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Watersnood n Eijsden-Margraten

Geachte leden van de raad,

n de loop van dinsdag 13 juli werd duidelijk dat de wateroverlast in Zuid-Limburg wel
eens ernstige vormen zou kunnen gaan aannemen. De impact voor Eijsden-Margraten is
beperkt gebleven. Dit is mede te danken aan de maatregelen die genomen zijn en de
inzet van onze ambtenaren, hulpdiensten, inwoners en ondernemers. In deze RIB

brengen wij u op grote lijnen op de hoogte van het verloop en de aanpak van de
wateroverlast in Eijsden-Margraten.
Woensdag

14 juli

Crisisteam

In de loop van woensdag 14 juli werd een crisisteam ingesteld. Op ambtelijk en
bestuurlijk niveau was er contact met Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het crisisteam
bestond uit 10 personen die twee à drie dagen een grote inzet hebben getoond.
Waterbuffers

Het crisisteam richtte zich woensdag als eerste op het afzetten van ondergelopen wegen
en het monitoren van volgelopen waterbuffers op verschillende plekken in onze
uitgestrekte gemeente. Laat in de avond moest er worden ingegrepen in de waterbuffer
nabij Honthem, de wanden dreigden te bezwijken. Door daadkracht en deskundig
ingrijpen van ambtenaren op het gebied van openbare werken, buitendienst en veiligheid
is voorkomen dat het water de woningen van de inwoners van Honthem in zou stromen.

Inwoners van Honthem zijn per brief (huis-aan-huis) geïnformeerd over de situatie op dat
moment. Daarnaast is steeds geprobeerd om de meest actuele situatie te delen via de
digitale gemeentelijke kanalen.
Donderdag 15juli
Donderdag werd duidelijk dat het volgende probleem nóg impactvoller zou kunnen zijn:

De Maas moest zoveel regenwater afvoeren dat de waterstand in Eijsden over het
hoogste punt van 1993 en 1995 heen zou gaan.
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Hoogste waterstand
In de ochtend en middag werd voorspeld dat het hoogste niveau rond 19:00 uur
donderdagavond zou worden bereikt. We werden gehinderd door gebrekkige
informatievoorziening over waterstanden. Uit België kwam niets en onze

samenwerkingspartners RWS en Waterschap waren niet specifiek genoeg. Daarop werd
besloten ieder uur zelf te meten aan de meetlat bij de Diepstraat.
n de ochtend werd al duidelijk dat we rekening moesten houden met evacuatie van de
lange strook woningen langs de Maas: van de grens met België tot aan Fun Valley. Door
een team ambtenaren zijn huis-aan-huis brieven bezorgd om bewoners daarvoorte

waarschuwen. Uiteindelijk werd het hoogste punt om middernacht gemeten: 49,3 meter.
Donderdagochtend was de stand ‘nog' maar 47,80 meter. Een flinke en snelle stijging.
Maatregelen
De buitendienst heeft zich woensdag en donderdag non-stop ingezet om de
wateroverlast te beperken. Een team van 23 collega's is continu in de weer geweest met

wegafzettingen, het regelen en aanleveren van zandzakken voor inwoners en het
verhogen van de kade in Eijsden.
De zandzakken en bigbags hebben hun dienst bewezen en het water grotendeels
tegengehouden. Vooral de maatregelen die in de Diepstraat en aan Het Bat getroffen
zijn, hebben het maaswater tegengehouden. Ook zijn er zandzakken verstrekt aan

inwoners. Dit heeft op sommige plekken het water uit huizen of bedrijfspanden gehouden.
Ramptoeristen
In de loop van donderdag 15 juli kwamen er steeds meer mensen kijken naar het
hoogwater. Dit zou voor onveilige situaties kunnen zorgen of de buitendienst of
hulpdiensten kunnen belemmeren

in hun werk. Het was nodig om op ruim 10 plaatsen

dranghekken te plaatsen om mensen tegen te houden. 43 ambtenaren hebben zich
ingezet om ramptoeristen zo veel mogelijk te weren uit het gebied. Zij hebben donderdag
en vrijdag ondersteuning geboden aan de BOA's en verkeersregelaars.
Evacuatie

In de vroege avond zijn wij begonnen met een evacuatie. Een aantal woningen in

Eijsden-Margraten liep een serieus risico om onder water te komen staan. De bewoners
van zo'n 100 woningen die direct grenzen aan de Maas kregen het dringende advies om
spullen n veiligheid te brengen en hun huis te verlaten. Huis voor huis zijn mensen
aangesproken. 80 à 90% van de mensen gaf gehoor aan het advies en heeft de woning
verlaten.

Bij de evacuatie was er ondersteuning van 4 brandweerteams uit de regio GelderlandZuid. Zij waren door Veiligheidsregio Zuid-Limburg gestuurd om te helpen met de
evacuatie.

Noodopvang
Afdeling Mens en Samenleving heeft de noodopvang

in het Cultureel Centrum in Eijsden

ingericht en begeleid. Zestien mensen hebben hier de nacht doorgebracht. Een team van
8 collega's van afdeling Mens & Samenleving, vrijwilligers van het Rode Kruis en twee
vrijwilige verpleegsters hebben zorg gedragen voor de evacuees.

Vrijdag 16 juli
Op vrijdag 16 juli is het ergste gevaar geweken en het water is alweer aan het zakken.
Na inspectie van de kade en het terras van Aon 't Bat is om 11.00 uur de Diepstraat en

omgeving vrijgegeven. Ook kunnen de meeste inwoners weer naar huis nadat hun
huizen gecheckt zijn door een nazorgteam.
De mensen waren blij weer thuis te zijn, waarderen de inzet van hulpdiensten en de
gemeente en waren tevreden over het verloop.
De buitendienst is vanaf vrijdag meteen aan de slag gegaan met het schoonvegen van

wegen en het opruimen van zandzakken
Nazorg
In de dagen na de wateroverlast werd de schade pas zichtbaar. Enkele inwoners kunnen
nog niet terug naar huis en sommige ondernemers zijn (zwaar) getroffen. Waar mogelijk
wordt aan deze burgers hulp geboden. Zo is er gezorgd voor opvang de eerste nachten.

Er wordt nog onderzocht hoe de gemeente kan ondersteunen of faciliteren bij
verzekeringskwesties. Dit wordt via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen
gecommuniceerd.
Uiteraard is er niet alleen aandacht voor de materiele schade. We blijven, zowel
bestuurlijk als ambtelijk, in contact met de slachtoffers om de nasleep van deze ramp zo

goed mogelijk te begeleiden.
Inwoners, ondernemers, hulpdiensten en onze ambtenaren hebben hard gewerkt om het
waterzo veel mogelijk tegen te houden. Een bijzondere samenwerking in een tijd waarin
iedereen elkaar hard nodig had.
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