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Verslag van de openbare ledenvergadering Stichting 
Wijkplatform ´s-Heerenberg Oost d.d. 6 juni 2016 
 
Aanwezig: H.Holthaus; penningmeester, T. Loeff-Hageman; 
Gemeente Montferland, E. Lievaart; Gemeente Montferland,  
L. Verheij,  huurdersvereniging Bergh; dhr. Rougoor, H. Terbeek; 
Plavei, dhr. en mevr. Verbeek, dhr. T. Overgoor, T. Berendsen,  
M. Peters, dhr. Peters, Marcel en Sandra, M. Bouwman, dhr. 
Kansen, S. Verheij, E. Roording, M. Lasnier, P. Lasnier, H. 
Groote, R. Geers, V. Kulk, E. Rooze, M. Kniest; secretaris en verslaglegging. 

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

1.  Opening 

H. Holthaus en M. Kniest nemen gezamenlijk het voorzitterschap waar en openen de 
vergadering. Zij heten allen welkom.  
In verband met het agendapunt Wateroverlast wordt de agenda gewijzigd. Het punt 
wateroverlast, agendapunt 4, wordt eerst behandeld. 
 

4. Wateroverlast bij stortbuien in ´s-Heerenberg Oost, maatregelen hemelwaterafvoer 

De voorzitter/secretaris leidt het onderwerp in. Allereerst richt de voorzitter een woord van 
welkom tot alle aanwezigen, in het bijzonder tot wethouder mevrouw T. Loeff-Hageman en 
de wijkcoördinator E. Lievaart die vanavond wel een korte toelichting zullen geven op het 
onderwerp wateroverlast, maar geen inhoudelijke vragen kunnen beantwoorden op het 
onderwerp omdat er nog onderzoek naar rioleringszaken en wateroverlast gaande is. In de 
volgende vergadering kunnen wel inhoudelijke vragen worden gesteld en zullen deze zo 
goed mogelijk beantwoord worden. 
Hierna starten H. Holthaus en R. Geers de presentatie van de wateroverlast die tevens een 
overzicht geeft van de genomen aanvullende maatregelen in de periode vanaf 1 augustus 
2015. De stortbui van 2 juni jl. heeft laten zien dat de aanvullende maatregelen 
onvoldoende hebben gewerkt. Er zijn bij het Wijkplatform ´s-Heerenberg Oost meldingen 
ontvangen van 29 woningen van binnenkomend hemelwater. 
Volgens het Rioleringsplan 2016-2020 mag er statistisch één keer in de 10 jaren water 
binnen komen in een woning en daarvan schade worden ondervonden. In het plan voor de 
Gemeente Montferland zou een afdoende structurele maatregel, die voorkomt dat bij bijna 
élke stortbui water woningen binnen komt, pas in 2030 worden uitgevoerd.  
Een kort overzicht van een aantal aanvullende maatregelen die genomen zijn na 1 
augustus 2015 en hun uitwerking; 

- Wadi, aangesloten op de sloot Antoniusstraat 12A: dit heeft enige verbetering gegeven, 
echter niet afdoende; 

- Diekmansweide; maatregelen en schade nog in onderzoek; 
- Gootkolkenvervanging; het verzoek is de gootkolken schoon te houden, er is gebleken dat 

van een aantal gootkolken het kunststof ernstig beschadigd was; 
- Wadi achter Rodingsveen; mogelijk is er sprake van een hoge grondwaterstand. Het betreft 

hier veengrond die ook wellicht niet goed waterdoorlatend is. 
De wadi is verbonden met de sloot en de goot naar Rodingsveen. De slokop in de overlaat 
werkt helemaal niet. De wadi zelf is in de lengte uitgebreid. De stortbui van donderdag 2 
juni jl. was wel heftig maar niet langdurig, de genomen aanvullende maatregelen bleken niet 
voldoende. 
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- De sloot achter Rodingsveen is opgeschoond, het is een watergang naar de Bredesteeg, 
voert verder naar de Wetering, het grenskanaal. Er is dus voldoende afvoercapaciteit in de 
bestaande watergangen.  

- Bergbezinkbassin Rodingsveen; de constructie is gewijzigd. Het water stroomt nu direct 
naar het bassin, pas bij overloop stroomt het verder naar het rioleringsstelsel. 

- De Nekkum heeft een gescheiden rioleringsstelsel gekregen. Ook Rodingsveen en 
Diekmansweide krijgen een gescheiden stelsel, dit is echter pas in 2030. 

- Op de foto´s van de stortbui van donderdag jl. is duidelijk te zien dat putdeksels omhoog 
komen bij een stortbui. Het rioleringsstelsel kan de hoeveelheid water niet verwerken.  

- De aanvullende maatregelen hebben wel werking gehad, de straten lopen iets minder snel 
onder water, bij langduriger stortbuien kan het rioleringsstelsel echter de hoeveelheid water 
nog steeds niet verwerken en lopen straten onder water waarna het water ook woningen 
binnen. 

- Afspraken: de gemeente stelt pallets met zandzakken beschikbaar. E. Roording en H. 
Holthaus zetten de zaken nog eens op papier. Na de zomer 2016 wordt het onderwerp 
Wateroverlast ´s-Heerenberg Oost opnieuw bekeken en aan de orde gesteld, in de 
vergadering van oktober a.s. zal het onderwerp in de openbare ledenvergadering opnieuw 
worden besproken, ook ditmaal in aanwezigheid van wethouder Loeff-Hageman. Zij zal dan 
wel in de gelegenheid zijn om vragen vanuit de vergadering te beantwoorden. 

  
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

De secretaris geeft een samenvatting van de lijst van de ingekomen stukken. 
 
3.  Goedkeuring verslag van 14 maart 2016   

Het verslag wordt zonder verdere op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 

5. Parkeren De Hangaarts 
De brief over het parkeren in de Hangaarts en het beroep op de welwillendheid van de 
wijkbewoners wordt in de Hangaarts huis aan huis bezorgd. Er worden 250 exemplaren 
gedrukt. De wijken Hangaarts, Tugerallee, de Zandakkers zijn in een periode gebouwd 
waarin werd uitgegaan van shared space. Dat maakt dat het aantal parkeerplaatsen 
beperkt is en blijft. In de wijken is de groenvoorziening ook heel belangrijk (leefbaarheid, 
wateroverlastbeperking etc.) dus rekening houden met elkaar is zeker op het gebied van 
parkeren in een shared spacewijk onontkoombaar. 

 
6. Wat verder ter tafel komt  

- Uit de vergadering komt naar voren dat de verkeerssituatie rondom halen en brengen op 
schooltijden bij de Galamaschool vaak erg chaotisch is. Er wordt te hard gereden, auto´s 
worden fout en of dubbel geparkeerd, kinderen rennen er tussendoor, halers en brengers 
met fietsen moeten uitwijken en tussendoor laveren etc. De vraag is of drempels 
aangebracht kunnen worden tegen te hard rijden. E. Lievaart stelt voor contact op te nemen 
met de school. Wethouder Loeff oppert het idee op gezette tijden de wijkagent controles uit 
te laten voeren tijdens de haal- en brengtijden van de kinderen. Verder kan de school in de 
nieuwsbrief aandacht besteden aan het verkeersprobleem rondom de school en kan op de 
ouderavond het verzoek worden gedaan aandacht te schenken aan de verkeerssituatie 
rondom de school zodat iedereen de school veilig kan bereiken en verlaten. 

 Afspraak: de wijkagent wordt gevraagd op gezette tijden controles uit te voeren en indien 
nodig te verbaliseren. 
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- L. Verheij merkt op dat is aangekondigd dat in de zomer de weg bij eetcafé De Snor en 
Smouzen wordt afgesloten. H. Groote antwoordt dat de weg open blijft. Afstemming over de 
verkeerssituatie bij De Snor vindt ook plaats met de Wijkraad Binnenstad Bargh. L. Verheij 
vraagt nogmaals of aan de situatie op hetzelfde verkeerspunt bij de drukbezochte bankjes 
nog iets wordt gewijzigd. Voor zover bekend wordt er aan deze situatie niets gewijzigd 
volgens H. Groote. 

- H. Holthaus doet verslag van de stand van zaken Beweegtuin. De laatste vergadering van 
de werkgroep was op 12 mei jl. De fa. Kwiek gaat beweegtegels leveren en er wordt een 
beweegroute opgezet. Voor een volledige beweegtuin zijn niet voldoende financiële 
middelen. Voor de beschikbare gelden kan wel de route worden ingericht met 
informatiebord, aanwijzingen en beweegtegels. De start van de route is op het Stadsplein. 
Het betreft recreatief bewegen, individueel of in groepen, al dan niet onder deskundige 
begeleiding. 

- Bij de speeltuin aan de achterkant van de Frankenstraat zou sprake zijn van vervuilde 
grond. E. Lievaart doet navraag hierover. 
  

 
7. Rondvraag en sluiting 

-  H. Holthaus deelt mede dat met het drukken van de flyer voor het Wijkplatform ´s-
Heerenberg Oost wordt gewacht tot de AED´s geplaatst zijn.  

 Dhr. Terbeek (Plavei) deelt mede dat de AED nog blijft hangen , het gebouw van Plavei 
staat te koop. W. Linssen vult aan dat er nu in elk geval twee locaties voor AED´s zijn voor 
de noordkant van ´s-Heerenberg Oost (bovenzijde Lengelseweg), te weten één op de 
Bongerd (gevel van de Turkse delicatessenwinkel) en één op Zandakkers. 

- E. Lievaart deelt mede dat de Rekenkamercommissie naar alle wijk- en dorpsraden een 
enquête heeft gezonden.  

- E. Lievaart vraagt wat er is gebeurd met het 30-km verkeerspakket van Veilig Verkeer 
Nederland. R. Geers antwoordt dat dit pakket bij hem klaar staat om gebruikt te worden. Er 
is binnenkort overleg met de Galamaschool. 

- H. Groote merkt op dat de Rekenkamercommissie graag een eensluidend antwoord wil 
hebben van elke wijk- en dorpsraad. De voorzitter antwoordt dat dit helemaal in orde komt.  

- M. Kniest vraagt E. Lievaart zo spoedig mogelijk een gesprek te willen aangaan over  
waterschades en -vergoeding aan woninginterieurs van de woningen waar water binnen 
gekomen is en komt. E. Lievaart antwoordt dat dit direct na de vergadering kan. 
 
Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering, met dank aan de aanwezigen voor 
hun inbreng, om 22.00 uur gesloten. 
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