Tussenstand uitvoering
maatregelen wateroverlast
De gemeente heeft samen met Waterschap Rivierenland een uitgebreid maatregelenpakket opgesteld om wateroverlast als gevolg van hevige piekbuien te beperken. Op deze pagina leest u welke
belangrijke maatregelen inmiddels zijn uitgevoerd,
maar ook welke maatregelen nog op de planning
staan.
Diverse belangrijke maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd. Zoals de aanleg van waterberging, het
verbreden van watergangen, het flexibel inzetten

van extra pompcapaciteit, het calamiteitenplan en
de opvijzelregeling voor laaggelegen woningen.
Er staan ook nog maatregelen op de planning.
Bijvoorbeeld de aanleg van waterberging in Boven-Hardinxveld, de vervanging van het gemaal in
Boven-Hardinxveld, het aanbrengen van een permanente automatische pomp bij Merwestreek en
maatregelen die het watersysteem verbeteren.
Wethouder Theo Boerman

De locatie Merwestreek (Rivierdijk) is een van de vijf plekken in HardinxveldGiessendam waar aanvullende bemaling is gerealiseerd.

Het opvijzelen van een woning is een duurzame maatregel tegen wateroverlast.

In 2016 werd extra waterberging aangelegd in de Wijk over ‘t Spoor.

Waterberging ijsbaan achter Nieuweweg.

Uitgevoerde maatregelen

Maatregelen op de planning

Enkele uitgevoerde maatregelen op een rijtje.

Dit zijn enkele maatregelen die nog op de planning staan.

Waterberging & verbreden watergangen
In de wijk Over ’t Spoor is zowel aan de west- als oostzijde waterberging gerealiseerd. Dit is in totaal meer dan 6.000 m3 waterberging. De IJsbaan achter
de Nieuweweg voorziet in 3.000 m3 waterberging. Deze maatregelen zijn
in 2016 uitgevoerd. Ook zijn er watergangen verbreed, onder andere bij de
Hurovagriend.

Waterberging Boven-Hardinxveld
In Boven-Hardinxveld wordt in overleg met schaatsvereniging De Putten en
aangrenzende eigenaar de ijsbaan benut voor circa 8.000 m3 waterberging.
Het is de bedoeling om dit voor de zomer van 2017 gereed te hebben.

Flexibel inzetten extra pompcapaciteit
Op vijf plekken in de gemeente zijn voor 1 juli 2016 extra pompen voor meer
bemaling geplaatst. Dit zijn de locaties Neerpolderseweg, Kanaaldijk-Noord,
wijk Over ’t Spoor, gemaal Boven-Hardinxveld en locatie Merwestreek (Rivierdijk).
Opvijzelen laaggelegen woningen
De gemeente Hardinxveld-Giessendam komt huiseigenaren van laaggelegen
woningen tegemoet met een renteloze lening voor funderingsherstel waarmee zij hun woning kunnen opvijzelen. Bewoners die aan de eisen voldoen
komen in aanmerking voor een renteloze lening van maximaal 40.000 euro.

Meer informatie

Vervanging gemaal Boven-Hardinxveld
Op de locatie van het gemaal in Boven-Hardinxveld is tijdelijk aanvullende
bemaling geplaatst. De vervanging van het gemaal is in voorbereiding bij het
waterschap. Het waterschap gaat na of realisatie van een nieuw gemaal voor
de zomer van 2018 haalbaar is. Dit bestuursvoorstel wordt in april 2017 in het
Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland behandeld.
Maatregelen die watersysteem verbeteren
Het waterschap onderzoekt met de gemeente of watergangen en/of duikers
verruimd moeten worden om de waterhuishouding in Boven-Hardinxveld te
verbeteren.

De volledige tussenstand uitvoering maatregelen wateroverlast is te vinden via www.hardinxveld-giessendam.nl (Inwoners > Wonen en wijken > Wateroverlast > Tussenstand
uitvoering maatregelen wateroverlast 2017). Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Jaap Oudeman via t. 14. 0184.

