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lphogen moet Kockengen waterbestendig maken

ls20 milioen genoeg?

Stichtse Vecht en waterschap
Rijnlanden geven

over de wateroverlast
bij hevige regenval te maken kri

10 iaar wordt 2O miljoen geinvesteerd in
maken van het polderdorp: alle straten

naar de knop g
Joost Winnubst,
gedupeerde
wateroYerla st
,,Onze vloer moet
verTangen wor-
den, het behang
worden ver-
nieu$'d en het
schilderwerk is
naax de kroppen.
Een aantal deu-
ren is aan de on-
derkant 'dik' geworden. Het is nog niet
duidelijk of het waterschap hier aanspra-
keliik voor kan $'orden gesteld. Vreemd is
wel dat wij op het hoger gelegen oude
dorp wonen en dai ons huis nu voor de
tweede keer onder wat€r is gelopen. We
hebben hier geen last van verzakkend
veen, het oude dorp ligt op een kleilaag.
Er is blijkbaax iets anders aan de hand, de
waterhuishouding lijkt niet.goed in elkaar
te zitten. We wonen niet op de Grebbe-
berg, dat besef ik ook wel. Maar ik denk
dat met de 20 miljoen die is gereserveerd
voor het ophogen van de straten in het
'nieuwe dorp', ook moet worden gekeken
naar de situatie in het oude dorp."

Ronatd Brinkhof,
voorzitter Dorps-
comit6 Koekengen
,,De gemeente wil in
oktotrer beginnen met
het ophogen van een
aant&l strateE de aan-
besteding is a.l rond.
Het is slimmer dit uit
te siellen tot de resul-
taten van enkele on-
derzoeken bekend
zin. Het is zeer waaNchijnlijk dat de water-
overlast van 28 juli is veroorzaakt door 'ge-
bieds\Teemd' waler. Er is nogal wat fout ge-
gaan: stuwen die open of dicht werden gezet,

terwijl datjuist niet moest. waarschijr ijk is
water uit Maarssenbroek en Leidsche Rijn hier
naaxtoe gestroomd. Het kan niet zo zijn dat
Kockenezen door waterschade op kosten wor-
den gejaagd doordat overtollig water varl el-
ders hier naartoe komt. Minstens zo erg is dat
hel gemaaltje op hel oude dorp niet werkte.
Juist hie! in het hoge gedeelte van het dorp,
zijn l8 parden onder water gekomen, waax het
om gaat is dat de wateroverlast alle zwakke
punten '!an de waterhuishouding in en rond
Kockengen heeft blootgelegal. Kijk daar ee$t
goed naar voordat je 20 miljoen euro besteedt,

Rob Gets,
lid ktankbord
Waterproof
,,Ik zeg niet dat die
20 miljoen niet
goed besteed gaat
worden, maat de
gemeente en het
waterschap zijn na-
latig geweest in
hun onderhouds-
werkzaamheden.
Toen Kockengen nog een eigen gemeente
was, werden de tuinen van de huurhtrizen
regelmatig opgehoogd. En tja. nu moelen
die mensen op eigen kosten opeens hun
tuin met een halve meter ophogen. Ik snap
ook wel dat niet alles kan zoals woeger.
Maar zet als gemeente en waterschap veel
meer in op burgerparticipalie. Afgelopen
week heb ik het riviertje De Bijleveld op
het dorp helemiral met de hand ontdaan
Van waterplanten. Ben ik een dag mee
bezig geweest, nu draait dit gemaal weer
als een tierelier. Het dory hoefl helemaal
niet onder te lopeq a,ls je de stuwen en ge-

ma.len maar goed onderhoudt, de sloten
goed baggen en de waterdoorlaten tijdig
doorspuit. Het scheeltje ba.kken met geldi'


