
Formulier - Mondelinge vraag

Kenneth Taylor (Open Vld) op 15-12-2018 17.28 
  
Vraag gericht aan:
de deputatie 
  
Betreft (onderwerp): 
Wateroverlast Schellebelle Roebeek 
  
Duiding provinciaal belang van de vraag: 
De provincie staat in voor het beheer en onderhoud van waterlopen van tweede categorie. De
provincie is beheerder van de Roebeek, een waterloop van tweede categorie, gelegen in de Lage
Weg in Schellebelle. 
  
Concrete vragen:
Sinds jaar en dag zijn er in de gemeente Wichelen problemen met wateroverlast ter hoogte van de
monding in de Schelde van de waterlopen Bosbeek en Roebeek. Het is een probleem dat zich
voordoet op het moment van hoge waterstanden aan de Schelde, waardoor beide waterlopen op het
moment van hoogtij niet meer kunnen lozen in de Schelde. Hierdoor komt het water in de straten te
staan en op verschillende momenten in de woningen gelegen op deze kritieke punten. Het
probleem doet zich echter niet enkel voor op deze kritieke punten, maar op nog tal van plaatsen
langsheen de waterloop op het grondgebied van de gemeente. Naast de overlast bij de inwoners
zorgt dit ook steeds voor heel wat interventies door onze brandweer en politie waarbij er telkens
ook een omleiding voorzien wordt langsheen de gewestwegen en gemeentewegen. Door eerdere
tussenkomsten binnen deze provincieraad werden door de provincie serieuze stappen ondernomen
in het dossier van de Bosbeek in Wichelen. Alles kwam in een stroomversnelling terecht. Wat de
Roebeek betreft, is de wateroverlast gelijkaardig. Naast woningen die telkens last hebben van de
wateroverlast is er ook de firma Van de Velde die heel dicht bij de waterloop gelegen is. Bij een
hoge waterstand zal dit ongetwijfeld ook heel wat economische schade tot gevolg hebben. Wat zijn
de stappen die reeds ondernomen zijn rond de wateroverlast aan de Roebeek in Schellebelle. Werd
er reeds een studiebureau aangesteld? Is er reeds een raming van de kosten voor het plaatsen van
pomp? Wat is het standpunt van de deputatie en de toekomstvisie? 
  


