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Geacht College, 
 
In de afgelopen tijd zijn er meerdere hevige regenbuien geweest. 
Dit heeft op meerdere plaatsen wateroverlast tot gevolg gehad. 
Zowel op 20 mei als 5 juni heeft in de straat Hondsbroek in Born 
het water tot kniehoogte op straat gestaan. Dit gebeurde vlak na 
het vallen van de hoosbuien, waarbij putdeksels uit het wegdek 
omhoog kwamen. Het water is bij de direct omliggende huizen in 
de kelders terecht gekomen, maar ook via toiletten en 
afvoerpunten binnenshuis terecht gekomen. 
 
In deze straat liggen ook enkele appartementen die bewoond worden door mensen op leeftijd, die al 
dan niet zuurstofafhankelijk zijn. Zij konden hun huis niet in of uit, wat voor ongewenste situaties kan 
zorgen mocht er iets gebeuren door de wateroverlast die ook bij hen binnen heeft plaatsgevonden.  
 
Vraag 1 
Is het college op de hoogte dat deze problemen zich in de straat Hondsbroek in Born voordoen? 
 
Vraag 2 
Indien het probleem bekend is bij het college, wat zijn dan de concrete plannen om dit probleem op 
te lossen?  Indien het probleem nog niet bekend is bij het college, wat is het plan van aanpak om hier 
actie op te gaan ondernemen? 
 
Minimaal één van de omwonenden heeft op 1e pinksterdag contact gezocht met de politie, welke 
doorverwees naar de gemeente. De betreffende bewoonster heeft daarop contact gehad met 14046, 
die aangaven dat er wel iemand zou komen kijken. Later op de dag zijn er wel mensen van de 
gemeente langs geweest om de situatie te bekijken, maar zonder materialen om putdeksels uit te 
lichten. Daarna is er vanuit de gemeente geen contact meer geweest met betreffende inwoners.  
 
Vraag 3 
Met wie moeten inwoners, als deze situatie zich weer voordoet, contact opnemen; Waar ligt de 
grens tussen contact met de gemeente opnemen of hulpdiensten inschakelen? 
 
Vraag 4 
Bij wie kunnen de inwoners die schade hebben geleden terecht? Kan de gemeente hier iets in 
betekenen? 
 
Vraag 5 
Hoe worden de inwoners van de locatie(s) waar deze wateroverlast zich voorgedaan heeft 
geïnformeerd over de manier waarop de gemeente deze problematiek aan gaat pakken? 
 
Ik zie uw antwoorden graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Roel Nijsten 
Burgerlid SPA 


