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bijlagen

Betreft: verslag Bewonersplatform Reningelst dd. 10 december 2008 – antwoorden
schepencollege

Geachte,
De concrete vragen in het verslag van de bijeenkomst van het Bewonersplatform Reningelst
van 10 december 2008 werden besproken in zitting van het schepencollege van 28 januari
2009
Het schepencollege bezorgt u graag volgende antwoorden:

VRAAG

Bij overvloedige regenval blijkt de
afwatering ter hoogte van 3- hoek langs de
Nedergraafstraat, onvoldoende. Dit zou te
wijten zijn aan afvoerbuizen die zijn ingezakt
of waarvan de diameter onvoldoende groot
is. Gezien de hoogdringendheid hiervan
wordt dit doorgegeven aan het
gemeentebestuur, door Wim Bossaert,
namens de brandweer van Reningelst.

ANTWOORD

In het verleden werd strook grond
ingenomen om riool ondergronds te
steken. De plaatsing van riool werd
overwogen, maar uiteindelijk nooit
uitgevoerd. Er wordt thans gezocht naar
een oplossing.
Iedereen moet zich wel bewust zijn en
oppassen dat het uitwerken van een
oplossing van het ene waterprobleem (ter
hoogte van Driehoek langs
Nedergraafstraat) geen oorzaak is van
een groter probleem op andere plaats, bv.
in het centrum van het dorp, en dit gevaar
bestaat reëel.

De verhoogde wegberm langs het fietspad
van de Vlamertingseweg, vanaf Reningelst
tot aan de Ouderdom, is er de oorzaak van
dat bij hevige regenval het fietspad onder
water komt te staan. Hierdoor worden grind
en modder meegevoerd, waardoor het
fietspad gevaarlijk of zelfs onberijdbaar
wordt. Het afschrapen van de verhoogde
grasboord is dan ook dringend wenselijk. Dit
is reeds lang bekend bij het gemeentebestuur.
De bewoners vragen waarom het zo lang
duurt vooraleer aan hun vraag gevolg wordt
gegeven, gezien er tegenwoordig zoveel
doeltreffend en snel gereedschap voorhanden
is.

In februari 2009 worden er vier weken lang
vijf mensen van de technische dienst ingezet
om de wegbermen langs fietspaden
machinaal weg te nemen. De
Vlamertingsweg wordt hierbij ook
aangepakt.
Overige fietspaden die mee worden
opgenomen in dit onderhoud:
-

Trappistenweg
Douvieweg
Watouseweg
Waaienburgseweg
Blekerijweg
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