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Beantwoording vraag art. 33 RvO

Telefoonnummer: 0475 - 478 478

O. Wijnhoven

Geachte heer Van Gellecom,
Op 2 september 2017 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over
wateroverlast in Klein Berkelaar.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
inleiding:
In klein Berkelaar is er, bij zwaardere regenbuien, geregeld wateroverlast.
Inmiddels zijn de wegen in Berkelaar gerenoveerd.
Indien er geld over was zou bekeken worden hoe het probleem wateroverlast in klein Berkelaar
opgelost kan worden.
Volgens onze inlichtingen is er tot op heden nog geen actie ondernomen en hebben enkele
buurtbewoners hun ongenoegen geuit.
Aansluitend aan deze toelichting had ik dan graag antwoord op de volgende vragen.
Vraag 1:
Antwoord:

Bent U op de hoogte van het probleem zoals omschreven in de toelichting?
Ja het probleem van wateroverlast in Klein Berkelaar is bekend.

Vraag 2:

Waarom heeft er geen verdere communicatie met betrokken omwonenden
van klein Berkélaar plaats gevonden?
In augustus 2016 is middels een bewonersbrief aan de bewoners aangekondigd
dat de gemeente gaat onderzoeken hoe wateroverlast in de toekomst voorkomen
kan worden. Om reden dat er tot voor kort nog geen concreet plan voor de
oplossing van het probleem was (uw raad heeft in juli 2017 met de financiële
dekking ingestemd), heeft er nog geen uitvoerig overleg met betrokkenen
plaatsgehad. De planvoorbereiding is inmiddels afgerond. Binnenkort zal ereen
bewonersavond worden georganiseerd, waarbij het plan wordt toegelicht.

Antwoord:
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Vraag 3:
Antwoord:

Wat is de status op dit moment en wanneer wordt dit probleem aangepakt?
Zie antwoord bij vraag 2.

Vraag 4:

Deelt u onze mening dat de communicatie en Informatievoorziening van de
gemeente aan de bewoners hier tekort heeft geschoten?
Nee, die mening delen wij niet. Het is gebruikelijk om de inwoners concreet over de
planuitvoering te informeren op het moment dat het plan uitvoering gereed is.

Antwoord:

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.

Hoogachtend,
burgemeesteren wethouders van Echt-Susteren,

7

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris
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drs. J.W.M.M.J. Hessels
burgemeester
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