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Brochure: Reactie op de enquête Ambyerweg
Inleiding
De gemeente Meerssen heeft in 2015 rioolwerkzaamheden uitgevoerd in uw buurt.
Onlangs hebben een aantal bewoners een enquête verspreid in de buurt over het
uitgevoerde rioolproject. De ontvangen reacties hebben deze bewoners aangeboden
aan de gemeente.
Geconcludeerd kan worden dat er onvrede heerst ten aanzien van de uitgevoerde
werkzaamheden. De onvrede gaat met name over:
1. Wateroverlast op straat
2. Wateroverlast in huis:
3. Vocht en water in kelders en garages
4. Stankoverlast
5. Hinder voor en onveiliggevoel van voetgangers op het trottoir
6. Overlast van (brom)fietsers, snorfietsen en scooters
7. Onbekendheid met betrekking tot de herinrichting rotonde en het maken van
een bergbezinkbassin
8. Ontbreken van het straatnaambord "Ambyerweg" aan de zijde van Amby
9. Verwachte toename verkeer door sluiting en opheffing spoorwegovergang
nabij Mariënwaard richting Beatrixhaven.
Middels deze brochure willen wij nader ingaan op de hoofdpunten uit deze enquête
om zoveel mogelijk antwoord te kunnen geven op de vragen die er leven onder de
burgers van de Ambyerweg.

Ad 1: Wateroverlast op straat
Tijdens de werkzaamheden in de straat heeft de gemeente een rioolverzwaring
toegepast.
Voorafgaand aan rioolwerkzaamheden worden berekeningen uitgevoerd. Riolering
binnen Nederland dient te voldoen aan de richtlijnen van Stichting Rioned. De
richtlijnen zijn vervat in de Leidraad Riolering.
Hierin wordt aangegeven dat riolering een bui, die statistisch gezien 1 x per 2 jaar
valt, moet kunnen verwerken. Er mag geen water op straat staan.
Daarnaast mag er bij een bui, die statistisch gezien 1 x per 5 jaar valt, water op straat
staan, maar het water mag niet de woningen of bedrijven in lopen. Men spreek dan
van hinder, niet van overlast.
Buien die zwaarder zijn dan waarop het stelsel berekend hoeft te zijn, kunnen zorgen
voor overlast, zo ook de bui van 23 juni 2016. Er is dan sprake van overmacht.
Na de aanleg van het nieuwe riool aan de Ambyerweg hebben zich enkele keren
zogenaamde "water op straat situaties' voorgedaan. Dit wordt veroorzaakt door
hevige regen maar ook omdat fase 2 van de rioolaanpassingen nog niet is uitgevoerd.
Fase 2 bestaat uit de aanleg van een zogenaamd bergbezinkbassin ( = een grote
betonnen bak) en de aanpassing van de overstortleiding richting Maastricht.
Fase 2 zal in het voorjaar van 2017 starten. Hierover wordt u nog nader ingelicht.
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Ad 2: Wateroverlast in huis
Een aantal bewoners hebben aangegeven wateroverlast te hebben ervaren op 23 juni
2016. Deze bui was zeer extreem en volgde ook nog op een periode van langdurige
neerslag.
Mensen hebben water binnen gekregen in de woning, de kelder of garage. Meestal
via de oprit, via het riool of ter plaatse van de locatie waar nutsleidingen de woning
binnen komen. Ook hebben mensen aangegeven dat het water via de wc naar
bovenkwam en het behoorlijk borrelde.
Het nieuwe riool in de wijk is berekend volgens de geldende regels. Dit betekent dat
het riool een bui die statistisch 1 x per twee jaar valt niet tot overlast mag leiden.
Daarnaast moet het riool berekend zijn op een bui die statistisch 1 x per vijf jaar valt.
Tijdens deze bui mag er water op straat staan maar niet de woningen of bedrijven
binnenlopen.
De bui die op 23 juni 2016 is gevallen was veel extremer dan waar het riool op is
berekend en op berekend hoeft te zijn. Er was sprake van overmacht.
Maatregelen die bewoners kunnen nemen om wateroverlast te minimaliseren zijn:
•

Het plaatsen van terugslagklep(pen) in de binnenhuisriolering wanneer er een
sanitaire aansluiting aanwezig is in de kelder of in de garage die onder de
woning is gelegen. Dit is zelfs bij de bouwregelgeving verplicht. Hiermee wordt
voorkomen dat het rioolwater via bijvoorbeeld een wasmachine aansluiting in
de kelder kan stromen.

Figuur 17.19 Stink- of wateroverlast in huls na afkoppelen
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