Sint-Truiden geeft eerste subsidies aan
bewoners voor waterpreventieve maatregelen
Truienaren, die in overstromingsgevoelige zones wonen, kunnen een subsidie van het
stadsbestuur krijgen om hun woning te beschermen tegen water- en/of modderoverlast.
Twee inwoners van de Langstraat in Velm ontvingen als eerste subsidies voor
waterpreventieve maatregelen.
Waterpreventieve maatregelen
Het stadsbestuur en de Watering van Sint-Truiden hebben de voorbije jaren veel
initiatieven genomen om overstromingen en water- en modderoverlast aan te pakken en
zullen ook blijven investeren in erosiemaatregelen en infrastructurele maatregelen om het
risico te beperken. Maar water- en modderoverlast kan niet alleen met deze maatregelen
bestreden worden. Bij extreme weersfenomenen zal het nooit mogelijk zijn alle overlast te
vermijden. Er moet dus ook ingezet worden op het beperken van de schade en de
overlast. Het stedelijk subsidiereglement ‘waterpreventieve maatregelen’ biedt eigenaars
die hun gebouw ‘water- of modderproof’ maken tot 75% subsidie, met een maximum van
5.000 euro voor een woning of een gebouw dat gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden en
tot 10.000 euro voor een gebouw in collectief gebruik.
Eerste subsidies, primeur voor Limburg
De bewoners van de Langstraat 41 en 43 kampten al meermaals met water- en
modderoverlast in de tuin, garage en kelder (zie foto 1 en 2).
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Om de schade en overlast te beperken lieten zij in hun tuin keerwanden plaatsen en
herprofileerden een deel van de tuin zodat het (modder)water kon afvloeien naar een
afvoerbuis die werd aangelegd op de grens van beide percelen. Een schematische
voorstelling van de ingrepen is weergegeven op figuur 1. Aan de hand van enkele foto’s
wordt de toestand vóór en na de werken weergeven.

Herprofilering tuin zodat water- en
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De totale kostprijs voor deze werken bedroeg ruim 12.000 euro. Via het stedelijk
subsidiereglement “waterpreventieve maatregelen” werd een subsidie van ongeveer 9.000
euro toegekend. “Dankzij de subsidie van ongeveer 4.800 euro, die 75% van mijn kosten
dekt, ben ik vanaf nu veel beter beschermd tegen toekomstige water- en modderoverlast”,
zegt één van de aanvragers.
“Om goede resultaten te boeken, is een geïntegreerde aanpak, met inbegrip van
studiewerk bij de woning zelf, noodzakelijk”, zegt Ingrid Kempeneers, schepen van
openbare werken. “Om de mensen zo goed mogelijk te begeleiden, werken we nauw
samen met de Watering van Sint-Truiden (die het studiewerk voor zijn rekening neemt) en
zien we toe op de correcte uitvoering van de werken. Op die manier willen we snel tot
goede resultaten komen zodat de mensen gespaard blijven van water- én modderschade”.
Contact
Stadsbestuur Sint-Truiden
Dienst Infrastructuur
Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden
info.infrastructuurwerken@sint-truiden.be

