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VRAGEN AAN HET COLLEGE D & H.

Datum: 10 maart 2015
Naam vragen steller: E. Verkaik AB lid namens Waterschap@Inwonersbelangen.

Onderwerp: Hoogwater voorziening Lindeboomsweg in Montfoort.

Gericht aan het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden

In het gebiedje te noorden van de Lindeboomsweg 2 tot en met 10 zijn
medewerkers al jaren bezig om een plan te maken voor hoogwater voorziening
direct achter de gebouwen.
Het waterpeil is in enkele sloten lager dan voorheen.
Oorzaak daarvan is dat er ten zuiden van de Lindeboomsweg een watertoevoer
is afgesloten door demping van de sloot aan de noordzijde van de
Lindeboomsweg, of dit met toestemming van HDSR is gedaan is onduidelijk.
Het andere probleem is dat de kweldammen die dienden om het water hoog te
houden zijn verwijderd zonder toestemming.
Nu worden door medewerkers plannen gepresenteerd op intimiderende wijze om
maar akkoord te gaan die heel veel gaan kosten en betrokkenen erg veel schade
opleveren doordat men watergangen door percelen wil gaan aanleggen.
Ook zullen die maatregelen niet het gewenste effect hebben.
Ook wordt door medewerkers herhaaldelijk aangegeven dat er nu een hele grote
zak met geld is om het te laten uitvoeren.
Bovenstaande situatie geeft aanleiding tot de volgende vragen:
1/ Heeft het college opdracht gegeven voor het maken van dit plan?
Zo ja per welke datum en wat is erover terug gerapporteerd aan het college?
Zo neen ,wie heeft dan de opdracht gegeven?
2/ Waar komt het geld ( die grote zak) voor de opstelling en mogelijke uitvoering
van het plan vandaan?
3/ Hoe verhoud zich dit plan tot het beleid om geen hoogwater voorzieningen
meer aan te leggen in het gebied?
4/ Waarom wordt niet de oude situatie weer hersteld?
5/ Waarom is hier niet respectvol met de ingelanden omgegaan, iets wat in het
AB is toegezegd als medewerkers zich in het gebied zouden presenteren.
6/ Welke maatregelingen gaat het college nemen in deze zaak?
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