
Singelkwartier Schiedam Oost
Aanpak wateroverlast

Juli 2020

Nieuwsbrief

In het Singelkwartier is regelmatig sprake  

van wateroverlast. Helaas zorgden extreme 

regenbuien afgelopen weken in verschillende 

straten voor veel problemen. De gemeente 

vindt dit erg vervelend. Daarom willen we nu 

gaan doorpakken. 

Wij vinden het belangrijk dat u meedenkt over 

de aanpak van de wateroverlast. Het was 

lange tijd niet mogelijk was om een bewoners- 

avond te houden. Daarom kiezen we ervoor 

om u via deze nieuwsbrief te informeren.  

We vragen u om uw wensen of zorgen aan 

ons door te geven. Zo kunnen we met elkaar 

de juiste keuzes maken. Verder hopen wij  

op uw inzet, want alleen samen maken we 

Schiedam Waterklaar!

In deze nieuwsbrief
• Nu doorpakken

• Vooruitblik: hoe gaan we nu verder? 

• Oproep: stel uw vragen

• Subsidie Schiedam Waterklaar
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Oosterstraat 109 B
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Nu doorpakken

Hotspots
De eerder vastgestelde hotspots, waaronder de Villastraat en de 

Oostsingel en omgeving ondervonden tijdens de hevige buien 

veel overlast. Opvallend was dat deze keer geen enkele melding 

uit de Oosterstraat binnenkwam, terwijl de Oosterstraat 

voorheen altijd de meeste overlast ondervond. De gemeente 

heeft hier al maatregelen getroffen. Het lijkt erop dat deze 

watermaatregelen hun vruchten afwerpen. Daarom worden 

dezelfde soort maatregelen (zoals een pomp en terugslagklep) 

nu aangebracht in de Villastraat en de Oostsingel. 

Aan de slag
In de nieuwsbrief van april vertelden we u al over de 

oplossingen om wateroverlast in het Singelkwartier te 

verminderen. Na de overlast van de afgelopen weken heeft het 

projectteam Singelkwartier met de wethouder gesproken.  

We zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat we nu aan  

de slag kunnen. Ondertussen is het besluit genomen door  

te gaan met de plannen.

Geen bewonersavond
Op dit moment houden we nog geen bewonersavond. Wel krijgt 

u de mogelijkheid om uw vragen of opmerkingen met ons te 

delen. Doe dit uiterlijk 31 juli 2020.

Ontwerpfase en uitvoering
Nadat wij uw reacties hebben verwerkt, starten we met de 

ontwerpfase. We streven ernaar dat de geplande 

werkzaamheden in het derde kwartaal van dit jaar starten.

Extreme regenbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Bij extreme regenbuien 
kan het rioolstelsel de grote hoeveelheden regenwater niet verwerken. Daardoor komen 
straten en tuinen tijdelijk onder water te staan. Dit is helaas ook in de afgelopen weken 
in een aantal straten in het Singelkwartier gebeurd. 

• Voor de korte termijn is dit het plaatsen van 

terugslagkleppen en pompen in de Villastraat 

en Oostsingel. 

• Voor de middellange termijn de aanleg van een 

regenwaterriool in de Wattstraat. 

• Voor de lange termijn wordt ingezet op 

klimaatadaptieve oplossingen, zoals 

waterbergingen en infiltratie. Deze combinatie 

zorgt voor een klimaatbestendig, robuust en 

mooi watersysteem om de wateroverlast te 

verminderen.

Vooruitblik: hoe 
gaan we nu verder?
Zoals ook in de eerdere nieuwsbrief 
stond aangegeven, bestaat het plan van 
aanpak uit de volgende oplossingen om de 
wateroverlast in uw wijk te verminderen: 



3e fase; vanaf 2021 - mogelijke locaties voor waterbergingen nog nader uit te zoeken

2e fase; vanaf 2021 -  plaatsen regenwaterriool Wattstraat en aansluiten op nog aan te 
leggen waterberging Edisonplein

1e fase; vanaf kwartaal 3 2020 - plaatsen pompen en terugslagkleppen 
Villastraat/Oostsingel

De gemeente Schiedam treft de volgende 
maatregelen in het Singelkwartier om de 
kans op wateroverlast te verminderen:

• de aanleg van 2 extra pompen en 

terugslagvoorzieningen in de Villastraat en 

de Oostsingel, zodat het water sneller 

afgevoerd wordt naar de riolering waar nog  

wel ruimte zit (korte termijn, 2 jaar); 

• de aanleg van plaatselijke 

hemelwaterriolering (middellange termijn,  

3 jaar); 

• de aanleg van plaatselijke waterberging 

(middellange termijn, 5 jaar). 

We 
kunnen 
het alleen 
samen oplossen 
De gemeente kan de uitdaging die het 

veranderde klimaat met zich meebrengt 

niet alleen oplossen. Het helpt als u zelf 

ook uw steentje bijdraagt. Bijvoorbeeld 

door uw tuin te vergroenen. Veel leden 

van de klankbordgroep zijn al begonnen 

om op eigen terrein water vast te houden. 

Voor een aantal maatregelen kunt u 

subsidie krijgen. Verderop in deze 

nieuwsbrief leest u hier meer over. 

Wat kunt u zelf doen? 

• uw tuin vergroenen met (hogere) 

beplanting;

• verwijderen van tegels en deze 

vervangen voor bijvoorbeeld 

waterdoorlatende tegels of grind;

• aanleggen van een blauw/groen dak;

• afkoppelen van de regenpijp;

• een verdiepte tuin maken;

• waterberging  

ondergronds of  

bovengronds  

aanleggen.



U weet als geen ander dat we door veranderingen in het klimaat 

te maken hebben met ‘te veel’ en ‘te weinig’ water. Daarom 

investeert de gemeente de komende jaren in het klimaat-

bestendiger maken van de stad. Maar als gemeente kunnen  

we de uitdaging die het veranderde klimaat met zich meebrengt 

niet alleen oplossen. Daarom kunt u sinds 15 maart 2020 

gebruik maken van de stimuleringsregeling Schiedam 

Waterklaar. Voor de verschillende maatregelen kan de subsidie 

oplopen tot 30 euro per m2 (met een maximum van 15.000 euro). 

Samen aan de slag
Bewoners en bedrijven die zich inzetten om op eigen terrein het 

water vast te houden, kunnen hiervoor advies inwinnen en  

een bijdrage aanvragen. Bijvoorbeeld voor het verwijderen van 

tuintegels, het aanleggen van een blauw/groen dak of het 

afkoppelen van de regenpijp. Door zo veel mogelijk groen en  

zo min mogelijk tuintegels kan het regenwater in de bodem 

wegzakken. Ook biedt het weghalen van tegels ruimte aan 

planten, dieren en bodemleven. Water tijdelijk vasthouden kan 

bijvoorbeeld met een regenton of door de ondergrond aan te 

passen. Hierdoor stroomt er minder regenwater naar het riool  

en raakt het riool niet overbelast. Het groen houdt bovendien  

de tuin koeler op hete zomerse dagen.

Doet u mee? 
Ook u kunt op verschillende manieren aan de slag om in  

uw eigen tuin wateroverlast te voorkomen. Kijk voor tips  

en subsidiemogelijkheden op schiedam.nl/waterklaar.  

Onze afkoppeladviseur Alfred van ‘t Hoff 

geeft u graag persoonlijk advies. Hij is te 

bereiken op 14 010. Samen maken we 

Schiedam Waterklaar!

Subsidie Schiedam Waterklaar

Juli 2020
Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met 

Roy Abdoelkarim (procesmanager riolering en stedelijk 

water). Hij is te bereiken op 14 010. U kunt ook een mail 

sturen naar contact@schiedam.nl.

 Meer informatie
Stadskantoor, Stadserf 1

Postbus 1501, 3100 EA Schiedam

14 010 

schiedam.nl/singelkwartier

Op de website vindt u de 

nieuwsbrieven ook digitaal. 

  schiedam_nl
  gemeenteschiedam

Wij komen graag met u in gesprek.  
Daarom vragen wij u uw vragen of 
opmerkingen uiterlijk 31 juli 2020 
aan ons door te geven. 

Heeft u vragen over het project?  
Neem dan contact op met Roy 
Abdoelkarim (procesmanager riolering 
en stedelijk water). Hij is te bereiken 
op 14 010. U kunt ook een mail sturen 
naar contact@schiedam.nl.

Oproep: 
stel uw vragen


