Van: noreply@dordrecht.nl
Datum: 5 december 2013 15:51:13 GMT+01:00
Aan: bewoners@plantij.nl
Onderwerp: Waarschuwing hoge waterstand Dordrecht

 

Waarschuwing hoge waterstand Dordrecht
Het water in de rivieren rondom het eiland van Dordrecht wordt vrijdag 6 december hoger dan gebruikelijk. In tegenstelling tot de eerdere verwachting, kunnen de waterstanden wateroverlast tot gevolg hebben in delen van het historisch havengebied in Dordrecht. 

De hoogste waterstanden die verwacht worden zijn: 

2,30 meter boven N.A.P. op vrijdag 6 december rond 08:00 uur; 
2,18 meter boven N.A.P. op vrijdag 6 december rond 19.00 uur. 

Bij deze waterstanden kan wateroverlast optreden bij panden op kades waarvan de kadehoogten lager zijn dan de verwachte waterstanden. De gemeente adviseert u om u voor te bereiden op de hoge waterstanden. 

Loopt mijn pand risico? 
Bekijk de hoogtes van de kades in het historisch havengebied. Als de hoogte van de kade waar uw pand staat lager is dan de verwachte waterstand, is het verstandig om voorzorgsmaatregelen te treffen. 

Let op: bij lange kades kan de hoogte op- of aflopend zijn. Wilt u preciezer weten of uw pand risico loopt? Kijk dan in de hoogwaterbrief die u jaarlijks van de gemeente ontvangt. Daarin staat de specifieke hoogte van de stoep voor uw pand opgenomen. 

Let op: de verwachte waterstanden zijn schattingen. Als de kadehoogte bij uw pand niet veel verschilt van de verwachte waterstand, raden we u aan om voorzorgsmaatregelen te treffen. 

Wat kunt u doen?
Ga na of uw pand risico loopt. Als uw pand risico loopt, tref dan voorzorgsmaatregelen die voor uw pand nodig en nuttig zijn. Plaats bijvoorbeeld zandzakken of vloedschotten voor deuren en (kelder)ramen; verplaats waardevolle spullen uit de kelder en indien nodig van de begane grond. Lees meer tips en ideeën om uw pand te beschermen op www.dordrecht.nl/hoogwater
Parkeer uw auto niet in het gebied. U kunt met uw parkeervergunning tijdens het hoogwater ook parkeren in aangrenzende parkeerzones. Heeft u geen parkeervergunning, parkeer uw auto dan op de Noordendijk of de Weeskinderendijk.
Bent u al goed voorbereid, of loopt uw pand geen risico? Uw buurtbewoners kunnen uw hulp goed gebruiken. Help bijvoorbeeld met het verplaatsen van zandzakken.
Blijf op de hoogte van de situatie in Dordrecht via www.dordrecht.nl
 
Zandzakken  Op de volgende locaties kunt u zandzakken afhalen:
Hoek Boomstraat/ Taankade;
Hoek Roobrug/ Nieuwe Haven;
Hoek Leuvebrug/ Voorstraat;
Kerkeplaat 3 (opslagterrein gemeente).
Het opslagterrein aan de Kerkeplaat is geopend tot 16:30 uur. De zandzakken in de binnenstad worden op 5 december tot 22.00 uur aangevuld. Bij de Kerkeplaat worden alleen zandzakken verstrekt op vertoon van een bewijs waar uw adres op staat.
Bekijk de instructiefilm of de foto-instructie voor het correct plaatsen van zandzakken.   Let op: een zandzak weegt ongeveer 10 kilo. U hebt er meerdere nodig om uw pand te beschermen. Stem vervoer hierop af, bijvoorbeeld door een auto of een kruiwagen te gebruiken.   Wat doet de gemeente?  De gemeente vult en verstrekt zandzakken en zorgt ervoor dat de kades die onder dreigen te lopen, afgezet worden. Indien nodig stelt de gemeente parkeerverboden in.  Daarnaast voorziet de gemeente u van actuele informatie www.dordrecht.nl  Ook zorgt de gemeente ervoor dat het watersysteem op het eiland beschermd blijft, zodat het hoge rivierwater zo min mogelijk invloed heeft op de sloten en andere wateren.   Waterkeringen  In de landelijke berichtgeving over de situatie van het waterpeil wordt gesuggereerd dat alle keringen gesloten worden. Dat is niet het geval. De Maeslandkering wordt vooralsnog niet gesloten. Dat is belangrijk voor Dordrecht, omdat sluiting van de Maeslandkering kan zorgen voor een verdere verhoging van de waterstand in deze regio. die invloed heeft op de waterstand rond Dordrecht. 
Over deze hoogwatermailservice
U ontvangt deze mail omdat u ingeschreven staat voor de hoogwatermailservice van de gemeente Dordrecht. Deze informatie is gericht aan bewoners van het buitendijkse gedeelte van het historisch havengebied, in de binnenstad van Dordrecht. Als uw pand niet in dit gebied staat, zijn deze tips en adviezen niet voor u van toepassing.   Kent u iemand voor wie deze mailservice interessant is? Stuur deze mail dan alstublieft door.   Aanmelden/Afmelden voor de hoogwatermailservice kan hieronder.
Meer informatie
Deze informatie is bedoeld voor bewoners van het historisch havengebied, in de binnenstad van Dordrecht. Als uw pand niet in dit gebied staat, zijn deze tips en adviezen niet voor u van toepassing.   Veelgestelde vragen   Hoe lang duurt dit?  We kunnen op dit moment rekenen op de pieken van hoogwater rond de tijden die zijn aangegeven. We verwachten dat na deze pieken, het waterpeil weer zakt en de maatregelen niet meer nodig zijn. Natuurlijk is het wel verstandig om na de genoemde periode nog even alert te blijven.   Ik heb water in mijn kelder, wat nu?  Als er water in uw kelder staat kunt u dat melden bij de brandweer. Na de laatste hoogwaterpiek zal de brandweer uw kelder komen leegpompen.   Waarom komt de brandweer mijn kelder niet meteen leegpompen?  Vaak komt hoogwater in meerdere piekmomenten. Leegpompen na het eerste piekmoment is dan zinloos, omdat de kelder bij het volgende piekmoment weer volloopt. Pas als de waterstanden gezakt zijn na de laatste hoogwaterpiek is het leegpompen effectief.   Wie is er verantwoordelijk voor waterschade aan mijn pand?  Schade veroorzaakt door hoogwater valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar/gebruiker van een pand. Als de gebruiker niet de eigenaar is valt schade aan het pand onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar, en schade aan de inboedel onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.   Kan ik mijn pand en eigendommen structureel beschermen tegen water?  Dat kan zeker. Er zijn veel mogelijkheden om uw pand te beschermen tegen de invloeden van water. Bijvoorbeeld door het waterdicht te impregneren, waterdichte kozijnen te plaatsen en het verstandig in te richten. Ieder pand is anders, dus er zijn geen kant en klare oplossingen. Wel zijn er ideeën en tips die u kunt raadplegen.
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