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”Behoud een werkzame pomp in Hillegersberg” 

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 18 februari 2021, ter bespreking van het 
Gemeentelijk Riolering5plan 2021-2025, 

constaterende dat 
In het GRP voor 2021—2025, net als in eerdere jaren, een goede samenwerking met de 
bewoners zeer belangrijk is; 
De installatie van een pomp in Hillegersberg om paalrot te voorkomen een voorbeeld is 
van goede samenwerking tussen de gemeente en bewoners; 
De bewoners van Hillegersberg al sinds 2005 structureel te maken hebben met een lage 
grondwaterstand waardoor paalrot kan optreden en funderingsproblemen kunnen 
ontstaan in de wijk; 
De bewoners, vertegenwoordigd in de initiatiefgroep ’Grondwater Op Peil', zich met 
behulp van de pomp al jaren succesvol inzetten om paalrot te bestrijden,- 
De initiatiefnemers de gemeente daarom nog steeds dankbaar zijn voor de installatie van 
de pomp jaren geleden en de pomp dus graag willen behouden; 

overwegende dat . - ._‚ ’. _ \ 

In het GRP 2021-2025 echter niet duidelijk äá'ar voren komt dat de gemeente de pomp in 
Hilligerberg ook echt wil behouden; 
De woordvoerder van GOP op 13 januari 2021 heeft ingesproken in de commissie BWB 
om dit aan te kaarten en de wethouder te vragen de pomp te behouden; 
De wethouder heeft toegezegd in de commissie van 13-01-2021 de pomp voor 
onbepaalde tijd te willen behouden door deze toe te voegen aan de 'kleine gemalen' van 
de gemeente Rotterdam; 
Bewoners uit gesprekken met de gemeente de indruk krĳgen dat dit anders wordt 
geïnterpreteerd dan door de wethouder toegezegd; 
Dit voor frustraties zorgt bij de initiatiefnemers van GDP; 
Deze onduidelijkheid over het voortbestaan van de pomp onterecht is aangezien 
bewezen is dat de pomp succesvol is in het voorkomen van paalrot; 
Hiermee ook hoge kosten voor funderingsherstel in de Bloemen— en Gravenbuurt zijn 
vermeden; 
Dit tot slot een prachtig voorbeeld is van een goed werkend burgerinitiatief waarbij de 
bewoners zich gepassioneerd inzetten voor het behoud van hun eigen omgeving; 

verzoekt het college 
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Om de pilot met de pomp in de Bloemen-en Gravenbuurt in Hillegersberg voor 
onbepaalde tijd voort te zetten; 



0 De huidige pilot om te vormen naar structureel beheer. Hiertoe een _ 
beheersovereenkomst te sluiten met betrokken bewoners, waar overleg met bewoners 
over gewenst waterpeil onderdeel vanuit maakt; 

0 De gemeenteraad eXpliciet te betrekken bij eventuele beleidswijzigingen omtrent de 
inzet van deze pomp 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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