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MOTIE VAN HET RAADSLID BEN NEUSCHWANDER (LEEFBAAR RIDDERKERK), 
VOLBREGT SMIT (SPG) EN HENK VAN HOUCKE (D66/GROENLINKS) INZAKE 
WATEROVERLAST KERKWEG 
 
Voorgesteld 3 september 2009 
Nr. 2009 - 154 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk bijeen in zijn vergadering van 3 september 2009:  
 
gelet op het feit dat de problemen met wateroverlast in en rond de Kerkweg, inclusief de Jan 
Luykenstraat en de Burg. De Gaay Fortmanstraat, een regelmatig terugkerend karakter lijken 
te hebben en afdoende structurele oplossingen op korte termijn niet te realiseren lijken te 
zijn: 
 
overwegende dat: 

a. de bewoners van deze straten regelmatig deze problemen letterlijk aan den lijve 
ervaren, en hierdoor niet alleen financiële schade lijden maar ook emotioneel zeer 
worden belast; 

b. de gemeente een verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van haar inwoners als het 
gaat om de waterafvoer: 

c. de steeds terugkerende schade redelijkerwijs niet (geheel) telkens ten laste dient te 
komen van de betrokken bewoners; 

 
is van mening dat het gelet op bovenvermelde feiten en overwegingen noodzakelijk is dat, 
naast de structureel noodzakelijke maatregelen, op korte termijn tijdelijke en effectieve 
maatregelen dienen te worden genomen ter voorkoming van ernstige wateroverlast;  
 
verzoekt het college van burgemeester en wethouders:  
 
1. Op de kortst mogelijke termijn zorg te dragen voor een zodanige oplossing van de 

telkens terugkerende problematiek van wateroverlast in en nabij de Kerkweg dat een 
situatie ontstaat waarin de kans op (schade door) wateroverlast tot een in het 
algemeen maatschappelijk verkeer aanvaardbaar niveau is teruggebracht; 

 
2. Onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden om als gemeente een soort 

calamiteitenfonds in te stellen waar gedupeerde bewoners, zonder dat de gemeente 
enige aansprakelijkheid erkent, een beroep op kunnen doen, als hun door 
wateroverlast ondervonden schade niet meer wordt vergoed door hun eigen 
verzekeringsmaatschappij; 

 
3. De Commissie Samen Wonen uiterlijk in haar vergadering van 29 september 2009 te 

informeren over de getroffen en nog te treffen (met tijdpad) maatregelen zoals 
bedoeld onder 1. en over de resultaten van het onder 2 bedoelde onderzoek. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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De raadsleden, 
 
….. 
Ben Neuschwander   Volbregt Smit    Henk van Houcke 
Leefbaar Ridderkerk   SGP     D66/GroenLinks 
 
 
Palinka Nooije    Arianne Ripmeester   Wim Onderdelingen 
Lokaal Sociaal   PvdA     CDA 
 
 
 
 

Aangenomen Verworpen  
 

Stemverhouding:  
Voor 24: LR, SGP, D66GL, LS, PvdA, CDA, CU, RB 
Tegen 2: VVD 
 
Afgedaan raad d.d. 27 mei 2010 
  
 
 


