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VERSLAG
1.

Opening
Hoogheemraadschap Aad Straathof opent de informatie avond en
heet de aanwezigen welkom.
Hij start de presentatie met uitleg over de werkzaamheden en
indeling van het hoogheemraadschap.
Projectleider Tamara van Vemden vervolgt de presentatie met het
doel van de bijeenkomst. Tevens presenteert zijn de huidige situatie
aan de hand van kaarten. Er is sprake van een aantal peilafwijkingen
dit zijn hier alle hoogwatervoorzieningen (hoger peil dan volgens
peilbesluit).
De presentatie bevat ook het huidige voorstel voor het nieuwe
peilbesluit maar kern van de avond is om uit het gebied te horen
welke problemen ervaren worden en wat mogelijke oplossingen
kunnen zijn.
Het voorstel voorziet in een nieuw peilvak rondom de Sotaweg. Dit
ter vervanging van de verschillende hoogwatervoorzieningen.
Er liggen een aantal lange duikers in het gebied. Hiervoor is overleg
nodig met de gemeente om deze aan te pakken.
Het voorstel voor het nieuwe peil bevat het afschaffen van het
zomer en winterpeil. Het nieuwe peil zal tussen die range worden
vastgesteld.
Vanuit de ringvaart zijn er nu twee inlaten. De inlaat bij de Sotaweg
blijft bestaan. De inlaat bij De Baan zal worden afgeschaft.
Het gemaal heeft 30% overcapaciteit maar het water komt slecht/
niet snel genoeg bij het gemaal.
De watervoorziening bij De Baan is nu nog in bakken. Een
aanwezige verwacht dat in de toekomst problemen kunnen ontstaan
om daar nog water uit te halen.
Het idee wordt geopperd om de buis waar water door wordt
aangevoerd direct op de inlaat aan te sluiten. De
hoogwatervoorziening is dan niet meer nodig voor het wateraanvoer.
De aanwezigen merken op dat indien het peil verlaagd wordt er goed
onderzocht moet worden of dat effect heeft op de fundering van de
woningen die daar staan.
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Bij de Sotaweg staat een dam. De watergang erachter heeft weinig
water, met name in de zomer. Kan dam niet voorzien worden van
doorloop/overloop pijpjes zodat het een soort overstort wordt?
Qua berging is de polder nu net op orde. Er hoeft geen extra water
aangelegd te worden.
Indien we hydraulische knelpunten kunnen oplossen is het niet nodig
de retoursloten te verbreden. Hier is ook nauwelijks ruimte voor.
Een aanwezige merkt op dat er een duiker ligt die is dichtgemaakt.
De duiker is een aantal jaar geleden benut om een kabel onder de
weg door te leggen.
In kleiner verband geven aanwezigen op kaarten van het gebied
knelpunten aan die men ervaart.
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