
Slachtoffers watersnood krijgen 
advies na screening
27/05/2015 om 06:59 door Jelle Schepers

BEERSEL / SINT-GENESIUS-RODE - Meer dan tachtig gezinnen uit Beersel en Sint-

Genesius-Rode die slachtoffer waren van wateroverlast, hebben na een grondige 

screening van hun woning advies gekregen. Het gaat om een proefproject van de 

Vlaamse Milieumaatschappij.

De voorbije maanden zijn 85 woningen in Beersel en Sint-Genesius-Rode aan een grondige 

screening onderworpen om na te gaan waar ze kwetsbaar zijn in geval van een overstroming. De 

bewoners kregen afgelopen zaterdag individueel uitgelegd welke maatregelen ze zelf kunnen nemen. 

Het gaat om een proefproject van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Of het proefproject opvolging krijgt in andere gemeenten, is nog onduidelijk. ‘We kijken eerst hoe dit 

project loopt. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit in andere gemeenten ook mogelijk is. 

Overstromingen moeten op verschillende niveaus aangepakt worden. Waterbeheerders kunnen voor 

wachtbekkens zorgen, maar die lossen niet alles op. Zo'n investering kost ook veel en het is niet altijd 

gemakkelijk om er een bouwvergunning voor te krijgen’, zegt Joost Dewelde van de Vlaamse 

Milieumaatschappij.

Klik hier en lees meer in Het Nieuwsblad van woensdag 27 mei.

(http://www.nieuwsblad.be/extra/digikrant/toegang?

utm_source=nieuwsblad&utm_medium=article&utm_term=home&utm_content=article&utm_campaign=digikrant)

© Het Nieuwsblad / www.nieuwsblad.be.

De diagnose van de woning werd aan de mensen uitgelegd.
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