Geachte leden van de Gemeente Raad'
Mijn naam is Iddo Meijer en ik spreek namens Jelle Feenstra, wonende Irisplein 4A in het
Kleiwegkwartier zuid, in het gebied van de pilot. Helaas kan ik niet aanwezig zijn op deze belangrijke
meeting op 7 september i.v.m. werkzaamheden in het buitenland.
Toch wil ik op deze manier aandacht vragen voor mijn plan om van de in 2015 aangelegde drainage
een positieve drainage of te wel infiltratieleiding te maken.Dit op een snelle, effectieve en goedkope
manier door oppervlakte water vanuit het Noorderkanaal naar de aanwezige drainage te brengen.
Daarvoor zijn nodig een pomp en een leiding bevestigd aan het Rozenlaan viaduct en een
overslagtank in de grond van het Latherisplein.
Door monitoring van het grondwaterpeil kan men vaststellen wanneer er te weinig grondwater
dekking is in het gebied van de aangelegde drainage.
Dan is het technisch mogelijk via de overslagtank op het Latherisplein water op te voeren in het daar
aanwezige drainage systeem, die dan het water via infiltratie aan het te lage grondwater toevoegt tot
stabiele grondwaterstand van -260 NAP, zodat alle funderingspalen van -285 NAP een ruime vaste
grondwaterdekking hebben.
Het is gebleken dat in de wijk, bij voldoende hemelwater wat via de drainage wordt toegevoegd een
positief effect heeft op de grondwaterstand.
Ik meet dit wekelijks over de hele wijk 38 pijlbuizen, maar constateer, dat bij korte en langdurige
droogte de grondwaterstand niet dekkend is, waardoor een groot aantal palen van de funderingen
droog komen te staan.
Mijn uitgewerkte plannen zijn bekend bij de Gemeentewerken, maar worden afgedaan per brief als
niet uitvoerbaar met geen goede argumentatie. Mijn probleem is, waarom komt de Gemeente dit
niet toelichten aan mij en in de wijk. Mijn uitgewerkte plannen zijn bekend bij Hoogheemraadschap
en die zijn niet afwijzend.
Daarom vraag ik u allen om dit plan, dat snel en adequaat uit te voeren is, uw aandacht en
toestemming krijgt om de uitvoering snel ter hand te nemen, omdat elk jaar uitstel een veelvoud van
problemen kan veroorzaken bij bewoners van ongeveer 1200 woningen.
Bewoners, waaronder veel jonge gezinnen, die hier prettig wonen, komen voor hoge kosten te staan
voor het herstel van de fundering, waarvan de meeste dit niet kunnen betalen.
Ik ben maar een eenvoudige touringcarchauffeur, maar wel met een paar goede ogen en ideeën om
dit probleem op te lossen.
Laat de wijk niet in de steek, er kan door de Gemeente Rotterdam alleen maar eer in gebracht
worden, omdat je een uniek stelsel van drainage tot infiltratie voor grondwater, wat nog nergens is
gedaan in een pilot tot het verhelpen van vele grondwaterproblemen, tot in het hele land kan
leiden.

