
OOK RECHT IN DE STRAAT! 

Geachte aanwezigen , beste Jaap, 

Mijn naam is Tineke van Oosten, ik ben een betrokken burger en voel me vereerd met de uitnodiging 

om u en Jaap toe te spreken. Ik heb Jaap leren kennen tijdens de debatten over het nieuwe 

gemeentebestel zónder deelgemeenten, maar mèt meer inbreng voor burgers. Helaas, Jaap, van dat 

laatste heb ik nog niet veel gemerkt.  

Ik zet mij op dit moment in om het grondwater in de wijk Hillegersberg te herstellen om het 

voortschrijdende paalrot in houten funderingen te stoppen, dus om uitbreiding van de 

funderingsproblematiek, zoals in Kleiwegkwartier, te voor komen. Een niet zo’n aaibaar, maar wel 

actueel onderwerp. Voor burgers van groot belang, omdat als er paalrot in de houten palen optreedt, 

het noodzakelijke herstel  van de fundering met hoge kosten gepaard gaat. Tussen de € 70.000,- en 

een ton zijn de kosten voor de burger per woning.  Voorkomen van paalrot  - alle houten palen goed 

onderwater-  dat zou de inzet ook van de gemeente moeten zijn! Ik verzeker u, dat kan met 

duurzame oplossingen, zonder extra kosten voor de overheid. 

Zoals te verwachten valt, kom ik als burger met een probleem. Dat probleem komt in het kort neer 

op het volgende: we hebben kennis en oplossingen, maar kunnen die niet kwijt bij de gemeente.  

Onze democratie is doorgewerkt op het niveau van land, provincie, stad, en directe buren. Maar – en 

dat is mijn stelling – niet op het niveau van de straat waar je woont.  

Oa de oude drainerende riolering in de straten is oorzaak van een veel te lage grondwaterstand in de 

vooroorlogse wijken op de noordflank van de Maas, zo ook in mijn wijk Oud Hillegersberg.  Ter 

illustratie van de omvang van deze problematiek: in totaal gaat het om ca 60.000 woningen op 

houten palen, waarvan ca 12.000 al paalrot hebben of risico lopen het te krijgen. 

De bewoners van onze wijk zijn 7 jaar bezig geweest om hun verontrusting te uiten. We hebben  

uiteindelijk een commissie Grondwater opgericht, oorzaken onderzocht en maatregelen voorgesteld 

voor grondwaterherstel. Hiermee  hebben wij in 2013  bij wethouder van Huffelen en het 

Hoogheemraadschap gehoor gevonden. De wethouder heeft door middel van een brief van 23 

oktober 2013 aan de Raad laten weten dat er jaarlijks met de commissie Grondwater op ambtelijk 

niveau en vervolgens op bestuurlijk niveau overleg zal plaatsvinden om de uitvoering van de 

maatregelen te monitoren. 

Dit lijkt prachtig, maar ... er is bij de gemeente – in tegenstelling tot hoogheemraadschap -  niets van 

terecht gekomen. Mevrouw van Huffelen heeft een andere baan. De gemeente zou de regie over het 

overleg voeren. Ik heb niet kunnen achterhalen wie van de gemeente de regie voert, afdeling 

communicatie van gemeente werken niet, de nieuwe wethouder en zijn ambtenaren niet. 

Uiteindelijk een brief gestuurd aan de directeur gemeentewerken met deze vraag, zijn antwoord 

was: we hebben genoeg aandacht (hij bedoelde vast tijd) aan u besteed.  … Ja, maar de aandacht/tijd 

die er was hadden we zelf georganiseerd en leidde niet tot het afgesproken doel. 

Ondertussen heeft onze commissie diverse keren in de betreffende commissie van de Raad 

ingesproken over de aanpak van voorkomen van paalrot. Bij de gehele commissie vinden we gehoor. 

Maar de commissie stuurt geen ambtenaren aan die de uitvoeringsplannen voor rioleringen maken. 



Over uitvoeringsplannen worden door Gemeente Werken informatieavonden georganiseerd, maar 

als burger mag je daar niet inspreken, je kunt er zelfs geen discussie voeren. Een voorbeeld: De 

plannen voor vervanging van de oude rioleringen worden successievelijk uitgevoerd. Dat is goed. 

Men verwacht, dat het grondwater omhoog komt, daar zijn we blij mee. Maar men is bang dat het 

grondwater te hoog komt, dus wordt er drainage aangelegd om het te veel aan stijging af te vangen. 

Echter zodanig dat de palen niet voldoende onder water kunnen komen te staan. Naar ons idee zou 

er bij de aanleghoogte van die drainage rekening gehouden moeten worden met de hoogte van de 

paalkoppen .  Als we de vraag stellen of de drainage hoger aangelegd kan worden is het antwoord: 

nee, dit is het beleid van de gemeente. Kortom de gemeente heeft geen boodschap aan 

meedenkende burgers. 

Mijn 100 woorden stelling is: 

Eigenaren van woningen op houten palen hebben groot belang bij de hoogte waarop de riolering en 

drainage in hun straat wordt aangelegd, op dat punt zouden zij inbreng en inspraak moeten krijgen 

bij het uitvoeringsplan voor rioleringvervanging van gemeentewerken. De uiteindelijke 

besluitvorming dient transparant te zijn en expliciet de hoogte van de houten funderingen mee te 

nemen. Kortom: ook recht in de straat! 

Dank u voor uw aandacht. 


