
 

Raadsvragen 14 juni 2018 
Wateroverlast 
 
Op 31 Mei 2018 heeft Woerden last gehad van hevige regenval. Het 
gevolg hiervan is dat de Rijnstraat en delen van het Schilderkwartier 
last hebben gehad van wateroverlast. 
Als gemeente moeten wij voorbereid zijn op hevige regenval. Stortbuien zijn een 
direct gevolg van klimaatverandering. Op deze veranderingen moeten wij als 
gemeente anticiperen.  
 
Na de vorige wateroverlast in de Rijnstraat zijn hier ook al vragen over gesteld in de 
raad. Het antwoord was toen dat de gemeente door contact met het KNMI goed op 
de hoogte is van het risico en passende maatregelen neemt. We hebben 
geconstateerd dat fietsenwinkel Voorn nu een waterkering kreeg, die overigens 
alleen de modder, maar niet het water buiten de fietsenwinkel hield. De andere 
zaken in dit deel van de Rijnstraat hadden echter ook de modder binnen 
 
Het signaal in het Schilderskwartier is dat de afwatering onvoldoende capaciteit heeft 
en dat dit ondanks aandringen van inwoners niet hersteld is. Progressief Woerden is 
hier ongerust over.  
 
Met oog op een toekomst waarin hevige regenbuien vaker voorkomen wil Progressief 
Woerden dat we als gemeente hier klaar voor zijn. Om deze reden stelt Progressief 
Woerden de volgende vragen: 

1. Welke maatregelen zijn er genomen na de eerdere wateroverlast?  
2. Welke communicatie heeft er met winkeliers en inwoners van de betreffende 

straten in het Schilderskwartier plaatsgevonden rondom de wateroverlast van 
31 mei?   

3. Heeft het college in beeld welke straten risicogebieden zijn voor wateroverlast 
bij hevige regenval?  

4. Is het college bereid om zich in samenwerking met inwoners van betreffende 
risicogebieden in te spannen om de wateroverlast in de toekomst te 
voorkomen of op z'n minst sterk te verminderen? 

5. Zo ja, is hiertoe reeds een plan gemaakt en/of is het college bereid hiertoe 
een plan te maken en dit met de raad te communiceren?  
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Progressief Woerden 
 


