
Kockenezen boos en
teleurgesteld biieen
DOUWE ANNE VERBRUGGE

KoCKENGEN I In motel Breukelen
kwamen gisteravond meer dan
300 Kockenezen bijeen om van

de gemeente Stichtse Vecht en
het waterschap Stichtse Rijnlan-
den tekst en uitleg te krijgen van
het water dat oP 28 juli het dorp
binnenliep en maar niet weg
ging. Verder dan excuses en dat
er nader onderzoek moet wdrden
gedaan, hMamen de twee be-

siuursorganisaties niet. Tot ont-
steltenis van

Mij* v*rx*- veel van de aan-

*c*na(! r wezigen.

s:l*;ldt rtti! In het aan het

"-* r" *"i** begin van de

": '* :'""* " bijeenkomst ge_

'!11trf e#4 !t presenteerde

$:i* g$* onileuoek van

*Clt*',tl!Cg* Twynstra&
, - --- , : Gudde was alii' 

.'s1! 's gebleken dat de
" llpr$vtrr" samenwerking

i**C tussen ge-
meente en wa-

terschap er tijdens en na de wa-

teroverlast niet was. Ook werd de

communicatie naar de bevolking
niet op elkaar afgestemd en kreeg
brandweer Kockengen geen con-

tact met het gemeentebestuul
'Gemalen 

die niet werkten, ver-
stopte watergangen, te laat inge-
zette noodoplossingen, eerdere

 . Autoriteiten kregen veeL kri-
tieK. FOTO DOUWE ANNE VERBRUGGE

beloften na de wateroverlast in
oktober 2013 die niet werden na-
gekomen, de gemeente die geen

crisisplan in werking stelde en

een afwezige dijkgraaf.
De Kockenezen maakten zich
boos en waren vooral teleurge-

steld dat oP veel wagen geen ant-
woord kwam. ,,Geef nieuwe be-

stuurders een kans," werd uit de

zaa.l geroepen ,,U moet uw conse-
quenties trekken en geen Poli-
tieke spelletjes met ons spelen."

Voor de geduPeerden van de wa-
teroverlast werd tijdens deze

avond duidelijk waar zij naar toe
moeten met hun claims. Een van
hen: ,,Mijn verzekeraar meldt mij
dat ik moet uitzoeken wie de

schuldige is varl de wateroverlast.
Nu weet ik dat ik bij jullie moet
zijn, nu blijkt hoeveel er is misge-

saar bij ju iel'
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