
Dit is nieuwsbrief nummer 3 over de te nemen 
maatregelen om zoveel mogelijk wateroverlast 
te voorkomen bij extreme regenval. In deze 
nieuwsbrief staan de zogenaamde ‘quick wins’ 
in Boxmeer centraal; eenvoudig te realiseren 
verbeteringen met het meeste effect, die 
binnen het bestaande budget passen. Zodra 
de quick wins van Beugen bekend zijn, volgt 
een nieuwbrief waarin deze worden belicht. 
De eerdere nieuwsbrieven (september en 
december 2016) zijn te vinden op de website 
van de gemeente Boxmeer.

Quick wins
De eerste uit te voeren maatregelen
Afgesproken is dat zo snel mogelijk wordt gestart met 
de quick wins, de eenvoudig uit te voeren verbeteringen 
met het meeste effect, die binnen het bestaande budget 
passen. De inbreng van de inwoners op de bijeenkom-
sten wateroverlast uit Beugen en de wijken in Boxmeer, 
heeft bijgedragen aan het in kaart brengen van de meest 
effectieve oplossingen. 

Op basis van de onderstaande criteria en zoveel mogelijk 
spreiding is de volgorde van de uitvoering bepaald. De 
maatregelen worden allemaal, als alles volgens planning 
verloopt, dit jaar uitgevoerd. In april wordt bovenaan de 
lijst begonnen en in december willen we de laatste maat-
regel van de lijst hebben uitgevoerd. De volgorde kan nog 
wel worden aangepast als er sprake is van de noodzaak 
van het verleggen van ondergrondse leidingen, omdat dit 
meer tijd kost.

Van elk gebied waar met de omwonenden bijeenkomsten 
Wateroverlast zijn geweest, worden quick wins uitge-
voerd, behalve rondom de parkeergarage bij Jan Linders, 
De Weijer en Tapuit. Op de eerste twee locaties is met 
quick wins geen duurzaam resultaat te behalen. Hier 
kunnen alleen met grote maatregelen, die niet binnen 
het bestaande budget passen, verbeteringen worden be-
haald. Deze worden opgenomen in het masterplan water 
en in september aan de gemeenteraad voorgelegd. De 
laatstgenoemde past niet binnen de planning van dit jaar. 

Op basis van de volgende criteria is de lijst van quick wins 
en de volgorde hiervan bepaald:

1. Er is sprake van waterschade ten gevolge van binnen-
stromen van water vanuit de openbare ruimte;

2. Meerdere woningen hebben schade opgelopen;
3. De maatregel is eenvoudig realiseerbaar;
4. De maatregel is zeer effectief; 
5. Er zijn binnen afzienbare tijd geen werken te verwach-

ten die de maatregel teniet doen of overbodig maken. 
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Gebied Maatregel prioriteit Kosten 

Luneven Toegangspad park Luneven thv huisnrs 24/26 
verplaatsen en aanvoergreppel verruimen 

 €  5.000,00 

Luneven Aanleggen omgekeerde drempel in Tuinfluiter 
thv Putter

€  43.000,00 

Luneven Aanpassen toegangspad thv Tuinfluiter 5/7 €  7.000,00 

Hollesteeg Kruising aanpassen door verlaging Hollesteeg 
thv Floralaan en houtwal

€  26.900,00 

Hollesteeg Verlagen groen en houtwal evenwijdig aan de 
Hollesteeg

€  41.000,00 

Hollesteeg Aanbrengen 8 verticale permeo’s en 
kolkaansluitingen

€  52.000,00 

De Mahonie Verwijderen houtwal op 3 locatie en 
fietsbeugels

€  3.000,00 

Sweelinck Aanleg bergingsgreppel €  16.000,00 

Sweelinck Aanleg wal €  11.000,00 

Elzenstraat Twee wadi’s evenwijdig aan Elzenstraat thv 
vestiging Pantein 

 €  41.500,00 

Elzenstraat Aanbrengen verticale permeo’s 4 stuk in wadi’s €  13.000,00 

Van 
Coothstraat

Verlagen groen naast Van den Berghstraat en 
verwijderen trottoir oostzijde 

 €  28.000,00 

Van 
Coothstraat

Aanbrengen permeo’s thv Van den Berghstraat  €  6.500,00 

Van 
Coothstraat

Drempel aanbrengen in Sasse van IJsseltstraat €  7.800,00 

Luneven Stroombaan thv Merel afvangen en geleiden 
naar het Luneven

€  10.000,00 

Luneven Achterpad Julie Postelsingel €  30.000,00 

Madeleine Verlagen gras en grond vervangen door 
infiltratiezand thv achtertuinen Beugenseweg 
9-11

€  17.000,00 

Luneven Groenstrook omvormen tot afvoergreppel van 
het Leucker naar Luneven

€  9.000,00 

Luneven Aanpassen bocht ´t Leucker €  14.500,00 

Van 
Coothstraat

Plateaus vervangen door punaises  €  96.000,00 

Mahonie Vergroten sloot en kolken aansluiten op sloot €  23.500,00 

Acacia Herinrichting Acaciaplein €  46.000,00 

Totale kosten  €  547.700,00 

Quick wins 
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Meer informatie
Wanneer worden de maatregelen in uw omgeving 
uitgevoerd? 
Vanaf mei is op de website van de gemeente op ‘werk 
in uitvoering’, www.boxmeer.nl/wiu, te volgen wan-
neer de verschillende quick wins worden uitgevoerd. 
Zodra wij een precieze planning hebben voor een 
project, vindt u die hier terug. Ook sturen wij omwo-
nenden voor aanvang van het project dat aan de beurt 
is, een brief met informatie over wat er en wanneer 
het staat te gebeuren.

Masterplan water
Om tot een zo goed mogelijke aanpak te komen van 
toekomstige mogelijke wateroverlast, wordt een 
masterplan water opgesteld. In dit masterplan wordt alle 
kennis zoals berekeningen, inzichten die zijn ontstaan 
vanwege de recente grote wateroverlast en de ervaringen 
van inwoners, meegenomen. Het doel is om, binnen 
realistische financiële mogelijkheden, de overlast van 
eventuele volgende extreme regenbuien zoveel mogelijk 
te beperken. 
De knelpunten van alle dorpen in de gemeente worden 
tegen het licht gehouden om te kijken waar maatregelen 
mogelijk zijn. Begonnen is met Boxmeer en Beugen 
omdat deze afgelopen jaar het meest getroffen zijn 
door wateroverlast. De nieuwe maatregelen worden 
samengevoegd met de plannen die er al waren. Op deze 
manier ontstaat er een overzicht van het totale werk 
en de kosten en kunnen we aan de slag met de meest 
effectieve verbeteringen op korte en lange termijn.

Wat al gedaan?
Intussen is de uitvoering van verbeteringen al gewoon 
doorgegaan. Zo is inmiddels bij de Tuinfluiter 1200m3 
extra berging gerealiseerd door het waterpeil van het 
achterliggende ven te verlagen. Het effect hiervan zal 
nog extra versterkt worden door de verdere geplande 
maatregelen. 
Ook is er weer een aantal scholen afgekoppeld zodat 
regenwater niet in het riool terecht komt, maar ter 
plaatse wordt opgevangen. Dat betekent minder overlast 
in lager gelegen gebieden. Zo is het gebouw aan de dr. 
Peelenstraat van het Elzendaalcollege en het gebouw aan 
de Frans Halsstraat van de Jenaplanscholen afgekoppeld. 
Nog voor de zomervakantie worden ook aan de 
Stationsstraat en de Bilderbeekstraat de gebouwen van 
het Elzendaalcollege afgekoppeld. 

Wat kunt u zelf doen?
Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de 
openbare ruimte en u voor uw eigen terrein en huis. 
Mocht u echter bij hevige regenval wateroverlast 
vanuit de woning zelf hebben, of twijfelt u over welke 
preventieve maatregelen u het beste kunt nemen, dan 
komen we graag bij u langs.
Onze specialisten op dit gebied hebben al een aardige 
reeks keukentafelgesprekken achter de rug, waarbij ze 
met vaak eenvoudig te nemen maatregelen mensen 
verder hebben kunnen helpen. 
U blijft verantwoordelijk voor de aanpassingen op 
uw eigen perceel, zoals wij verantwoordelijk blijven 
voor de openbare ruimte, maar onze deskundige 
medewerkers komen graag bij u langs. 

Wilt u een afspraak of heeft u vragen over dit onder-
werp? 
Stuurt u dan een mail naar gemeente@boxmeer.nl ter 
attentie van John Arts. Ook kunt u telefonisch vragen 
stellen via (0485) 585 911. 
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Er wordt gestart met het inzichtelijk maken van de 

knelpunten in alle andere dorpen van de gemeente. 

Deze worden op eenzelfde manier onderzocht als 

eerder in Boxmeer en Beugen gebeurde. Deze worden 

samengevoegd met de plannen die er liggen. Op die 

manier ontstaat er een overzicht van het totale werk 

en de kosten en kunnen we aan de slag met de meest 

effectieve verbeteringen op korte en lange termijn.

Dat traject zal zo’n 2,5 tot 3 jaar in beslag nemen.

SEPT.

Alle beoogde verbeteringen voor Beugen en Boxmeer 

zijn aan berekeningen onderworpen. Op die manier 

is in beeld gekregen of de bedachte oplossingen 

daadwerkelijk de bijdrage leveren die werd verwacht. 

Ook zijn de bijbehorende kosten in kaart gebracht. Wat 

zijn de mogelijkheden in de betreffende omgeving? Welk 

effecten ontstaan door de verschillende maatregelen? 

Hoe voorkomen we dat we met een oplossing niet ergens 

anders een nieuw probleem creëren?

APRIL

De gemeenteraad beslist over het masterplan wa ter en 

de daarbij behorende kosten. Zodra de gemeenteraad 

toestemming heeft gegeven, zal het plan verder ten 

uitvoer worden gebracht. Dit plan zal onder andere via de 

nieuwsbrief bekend worden gemaakt. 

SEPT.

Er kan worden gestart met de uitvoering van de 

zogenaamde ‘quick wins’; eenvoudig te realiseren 

verbeteringen met het meeste effect, die binnen het 

bestaande budget passen. Deze worden uitgevoerd van 

april tot het einde van het jaar.

De grote maatregelen worden verder in kaart gebracht, 

zodat deze met de bijbehorende kosten in het masterplan 

water door het college beoordeeld kunnen worden en als 

raadsvoorstel kunnen worden ingediend.

APRIL

Planning 
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