkom.  
De voorzitter herdenkt met een In Memoriam Hans E. Holthaus, penningmeester van de 
Stichting Wijkplatform ’s-Heerenberg Oost. Hans Holthaus is plotseling overleden op 29 
augustus 2016. Het Wijkplatform heeft veel te danken aan Hans, die onder andere de 
wateroverlastproblematiek op deskundige wijze, hij was weg- en waterbouwkundige, heeft 
onderzocht en geïnventariseerd. . 
 

2. Wateroverlast bij stortbuien in ´s-Heerenberg Oost, aanvullende en structurele 

maatregelen hemelwaterafvoer, vragen, voorstel  

De voorzitter leidt het onderwerp in. Allereerst richt de voorzitter een woord van welkom tot 
alle aanwezigen, in het bijzonder tot wethouder mevrouw T. Loeff-Hageman, de heer E. 
Bouman en de wijkcoördinator E. Lievaart die vanavond  een korte toelichting zullen geven 
op het onderwerp wateroverlast en de inmiddels genomen aanvullende maatregelen. 
Vervolgens start R. Geers de videopresentatie waarbij een overzicht wordt gegeven van de 
wateroverlast, een aantal genomen maatregelen en een wadipresentatie. Voor wat betreft 
het wadisysteem/waterspeelplek merkt hij op dat het vooral bij een nieuw te bouwen wijk 
een te overwegen optie is omdat de grond direct in lagen geschikt kan worden gemaakt. De 
heer E. Bouwman geeft na de presentatie een toelichting op een aantal tot nu toe genomen 
maatregelen en op maatregelen die onder andere nog gepland staan: 
1. Wadi. De wadi is een buffer voor regenwater dat niet direct afgevoerd kan worden.  
2. Hemelwaterafvoeren. Vergroten en verbeteren van wadi’s, april 2017 gereed. 
3. Daken afkoppelen, bovenkant bergbezinkbassin, oneven nummers 5a t/m 27, dit zal nog 

in 2016 plaatsvinden. 
4. Op Rodingsveen zijn bij huisnummer 100 kolken geplaatst waardoor water niet meer de 

woning in kan stromen. 
De overige maatregelen die mogelijk zijn betreffen het scheiden van het hemelwater en het 
afvalwater in een gescheiden stelsel. In overleg met het waterschap kan een 
drempelverlaging plaatsvinden op het industrieterrein waardoor een extra overstort kan 
ontstaan. In de vergadering wordt opgemerkt dat gebleken is dat oude rioleringsbuizen 
poreus zijn en dat, in vergelijking met de rioleringsbuizen die in ’s-Heerenberg West zijn 
gebruikt, de diameter veel kleiner is. E. Roording doet de suggestie de trottoirs te verhogen 
zodat water niet meer bij woningen kan komen. E. Bouwman antwoordt hier op dat dit hoge 
investeringen vraagt. L. Verheij merkt op dat al in 1976 sprake was van wateroverlast 
doordat er blijkbaar rioleringsbuizen met te kleine diameter waren gebruikt. Bij stortbuien 
kon het stelsel het ook toen niet aan en kwam vuil water en overig uit de riolering via 
toiletpotten en waterafvoeren weer omhoog.  
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E. Bouwman antwoordt hier op dat destijds de norm was 60 hectoliter per seconde 
waterafvoer. Nu is dat verhoogd naar 90/100 hectoliter per seconde.  
E. Roording vraagt hoe schade wordt afgehandeld. Een aantal wijkbewoners heeft wel 
steeds de schade bij de verzekeringsmaatschappij geclaimd, maar deze wil niet meer 
vergoeden na een aantal uitkeringen. E. Lievaart antwoordt dat met een aantal bewoners 
reeds contact is geweest. 
W. Linssen geeft aan dat de wateroverlastproblematiek Rodingsveen en Diekmansweide 
hoge prioriteit heeft en vraagt de wethouder deze ook te geven. De wethouder zegt toe dat 
er extra aanvullende maatregelen worden genomen en zal deze in de loop van het 
komende halfjaar terugkoppelen. 

  
3.     Mededelingen en ingekomen stukken 

De secretaris geeft een samenvatting van de lijst van de ingekomen stukken. 
Naar aanleiding van de genoemde stukken worden de volgende opmerkingen gemaakt. 

- Verkeerscontroles Galamaschool. Op en nabij de scholen wordt te hard gereden, bij de 
Galamaschool vinden nu regelmatig controles plaats. W. Linssen merkt op dat op en nabij 
scholen en De Commandeur bij de zebra te hard gereden wordt. Op de Oude 
Doetinchemseweg wordt op enkele stukken weg plm. 80 km per uur gereden. Ook bij De 
Commandeur is verkeerscontrole zeer wenselijk. 

- Vergaderdata 2017. 16 januari, 10 april, 11 september en 13 november 2017. Op de 
website van het wijkplatform www.wijkplatformoost.nl staan de data, aanvangstijd en juiste 
locatie vermeld.  

 
4.     Goedkeuring verslag van 6 juni 2016 

Het verslag wordt zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 

5. Parkeren De Hangaarts en Kornhorst 

- Voor wat betreft het parkeren in de Hangaarts zijn er op dit moment geen nieuwe 
ontwikkelingen. Alle wijkbewoners hebben een brief gekregen met een verzoek om 
medewerking te verlenen aan coulant parkeren in de shared-space wijk die de Hangaarts is.  
 

- Kornhorst parkeerplaats. Een aantal bewoners van de directe omgeving, nabij de ingang 
van het voetbalveld,  heeft geklaagd over parkeeroverlast bij voetbalwedstrijden V.V.L.  
W. Linssen stelt voor de poort te sluiten zodat er geen doorgang meer is voor mensen die 
hun auto parkeren in de wijk bij voetbalwedstrijden en vervolgens naar het voetbalveld 
lopen. L. Verheij merkt op dat in de oude huurcontracten mogelijk is opgenomen dat er 
geen bedrijfsauto’s geparkeerd mogen worden in de parkeervakken. Verder is het een 
grasveldje dat voor hondenuitlaat wordt gebruikt, zodat vooral in de zomer er ook 
stankoverlast is. E. Lievaart antwoordt dat er mogelijk nog een andere optie is, dit wordt 
besproken met de leiding van de voetbalveldaccommodatie en de vereniging. Dit wordt nog 
teruggekoppeld in een volgende vergadering. 

  

 

 

 

 

http://www.wijkplatformoost.nl/
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6. Rondje Montferland, rondgang wijken ´s-Heerenberg Oost met 

fracties, e-mail 9 en 15 augustus 2016 

 L. Verheij maakt een lijst met plaatsen in ’s-Heerenberg Oost die begin volgend jaar 
bezocht kunnen worden met vertegenwoordigers van de politieke partijen.  

 
7. Wat verder ter tafel komt  
     - L. Verheij merkt op dat het wijkplatform nog mensen kan gebruiken die hun deskundigheid 

willen inzetten voor de wijk. W. Linssen vult aan dat veel ouderen wel iets willen doen, maar 
mogelijk bang zijn voor te veel uren en druk. T. Loeff geeft aan dat het werkgroepen-
systeem goed functioneert.  

 Enkele ideeën om het wijkplatform weer onder de aandacht te brengen is een folder, een 
nieuwsbrief, een advertentie in het Montferland Nieuws en een stand op de Meimarkt in 
Lengel. De drukkosten komen voor rekening van de Gemeente Montferland. 

- De Bongerd. M. Kniest merkt op dat De Bongerd aan hernieuwde vitaliteit toe is. De 
Emmauskerk staat al enige tijd leeg en een ruimte van de voormalige Woningstichting komt 
ook leeg te staan. Uit de vergadering komen een aantal ideeën naar voren zoals een 
inloopbuurthuis in het WSB-gebouw, zorgcomplex annex woningen in het Emmausgebouw, 
een cluster van bedrijfjes in het Emmausgebouw of een brede school. W. Linssen deelt 
mede dat er vanuit de Gemeente Montferland geen geld beschikbaar is voor een buurthuis. 

  
8. Rondvraag en sluiting 

- E. Roording merkt op dat het vervoer dat vanuit de gemeente wordt geregeld mogelijk een 
stuk efficiënter kan. T. Loeff antwoordt dat het vervoer al heel efficiënt geregeld is door 
middel van doelgroepenvervoer. Het leerlingenvervoer wordt door 19 gemeentes samen 
geregeld en er zijn serviceteams. In de praktijk worden er geregeld koppelingen gemaakt. 
 
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering, met dank aan de aanwezigen voor 
hun inbreng, om 21.45 uur gesloten. 

 
 
 
 
 
 
                                                 ---000--- 


