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Evaluatie bijeenkomsten

Digitale nieuwsbrief

Wie is waarvoor aan zet?

De bijeenkomsten voor de evaluatie van

Geef u op voor de digitale nieuwsbrief. De

Wat doet de gemeente, het waterschap,

het hoogwater Roer gingen door co-

volgende uitgave sturen wij per mail. Is uw

de hulpdiensten en wat is mijn rol als om-

rona niet door. De maatregelen zijn nu

mailadres nog niet bij ons bekend? Geef

wonende van de Roer of dorpsgenoot?

versoepeld. In maart plannen wij ze op-

het door via hoogwater@roerdalen.nl.

Hiervoor maken we een informatieve

nieuw in. Houd uw mail, het Dorpsblad

Geen mail? Bel ons dan zoeken we

illustratie (infographic). Tijdens hoogwa-

en onze website hiervoor in de gaten.

een oplossing.

ter delen we deze in onze middelen.

Geleerde lessen in praktijk brengen

Overstroming in beeld
Hoe hoog komt het water? Dit is de hamvraag bij hoogwater voor

In juli werd Limburg geteisterd door extreem hoogwater.

gemeente en inwoners. We hebben het Waterschap gevraagd om

Ook in Roerdalen kregen we te maken met een ongekende

dit voortaan beter inzichtelijk te maken. Een mogelijke oplossing zijn

wateroverlast van de Roer. Verschillende instanties en inwoners

overstromingskaarten of animaties. Bij verschillende waterstanden

waren meerdere dagen bezig met alle benodigde ondersteuning.

kunnen de gevolgen voor het gebied overzichtelijk en begrijpelijk

Er ging veel goed maar er zijn ook veel lessen geleerd.

getoond worden. Het Waterschap gaat hiermee aan de slag.

Evaluatie Roerdalen
De evaluatie met de omwonenden van de Roer hebben we helaas

Trots op onze inwoners

uit moeten stellen vanwege corona. Dit betekent niet dat er
in de tussentijd niets is gebeurd. Na de wateroverlast hebben

Afgelopen zomer waren veel inwoners in touw tijdens het hoog

getroffenen ons al via mail hun eerste verbeterpunten door-

water. Dit was van toegevoegde waarde voor onze crisisorganisatie.

gegeven. Ook hebben wij als gemeente zelf met alle betrokken

Wel is er behoefte om hier samen betere afspraken over te maken.

medewerkers gekeken wat er beter kan. Verschillende acties

Zodat rollen en verwachtingen van te voren goed worden afgesproken.

zijn opgepakt en we zijn bezig met het aanpassen van ons

Hierover willen we graag in gesprek met onze inwoners tijdens de

draaiboek hoogwater. Dit doen we in samenwerking met het

evaluatie bijeenkomsten in maart.

Waterschap Limburg.
Tijdens de evaluatiebijeenkomsten in maart willen we ons

Noodverordening

draaiboek verder verbeteren samen met de deelnemers.
Doordat we te maken hadden met een provinciale ramp had de voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) de bevoegdheid
een noodverordening op te stellen. Achteraf hebben we met elkaar
geconcludeerd dat deze werkwijze verre van soepel verliep. Er was
sprake van vertraging, verwarring en onrust op veel plaatsen. We
stemmen met de Veiligheidsregio af hoe dit beter kan.

Uitgave gemeente Roerdalen
Vragen of opmerkingen? Neem contact op via
hoogwater@roerdalen.nl of (0475) 538 888.

Calamiteitennummer

Evaluatie Veiligheidsregio

Duidelijkere wegafzettingen

Tijdens het hoog water waren we telefo-

De Veiligheidsregio heeft een evaluatie

De borden voor de afgesloten wegen

nisch bereikbaar via het algemene nummer

van het hoogwater Maas en Roer ge-

en omleidingsroutes waren niet duide-

of de pikettelefoon van de Buitendienst.

maakt. Het rapport kunt u vinden via

lijk. Auto’s gingen op gevaarlijke plek-

We zijn bezig met een calamiteitennum-

onze website bij nieuws. In het bericht

ken (N274 Sint Odiliënberg, Posterholt)

mer voor meer eenduidigheid. Het mail-

staat ook een link naar de evaluatie van

keren. We zorgen voor nieuwe borden

adres blijft hoogwater@roerdalen.nl.

het Waterschap Limburg.

met betere informatie.

Herstelwerkzaamheden

Communicatie
Communicatie speelt een belangrijke rol bij een crisis. Ook hier zijn

Het enorme hoogwater zorgde op een aantal plekken voor

verbeterpunten opgepakt. Er is een adreslijst in de maak met mail en

schade. Tijdens het hoogwater is een onverharde weg door

telefoongegevens van omwonenden. Zo kan er via mail snel contact

de sterke stroming in de Leigraaf weggespoeld. Er kwam zo-

gelegd worden bij hoogwater. Ook kan het laatste nieuws via mail

veel water en met zo’n snelheid dat de buizen onder dit weg-

snel gedeeld worden. Onze website krijgt vanaf nu bij een crisis een

getje het water niet konden verwerken. Het Waterschap heeft

live-blog. Zo is goed te zien wat het laatste nieuws is. De inzet van Fa-

deze weg nu hersteld en versterkt met stapelstenen.

cebook kost veel tijd maar geeft ons een goed ‘beeld’ van buiten. Inwoners stellen vragen en krijgen snel antwoord. Dit blijven we doen.

Onderhoud en reparaties
We repareerden het straatwerk op verschillende plaatsen, bijvoorbeeld in Tussen de Bruggen en de Boomgaardstraat in Vlodrop.

Rampenfonds schrijnende gevallen

Ook werd de schade aan de stroomkast Broekweg in Herkenbosch
gemaakt. Het meetstation voor gladheidsbestrijding aan de

Gedupeerden konden vorig jaar een aanvraag doen bij het Nationaal

Bondersweg werkt weer. Deze is meteen aangepast zodat de

Rampenfonds. Voor Roerdalen zijn er 53 aanvragen goedgekeurd.

apparatuur veilig is voor een volgende hoogwatergolf.

Ook is er door HSV De Rietvoorn een subsidie uit het herstelfonds NRF
ontvangen. Het NRF heeft een lokaal fonds voor onze gemeente beschikbaar gesteld. Het gaat hierbij om schrijnende gevallen waarbij de
wateroverlast een extra last is die men niet goed kan dragen. Er is een
lijst met criteria waaraan de aanvraag moet voldoen. Neem contact op
met Guido Pietermans als u denkt dat u hiervoor in aanmerking komt.
Dit kan via hoogwater@roerdalen.nl of 0475 538 888.

Wet tegemoetkoming Schade
De extreme wateroverlast in Limburg is door het kabinet tot ramp
verklaard. Daarom zet het kabinet de Wet tegemoetkoming schade
bij rampen (Wts) in. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
voert de Wts uit. Schademeldingen kunnen via RVO gedaan worden.
Vanuit de Gemeente Roerdalen zijn er 61 aanvragen van bedrijven en
17 meldingen van particulieren. Hiervan zijn tot nu toe 5 meldingen
reeds vastgesteld en uitbetaald.
Voor meer informatie
www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/regeling-wts-juli-2021

