Berichten aan de inwoners van de straten die getroffen werden
door de felle regenbuien op 23 juni 2016
Geachte mevrouw, geachte heer,
Het College van Burgemeester en Schepenen wenst u te informeren over de maatregelen die door ons
gemeentelijk personeel werden genomen in het kader van de felle regenbuien die vorige donderdag o.a.
onze gemeente getroffen hebben.
Donderdagavond is ons gemeentelijk personeel zeer snel langs de verschillende betrokken wijken
geweest om na te gaan of er geen belangrijke schade was.
Onze arbeiders hebben een nazicht van de kolken gedaan en deze indien nodig opnieuw gereinigd. Ter
informatie, alle straatkolken van de gemeente werden reeds in de maanden mei en juni schoongemaakt.
De spui (opening) die in de wijk Groenteboer/Kweeperenboom het water naar de rioleringen laat
sijpelen werd volledig gereinigd.
Tot vroeg in de ochtend hebben onze werklieden de straten schoongemaakt om de modder en
plantenresten te verwijderen.
Ter controle van de privatieve aansluitingen ter hoogte van de wijk van de Maricollendreef en om
eventuele modder en plantenresten te verwijderen, werd er vrijdagochtend een tussenkomst gevraagd
aan Vivaqua.
Sinds vrijdagochtend en tot maandag heeft het gemeentelijk personeel een ophaling van het aangetaste
grofvuil ondernomen. Sommige buurtbewoners hebben spijtig genoeg van deze gelegenheid gebruik
gemaakt om ander grofvuil te storten, wat het werk van onze werklieden bemoeilijkt heeft.
Vanaf dinsdag 28 juni kunnen de inwoners die nog grofvuil willen laten weghalen zich tot Net Brussel
wenden (gratis ophaling - 3m³ per jaar) via het nummer 0800/981.81 of onze dienst leefmilieu
(02/464.04.40).
De bestaande stormbekkens van de Myrtenlaan, de Hunderenveldlaan en de Nestor Martinstraat werkten
vorige week op 100% van hun capaciteit. De stedenbouwkundige vergunning voor het zogenaamde “Pie
Konijn” stormbekken zal eind augustus door het Gewest aan een openbare onderzoek onderworpen
worden.
Tenslotte, ter informatie, melden Vivaqua en het meteorologisch instituut dat de regenbuien die we op 23
juni gekend hebben heel uitzonderlijk zijn gezien ze slechts om de 200 jaar voorkomen. We zouden dan
ook in principe zulke moeilijke omstandigheden in de onmiddellijke toekomst niet meer moeten beleven.
Voor bijkomende informatie of hulp kunt u zich steeds tot onze dienst leefmilieu wenden op het nummer
02/464.04.40. Onze diensten blijven tot uw beschikking voor eventuele vragen.
Sint-Agatha-Berchem, 29/06/2016.
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