GEMEENTE MEERSSEN

NA HET WATER
I N F O R M AT I E B U L L E T I N

UITGAVE 1 - 16 NOVEMBER 2021

Ongeveer 150 gezinnen in de gemeente Meerssen kunnen vanwege de waterschade nog altijd niet terug naar hun eigen woning. Ze verblijven in noodwoningen, in een camper of op een tijdelijk adres. Anderen kunnen weliswaar in hun eigen huis blijven, maar bivakkeren alleen op de bovenste etages. Zicht
op een datum van terugkeer is er in veel gevallen nog niet. Saskia Jansma uit Geulle woont met haar drie kinderen in een containerwoning. Saskia: “Wij
staan nu weliswaar op de foto, maar dit is helaas ook de situatie waarin heel veel andere plaatsgenoten zitten. Ik hoop dat voor iedereen snel een einde
aan deze onzekere tijd komt.”

INFORMATIEMARKT
28 NOVEMBER
Op zondag 28 november organiseert de
gemeente Meerssen een informatiemarkt
voor getroffenen van de wateroverlast.
Tussen 10 en 16 uur kunt u in gemeenschapshuis De Stip terecht met praktische
vragen. Daarnaast is er een ontmoetingsplek waar u ervaringen kunt uitwisselen
met andere gedupeerden. Aanwezige organisaties zijn onder andere Rijkswaterstaat,
Waterschap Limburg, Slachtofferhulp en
Trajekt. Daarnaast zijn er deskundigen op
juridisch gebied, de WTS-regeling, verzekeringen en bouwkundige of ruimtelijke kwesties present.
Vanwege de coronamaatregelen moet
u zich vooraf aanmelden! Dat kan via
www.meerssen.nl/wateroverlast of bel
tel. 14 043. U kunt kiezen uit 3 tijdsblokken. Voor de toegang heeft u een coronatoegangsbewijs (QR-code) nodig en is het
dragen van een mondkapje verplicht.

Sámen komen we uit deze watercrisis
Net bekomen van de enorme wateroverlast op 29 juni werd onze gemeente half juli getroffen door een waterramp van ongekende omvang. Inmiddels zijn we meer dan vier maanden verder. Als één ding
de afgelopen maanden duidelijk is geworden, dan is dat wel dat wij
met z’n allen nog lang niet klaar zijn met de gevolgen van deze ramp.
U als inwoner of ondernemer niet en wij als gemeente evenmin.
Voor veel inwoners is het elke dag opnieuw knokken om alle ellende
te boven te komen. Omdat ze nog altijd niet in hun eigen vertrouwde
woning kunnen. Omdat er nog onduidelijkheid bestaat over de afwikkeling van hun schade.
Omdat er vragen zijn of zo’n ramp zich opnieuw zou kunnen voordoen.
Allemaal heel logische vragen. Hoewel we als gemeente niet overal zélf het antwoord op
kunnen geven, willen we graag helpen die antwoorden op te halen bij andere overheden,
instanties en organisaties. Dat begint met méér communicatie. Dit informatiebulletin is een
eerste stap. Daarnaast organiseren wij op zondag 28 november een informatiemarkt in gemeenschapshuis De Stip. Ik verwelkom u daar graag. Vergeet u niet zich aan te melden via
www.meerssen.nl/wateroverlast.
Sámen komen we in Meerssen uit deze watercrisis!
Mirjam Clermonts-Aretz
Burgemeester van Meerssen
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Drie slachtoffers van de waterramp blikken terug en kijken vooruit

HET LEED IS NOG LANG NIET GELEDEN
Ze kenden elkaar nog niet. Inge Smeets, Jack Savelberg en Henk Bongers. Op deze druilerige zaterdagochtend treffen ze elkaar bij
Gasterij Goesting op de Meerssense Markt. Sinds afgelopen zomer is er één ingrijpende gebeurtenis die hen verbindt: de verwoestende overstromingen afgelopen zomer. Ze delen hun ervaringen en maken duidelijk dat het leed voor henzelf en voor honderden
andere Meerssenaren nog lang niet is geleden.

Van links naar rechts: Jack Savelberg, Inge Smeets en Henk Bongers met op de achtergrond de Geul aan de Veeweg.
Inge Smeets oogt ontspannen. Nauwgezet en
nuchter doet ze verslag van de vier dagen in
juli die haar leven totaal overhoop gooiden.
Hoe ze haar hond wist te redden, hoe haar
huis in Westbroek in een bouwval veranderde, over de moeizame financiële afwikkeling
en zelfs over het verlies van zo veel dierbare,
persoonlijke spullen. Soms kan ze zelfs lachen
met de ellende en relativeren.
Op orde
Maar vraag haar niet of ze al ‘een beetje op
orde’ is. Dan kan het zomaar zijn dat politieagente uit haar slof schiet. ‘Een beetje op
orde’, schampert ze. ‘Ik woon in een camper
met een mobiele douche ernaast. Er wordt gewerkt in mijn huis, maar of ik er volgend jaar
zomer weer kan wonen? Ik hoop het. En ik ben
bepaald niet de enige. Hier in Westbroek en
verderop in Brommelen zijn tientallen huizen
nog onbewoonbaar. Veel gezinnen zitten heel
diep in de problemen. Ze hebben onenigheid
met de verzekering, kunnen geen aannemers
of bedrijven vinden die hen helpen, kampen
met psychische klachten. Kinderen hebben
nachtmerries, zijn bang. Volwassen kunnen
zich niet concentreren op hun werk. Nee, we
2

hebben het niet een beetje op orde. Ik vrees
dat de buitenwereld dat niet helemaal begrijpt. Deze ramp ijlt nog heel lang na. Ik weet
niet eens of iedereen die te boven komt.’
Overvallen
Zelf denkt Inge Smeets, die 14 jaar geleden
van Meerssen naar Geulle is verhuisd, op
termijn de watersnood wel een plek te kunnen geven. ‘Nu nog niet. De herinnering is te
vers en staat als een film in mijn geheugen
gegrift. We zijn eigenlijk compleet overvallen
door het water. Het ging zo razendsnel. Ik heb
mijn auto en camper donderdagavond naar
een hoger gelegen straat gebracht. ‘s Avonds
steeg het water zo snel dat we letterlijk gevlucht zijn. In alle haast hebben we geholpen
onze buren met hun drie kleine kinderen in
veiligheid te brengen. De vrijdagochtend wilden we terug, maar het water bleef stijgen.
We hebben onze huizen zien onderlopen.
Dat betekent dat niets meer bruikbaar is. Alle
spullen op de benedenverdieping zijn later
in containers afgevoerd. Dat doet wat me je
hoor. Gelukkig kan ik nu weer vooruit kijken.
We zijn begonnen met het herstel.’

Schrik
Jack Savelberg luistert aandachtig naar het
relaas van Inge Smeets. Ook hij is als bewoner van de Veeweg slachtoffer van het water.
‘Als ik dit hoor, dan prijs ik mij gelukkig’, zegt
hij. ‘Wij hebben 36 uur lang twintig centimeter
water in de gehele benedenverdieping gehad
en alle houten vloeren moeten uitbreken en
nu vervangen door tegels. We hebben de hele
benedenverdieping opnieuw moeten schilderen en verder heb ikzelf de nodige meubels
opgeknapt. Ook het tuinhuis en de tuin zijn
beschadigd, maar dat komt wel weer goed.
Overigens heeft mijn buurman wel een halve meter water binnen gehad en er zitten nu
nog tien huishoudens om ons heen met flinke
schade.’
Paniek
Ook het verhaal van Henk Bongers is heftig.
Hij woont aan Tussen de Bruggen, de verbindingsweg tussen Rothem en Meerssen die
compleet blank kwam te staan. ‘We wisten
echt niet wat ons overkwam. Donderdagavond zagen we wel dat de Geul hoog stond,
maar er was niemand die zich zorgen maakte. ’s Morgens liep het ineens compleet uit
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de hand. Het water kwam via de tuinen aan
de achterkant binnen. Er was geen houden
aan. Een inwoner van onze straat is bijna verdronken toen hij in zijn kelder vast kwam te
zitten. Een opgeroepen ambulance voor een
mevrouw met een fikse wond in haar voet kon
niet de straat in. Er was best paniek. Achteraf
valt bij ons huis de schade wel mee, het wordt
opgelost. Bij andere gezinnen is het veel erger.
Het gaat nog vele maanden duren voordat alles hersteld is. Los van de emotionele schade.
Persoonlijke spullen zoals foto’s zijn verloren
gegaan. Dat is niet in geld uit te drukken. En
mensen zijn bang, het kan zomaar weer gebeuren.’

Dien op tijd
uw aanvraag voor
financiële hulp in

Inge Smeets

“Ik ben zo onder de indruk van
alle hulp. Zoveel mensen die zijn
komen poetsen of eten koken.
Zelfs toeristen en mensen uit heel
Limburg. Graag wil ik Bergse Kracht
noemen, maar daarbij doe ik
anderen tekort”

Henk Bongers

“Het water kwam via de tuinen aan
de achterkant binnen. Er was geen
houden aan. Een inwoner van onze
straat is bijna verdronken toen hij
in zijn kelder vast kwam te zitten”

Open wond
Even is het stil als de drie inwoners en slachtoffers van het water hun verhaal verteld hebben. Na bijna vier maanden is de watersnood
nog een open wond. Er is kritiek op de overheden, op de manier van communiceren en
vooral op het gebrek aan nazorg. ‘Het heeft
weinig zin om te gaan wijzen en beschuldigen’, zegt Inge Smeets. ‘Maar ik hoop wel dat
de verschillende instanties hun verantwoordelijkheid nemen. Dat we leren van deze
ramp. Veel leed was te voorkomen geweest
als alle waterwegen goed waren onderhouden en open waren. Er moeten maatregelen
genomen worden. En voor de korte termijn
vind ik dat de slachtoffers die niet zo mondig
zijn méér hulp moeten krijgen, betere informatie. Ik zelf red het wel.’
Verbinding
De verwerking van de waterramp zal nog wel
even tijd nodig hebben, zoveel is duidelijk.
Toch zijn er ook positieve effecten, luidt nog
een gezamenlijke conclusie. Er is meer verbinding, meer aandacht voor elkaar. ‘De saamhorigheid in onze straat is geweldig’, zegt Henk.
‘Ik leer mensen kennen die ik nog nooit gezien

had. We helpen elkaar zo goed mogelijk. Daar
zijn we allemaal wel heel blij mee.’ Jack: ‘Dat
doen wij ook in onze kleine buurtschap. Een
nabijgelegen restaurant kwam zelfs een keer
heerlijk vers eten brengen. Mooi toch.’ Inge: ‘Ik
ben zo onder de indruk van alle hulp. Zoveel
mensen die zijn komen poetsen, eten koken,
etcetera. Zelfs toeristen en mensen uit heel
Limburg. Graag wil ik Bergse Kracht noemen,
maar daarbij doe ik anderen tekort. Sorry. In
onze wijk kennen we elkaar nu allemaal. Met
goed weer hebben we al gebarbecued en een
goed glas bier gedronken. We zijn er voor elkaar. En weet je, op zo’n momenten besef je
dat het erger had gekund. Kijk naar Duitsland
en België, naar de dodelijke slachtoffers daar.
We hebben een keer spontaan geld voor hen
ingezameld. In no time hadden we duizend
euro. Dat zegt iets.’
Tekst: Jos Cortenraad

Het zou voor gedupeerden van de waterramp zonde zijn de kans op een aanvullende vergoeding of extra financiële
steun voorbij te laten gaan. Let daarom
goed op de data waarop de aanvragen
hiervoor ingediend moeten zijn. Het advies van de gemeente luidt: dien ook bij
twijfel een aanvraag in.
De belangrijkste regelingen en data
op een rij:

WTS-regeling
Aanvullend op de schade die hopelijk
door uw verzekeringspolis wordt gedekt, kan de zogenoemde WTS-regeling
een extra tegemoetkoming geven in
de materiële schade. Het gaat dan om
schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. De Regeling tegemoetkoming waterschade in Limburg is
bedoeld voor gedupeerden van de wateroverlast in juli. Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties,
verenigingen en stichtingen kunnen
hier een beroep op doen. Uw WTS-claim
kunt u tot en met 15 december 2021
indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U hoeft hiervoor niet te wachten op een bezoek van
uw vaste assurantie-adviseur.
Alles over de WTS-regeling vindt u op
www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/regeling-wts-juli-2021.

Rampenfonds

Ook gedupeerden van de extreme wateroverlast van 29 juni 2021 komen
in aanmerking voor een bijdrage van
maximaal 1000 euro van het Nationaal
Rampenfonds (NRF). Het NRF heeft ingestemd met de aanvraag hiervoor van
gemeente Meerssen.
U kunt tot en met maandag 29 november 2021 uw aanvraag indienen via
wateroverlast@meerssen.nl. Check op
www.meerssen.nl/wateroverlast welke
informatie nodig is voor de beoordeling
van uw aanvraag.

Jack Savelberg

“Wij helpen elkaar in onze kleine
buurtschap. Een nabijgelegen
restaurant kwam zelfs een keer
heerlijk vers eten brengen. Mooi toch”

Hulp nodig?

In alle gevallen geldt dat u bij vragen
of hulp contact met de gemeente kunt
opnemen. Dat kan telefonisch bij het
gemeentelijke Klant Contact Centrum
(algemene telefoonnummer 14 043)
of door een mailtje te sturen naar
wateroverlast@meerssen.nl.
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Gerard IJff: ‘Alles doen om herhaling te voorkomen’
Ruim 70 vragen heeft de gemeente gekregen na de wateroverlast in juli.
De belangrijkste: wat gebeurt er om herhaling van de wateroverlast zoals op
29 juni en in juli met alle schade en menselijk leed te voorkomen?
We leggen een paar vragen voor aan wethouder Gerard IJff.
Hoe kon de waterramp in juli gebeuren?
‘Het waren drie extreme gebeurtenissen in
één: allereerst meerdere dagen zeer hevige
regenval. Daarnaast kregen de regionale beken en rivieren zoals de Geul extreem veel
water te verwerken, gevoed vanuit België en
Duitsland. De derde factor was de hoge afvoer
van de Maas in de zomer terwijl het hoogwaterseizoen normaal in de winter of het vroege
voorjaar pas aan de orde is. Niemand twijfelt
eraan dat de dieperliggende oorzaak de klimaatverandering is.’
We hebben begrepen dat een belangrijke
oorzaak van de wateroverlast in onze
gemeente inmiddels duidelijk is?
‘Dat klopt. Rijkswaterstaat heeft ons recent
gemeld dat in juli het vele water niet door de
duiker onder het Julianakanaal kon. Gevolg
was dat het vele water niet naar de Maas werd
afgevoerd, maar in de verschillende getroffen
gebieden bleef ophopen. De duiker was echter bedekt geraakt. Ook was deze duiker niet
opgenomen in de digitalisering en daardoor
was die niet bekend, waardoor de waterstroming van deze duiker aanvankelijk verkeerd
werd geïnterpreteerd. Gedacht werd dat het
afkomstig was uit de ondergrond. Dat hier
een duiker lag, werd een week later ontdekt
toen de locatie nader werd onderzocht.’
En wat gebeurt er nu om herhaling
te voorkomen?
‘In de Limburgse Propositie Water geven de
Limburgse gemeenten, Waterschap Limburg
en Provincie Limburg aan dat de geplande
maatregelen voor beken, zijrivieren en die
voor de Maas versneld en waar nodig uitgebreid uitgevoerd moeten worden. Die zou-

de rol van bijvoorbeeld kanaal of Grensmaas?
Werken de systemen die ons tijdig moeten
waarschuwen? En we moeten ervoor zorgen
dat de sifon in het kanaal niet verstopt kan raken zoals nu achteraf het geval bleek te zijn.
Dit zijn zaken die op korte termijn kunnen
worden aangepakt.’
En in de woongebieden?
‘We hebben ons afgevraagd of de geplande
waterbuffer bij de Pletsmolen niet robuuster
uitgevoerd moet worden. En er moet iets gebeuren in straten zoals de Humcoverstraat in
Meerssen waar mensen het water van twee
kanten hun huis binnen zagen komen. In de
Sint Catharinastraat in Ulestraten zijn we ook
bezig om grip te krijgen op de effecten van
klimaatverandering. Er ís ook al een en ander
opgelost: het gat in de buffer aan de Visweg
na de extreme regenval op 29 juni waarbij
een golf van 4000 kuub water vrij spel kreeg,
is snel door het waterschap hersteld.’

den dan in 2035 in plaats van in 2050 klaar
moeten zijn. Daarmee zetten we samen grote
en urgente stappen op het gebied van waterveiligheid en tegelijkertijd werken we dan aan
noodzakelijke klimaatadaptatie. Vanuit Limburg vragen we daar 1,2 miljard euro voor aan
het Rijk. Dat plan is 2 november aan minister
Visser overhandigd.’
En wat moet er in onze gemeente
gebeuren?
‘Zonder compleet te zijn: we moeten beter
weten wat in Meerssen de oorzaak van de wateroverlast is. Welk effect heeft het grondwater op het oppervlaktewater en wat is hierbij

De gemeente heeft veel vragen gekregen?
‘Inderdaad en dat is goed. Ongeveer 70 vragen. Samen met Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg zijn we bezig deze vragen te
rubriceren en gaan we antwoorden zoeken
en geven. Soms kan dat snel, soms vergt dat
wetenschappelijk onderzoek. We mikken erop
de eerste vragen voor de jaarwisseling te kunnen beantwoorden. Maar vaak is in breder
verband onderzoek nodig door bijvoorbeeld
TU Delft. Voorbeeld: wat zijn de effecten bij
ons op het grondwater door het stoppen van
de bruinkoolwinning in het Duitse Garzweiler?
We zetten alles op alles om geen enkele vraag
onbeantwoord te laten.’

MEER INFORMATIE

COLOFON

Heeft u naar aanleiding van dit informatiebulletin vragen?
Mail deze dan aan wateroverlast@meerssen.nl.
Of bel ons gemeentelijke Klant Contact Centrum, tel. 14 043.

Uitgave: Gemeente Meerssen, november 2021

Heeft u behoefte aan een luisterend oor,
maatschappelijke bijstand of advies?
Neem dan contact op met
Maatschappelijk werk Trajekt:
tel. 043-7630000 of e-mail meerssen@trajekt.nl
Meer informatie vindt u ook op
www.meerssen.nl/wateroverlast

Markt 50, 6231 LS Meerssen
Postbus 90, 6230 AB Meerssen
algemeen telefoonnummer: 14 043
info@meerssen.nl
www.meerssen.nl
Oplage: 8500
Fotografie: Aron Nijs fotografie
Stockfoto’s Gemeente Meerssen
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