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Gemeenteraadsfractie 

Fractie CDA Landgraaf 
Gaston Huth 
Kerkstraat 42 
6374 HM Landgraaf 
T: 06 30380121 
 
Landgraaf, 2 februari 2022 
 
Aan: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landgraaf  
T.a.v. de voorzitter van de gemeenteraad  
 
Betreft: vragen conform artikel 41 RvO inzake wateroverlast Heistraat 
 
 
Geacht college, 
 
Ook de gemeente Landgraaf is met name op 13 en 14 juli 2021 getroffen door de extreme 
regenbuien. Ondanks de maatregelen die afgelopen jaren zijn getroffen in diverse 
buurten, zijn er nog steeds hotspots waar onze inwoners wateroverlast ervaren met alle 
gevolgen van dien. In de buurt Heistraat hebben bewoners op deze dagen veel last en 
schade gehad van ondergelopen huizen doordat veel regenwater en rioolwater vanuit 
de hellingen, straten en overgelopen waterbuffers hun huizen in liep.  
 
Als CDA-fractie hebben we recent kennisgenomen van een brief van enkele bewoners 
van de Heistraat die in de betreffende buurt verspreid is. Het betreft de voortgang, de 
oplossingsrichting en de communicatie richting de bewoners in dit gebied. 
We lezen dat het zeer gewaardeerd wordt dat tijdens en direct na de wateroverlast door 
de gemeente de helpende hand is aangereikt. Wij hebben zelf ook in die dagen 
opgemerkt dat de afdeling BOR hard aan het werk was om nòg meer schade en overlast 
te beperken. Bewoners missen echter het vervolg hierop en willen graag samen met de 
gemeente zoeken naar verdere oplossingen waarmee deze overlast in de toekomst 
voorkomen kan worden, nadat in het verleden reeds wat aanpassingen in de straat en 
omgeving zijn gemaakt. 
 
Bij de bewoners zit de schrik er goed in omdat de schade enorm was en helaas veelal 
nog niet afgewikkeld is. Zij maken zich natuurlijk zorgen over mogelijk nieuwe extreme 
regenbuien met alle gevolgen van dien, mede omdat zij onvoldoende op de hoogte zijn 
van activiteiten waar de gemeente hieromtrent momenteel mee bezig is.  
 
De CDA-fractie heeft hierover de volgende vragen aan het college: 
 

1. Bent u het met het CDA eens dat het een zorgelijke situatie betreft voor de 
buurtbewoners van de Heistraat en andere plekken in Landgraaf waar 
regenwateroverlast in die dagen was? 

2. Wat is er tot op heden gebeurd m.b.t. het in kaart brengen van de 
problematiek, oorza(a)k(en) en (tijdelijke) maatregelen?  

Uit gesprekken in de buurt Heistraat en de brief hebben wij kunnen opmaken dat de 
regenwaterbuffers door de hevige regenbui op 13 juli en de regenbuien in eerdere 
dagen vol waren en ook niet de kans kregen om leeg te lopen. Daarnaast geeft u in 
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een schriftelijke reactie aan de bewoners zelf aan dat de grond niet goed 
waterdoorlatend is. 
3. Bent u van mening dat de regenwaterbuffers en hun afvoer in het getroffen 

gebied naar verwachting gefunctioneerd hebben en daartoe voldoende 
onderhouden zijn? Indien niet, welke maatregelen gaat u treffen zodat dit 
verholpen wordt en de betreffende risicovolle waterbuffers sneller kunnen 
leeglopen?  

4. Zijn wij als gemeente (mede)aansprakelijk mbt wateroverlast in huizen vanuit 
de openbare ruimte? 

5. We zijn nu ruim een half jaar verder. Is er op dit moment een doorrekening 
van het rioolstelsel en de capaciteit van de waterbuffers beschikbaar?  Zo nee, 
wat is daar de reden van? Zo ja, wanneer kunnen de bewoners daar een 
terugkoppeling van krijgen? 

6. U verwijst in uw brief naar de link Waterklaar.nl en het Waterschap. Bent u het 
met het CDA eens dat bij dit soort catastrofes maatwerk geleverd moet 
worden, deze problematiek gezamenlijk met bewoners opgelost moet 
worden en gedupeerde bewoners een aanspreekpunt moeten hebben in onze 
gemeente. Is zo’n aanspreekpunt er? Zo ja, waarom wordt daar niet naar 
verwezen? 

U zegt stellig in uw antwoordbrief naar de bewoners toe dat het water niet vanuit 
Snowworld de wijk in stroomde. Er is beeldmateriaal beschikbaar waarop duidelijk te 
zien is dat het regenwater vanuit het gebied rondom Snowworld richting Heistraat 
en Paralelstraat stroomt. 
7. Heeft u deze beelden gezien? Bent u dan nog steeds van mening dat de 

oorzaak van het vele water in de buurt is dat de brandweer water in het 
gebied wegpompte? Zo nee, wat gaat u er aan doen om de 
regenwaterstroom uit het gebied rondom Snowworld richting de buurt 
Heistraat te beperken? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om in de 
toekomst het al dan niet weg gepompte water in dit hoger gelegen gebied te 
kunnen opvangen, voordat het de wijk in kan stromen? 

U stelt terecht dat de gemeente een zorgplicht heeft als het gaat om een doelmatige 
inzameling van o.a. het regenwater en dat op particulier terrein  primair de eigenaar 
verantwoordelijk is voor de afvoer van hemelwater. Echter hierbij geldt ook dat 
TENZIJ dit niet redelijkerwijs van de particuliere eigenaren verwacht kan worden. 
8. Bent u het met het CDA eens dat voor het gebied Heistraat andere 

maatregelen noodzakelijk zijn om dit soort wateroverlast te voorkomen dan 
wel te verminderen? 

Het had in de dagen voorafgaande aan de hevige regenval van 13 en 14 juli al een 
aantal dagen geregend en ook was de zware regen al enkele dagen voorafgaand 
voorspeld. Indien uit weersvoorspellingen vorst verwacht wordt, wordt er door de 
gemeente (middels RD4) op geanticipeerd door preventief te strooien.  
9. Tot de tijd dat mogelijke structurele maatregelen doorgevoerd zijn, hoe gaat u 

voorkomen dat bij achtereenvolgende dagen van hevige regenval risicovolle 
waterbuffers in Landgraaf overstromen?  Heeft u daarvoor een 
calamiteitenplan en bijvoorbeeld een “bufferwacht” beschikbaar die tijdig 
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anticiperende acties kan ondernemen (bijv. buffers leeg laten pompen) bij 
hevige regenval? 

10. Is het een optie om bedrijven (uit de regio) in te zetten om de hierboven 
genoemde anticiperende acties bij verwachte zware regenval uit te laten 
voeren? 

Communicatie visa versa tussen bewoners en gemeente omtrent plannen en acties 
die ondernomen worden is van belang om gezamenlijk deze problematiek op te 
lossen en om zorgen van bewoners voor toekomstige wateroverlast zoveel mogelijk 
weg te nemen.  
11. Hoe en wanneer heeft u de bewoners hierbij betrokken en op de hoogte 

gehouden mbt de voortgang van het in kaart brengen van de problematiek 
en de mogelijke maatregelen die getroffen moeten worden? 

12. Op welke wijze gaat u de buurtbewoners betrekken en informeren mbt 
lopende en toekomstige acties? 

 
Wij vernemen graag op korte termijn van u. 
 
Namens de CDA-fractie, 
 
Gaston Huth  Wim Haan  
Raadslid  Raadslid 
 


