
ADDENDUM  
 

Korte notitie naar aanleiding van weeralarm 28 juni 2011 
 
Wat bij iedere betrokkene bij de Kerkweg duidelijk is: aandacht voor water in relatie tot de Kerkweg zal 
altijd nodig blijven. Het evaluatierapport zou niet volledig zijn zonder het verhaal van maandag 27 en 
dinsdag 28 juni 2011. Een korte indruk van de gebeurtenissen hieronder:  
 
Bij de gemeente hebben we een abonnement bij Meteo Consult op waarschuwingsmeldingen. Als 
meer dan 30 mm regen wordt verwacht, krijgen we een seintje.  
 
1. Zo’n seintje kregen we die maandagmorgen 27 juni. De ambtenaar die het signaal kreeg, gaf het 

signaal direct door. De directie legde contact met de dienstdoende veiligheidsfunctionaris van de 
gemeente. De directeur (algemeen commandant gemeentelijke veiligheidsstaf) riep direct het 
interne ‘crisisteam ruimte beheer’, brandweer, Waterschap, burgemeester en afd. communicatie 
samen voor overleg (eerste overleg begin v.d. middag van de 27e);  

 
2. Er is besloten: Dit is een crisis. We gaan uitzoeken:  

a. wat zijn de kritieke plekken;  
b. wat kunnen we doen.  

 
3. Het crisisteam stelt enkele maatregelen voor en neemt besluiten:  

Maatregel: Hoe / wanneer  
zandzakken klaar maken om aan de bewoners te 
verstrekken.  
Dinsdagmorgen start het vullen van de zandzakken  

verstrekken als de dreiging groter 
wordt  
 

Wegen afsluiten in verband met veiligheid dranghekken vast klaarzetten  
Bewoners informeren nog niet vooraf, om geen onnodige 

onrust te veroorzaken 
Waterpeil oppervlaktewater laten zakken het Waterschap is hier direct mee 

begonnen 
 
4. Gedurende de maandag én de dinsdag hielden we elk uur telefonisch contact met MeteoConsult. 

Toch bleef het onduidelijk hoeveel water er precies waar zou vallen. Genoemd werd 80 – 100 mm.  
 
5. Om ca. 19.30 valt de grootste bui. Dan wordt ook het 

sein gegeven om de zandzakken rond te brengen en 
de wegen af te sluiten. De bui leverde ‘slechts’ 25 
mm. Het ging allemaal goed. De zandzakken hebben 
geen water tegen hoeven houden. De andere 
maatregelen tegen wateroverlast in de Kerkweg 
hebben het ruimschoots gehouden.  

 
6. Tijdens het rondbrengen van de zandzakken spraken 

we enkele bewoners. Zij gaven aan blij te zijn met de 
zorgvuldigheid, de oplettendheid en de aandacht 
vanuit de gemeente.  

 
7. Aan de bewoners die zandzakken hebben gekregen, 

wordt nog voorgesteld dat zij de zandzakken in 
kunnen leveren of bewaren voor gevallen van nood.  

 
 
 
 
 
Ridderkerk, 1 juli 2011 
Ankie Feldbrugge 
 
 


