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Vrijdag hoge waterstand, geen dreiging voor Dordrecht
Het water in de rivieren rondom het eiland van Dordrecht wordt hoger dan gebruikelijk. Dat is vooral te merken in het historisch havengebied.
De hoogste waterstand die verwacht worden volgens de verstrekte gegevens van Rijkswaterstaat, zijn:    2.21 meter boven N.A.P. op vrijdag 6 december, rond 7.30 uur.   
Naar verwachting zijn en blijven de waterstanden daarna weer lager. De hoge waterstand is het gevolg van een combinatie van noordwestenstorm en springtij.  Bij deze waterstand is er geen sprake van dreiging. U hoeft (nog) geen maatregelen te treffen om uw pand en inboedel te beschermen tegen wateroverlast.   Water op de kades  Wel kan het zijn dat op een aantal kades water komt te staan. Doordat de kades ter hoogte van de bebouwing hoger zijn dan aan de waterkant, is kans op wateroverlast minimaal. Op parkeerplaatsen aan de kade kan een laagje water komen te staan. De gemeente zet de plaatsen waar water op de kade kan komen af. We verzoeken u om op die plekkenniet te parkeren. Heeft u een parkeervergunning en kunt u hierdoor niet meer in uw eigen parkeerzone parkeren? Dan mag u tijdens deze periode ook in een aangrenzende parkeerzonde uw auto plaatsen.  (Delen van) de volgende kades bevinden zich lager dan de verwachte waterhoogte:
Kraansteiger (+1,74 m)
Leuvehaven (+1,90 m)
Bomkade (+1,92 m)
Houttuinen (+1,95 m)
Hooikade (+1,95 m)
Taankade (+1,96 m)
Korte kalkhaven (+1,97 m)
Aardappelmarkt (+2,00 m)
Knolhaven (+2,00 m)
Blauwpoortsplein (+2,01 m)
Bomhaven (+2,02 m)
Draai (+2,05 m)
Papendrechtsestraat (+2,06 m)
Pottenkade (+2,10 m)
Riedijkshaven (+2,10 m)
Buiten Kalkhaven (+2,10 m)
Keizershof (+2,12 m)
Buiten Walevest (+2,19 m)
Maartensgat (+2,20 m)
Wat doet de gemeente nu? 
De coördinator hoogwaterbestrijding van de gemeente Dordrecht houdt de situatie scherp in de gaten. De verwachte waterstanden zijn ruim voordat die waterstand zich voordoet bij de gemeente bekend. Als de verwachte waterstanden niet hoger worden dan 2,30 meter boven N.A.P., onderneemt de gemeente geen actie. 

Wat kunt u doen? 
Houd uw mailbox en brievenbus in de gaten. Als er hogere waterstanden verwacht worden, ontvangt u daarover een waarschuwing via deze mailservice. Als u in het buitendijkse deel van het historisch havengebied woont ontvangt u de waarschuwing ook schriftelijk.
In de brief over hoogwater die u jaarlijks van de gemeente ontvangt, staat de hoogte van de straat voor uw pand. U kunt die hoogte vergelijken met de verwachte waterhoogte om te zien of het nodig is om uw pand extra te beschermen.
Op www.dordrecht.nl/hoogwater vindt u meer informatie over hoogwater in het historisch havengebied.
Wanneer gaat de gemeente actie ondernemen?  Als er waterstanden worden verwacht van hoger dan 2,30 meter boven N.A.P., onderneemt de gemeente actie. Zij vult en verstrekt zandzakken in het historisch havengebied. Natuurlijk ontvangt u dan tijdig een waarschuwing via deze mailservice en in uw brievenbus.   Op de gemeentelijke website staat veel informatie over (omgaan met) hoogwater. Neem er vast een kijkje, wellicht kunt u zich nu al voorbereiden om schade door hoogwater te voorkomen. 
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   In andere steden worden nu voorzorgsmaatregelen getroffen.  Waarom hier niet?  Andere gemeenten, bijvoorbeeld aan de andere kant van de rivier, hebben te maken met andere kadehoogten, waardoor daar eerder kans is op wateroverlast. Die gemeenten nemen dus bij lagere waterstanden voorzorgsmaatregelen. U kunt erop vertrouwen dat de gemeente Dordrecht tijdig actie onderneemt wanneer de waterhoogten ook voor onze gemeente tot overlast kunnen leiden.   Waar vind ik meer informatie over hoogwater in Dordrecht?  Op www.dordrecht.nl/hoogwater vindt u uitgebreide informatie over hoogwater. Hier staan onder andere tips om u voor te bereiden zodat u bij hoogwater schade kunt voorkomen, tips om zandzakken effectief te plaatsen en nog meer praktische informatie.   Wat moet ik doen als er hoogwater komt waarbij wél risico is op wateroverlast?  Als u aangemeld bent voor de hoogwatermailservice, ontvangt u een waarschuwingsbericht. De waterstanden in dat bericht kunt u vergelijken met de straathoogte voor uw pand. Als daaruit blijkt dat er bij uw pand water kan komen, kunt u verschillende voorzorgsmaatregelen treffen, zoals zandzakken plaatsen en uw auto weghalen.   Hoe weet ik of mijn pand risico loopt op wateroverlast?  Jaarlijks ontvangt u een brief, waarin de gemeente u meer vertelt over het buitendijks wonen. In die brief staan kadehoogten genoemd per straat. Ook voor uw pand is een indicatie* gegeven van de hoogte (straathoogte voor uw pand). Deze hoogte kunt u vergelijken met de verwachte waterstanden. Is de verwachte waterstand hoger dan de straathoogte bij uw pand? Dan is het verstandig om voorzorgsmaatregelen te treffen. Let goed op of er behalve uw voordeur nog andere openingen op straathoogte zijn, zoals (kelder)ramen of luiken.   * Bij de indicatie van de straathoogte voor uw pand is geen rekening gehouden met eventuele verhogingen aan het pand zelf, zoals trapjes voor de deur.
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