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In deze brochure vindt u informatie over de maatregelen die het 
stadsbestuur neemt om de oorzaken van de wateroverlast te 
bestrijden en de overlast bij overstromingen te beperken.  
 



Blijf op de hoogte  
 
Website en infoblad 
Op www.geraardsbergen.be/wateroverlast  
vindt u een actuele stand van zaken van de 
maatregelen die genomen worden om  
oorzaken van de wateroverlast te 
bestrijden en de overlast bij 
overstromingen te beperken. Wanneer er 
nieuwe ontwikkelingen zijn vindt u een 
update in het driemaandelijk infoblad. 
 

 
Informatie via sms  

Het stadsbestuur heeft een sms-dienst om inwoners bij 
(dreigende) wateroverlast op de hoogte te brengen van de 
stand van zaken. Inwoners die van deze gratis service 
gebruik willen maken, kunnen naam, adres en gsm-nummer 
melden aan het stadsbestuur, bij voorkeur elektronisch via 

www.geraardsbergen.be/wateroverlast of via 054 43 44 12. De gsm-
nummers zullen uitsluitend bij watersnood worden gebruikt en worden niet 
aan derden doorgegeven. 
Er werden in het afgelopen jaar al vier sms’jes verstuurd bij dreigende 
wateroverlast: bij het hoge waterpeil van 15 december 2011, 16 december 
2011, 5 januari 2012 en 6 januari 2012. 
 
 

Helpforum bij wateroverlast 
Om mensen bij elkaar te brengen die hulp 
zoeken en hulp aanbieden, voor, tijdens 
of na wateroverlast of overstromingen, 
heeft Eva Saegerman een internetforum 
opgericht.  Iedereen die de regels van het 
forum respecteert, kan zich aanmelden en 
berichten plaatsen. Bovendien wil het 
forum een aanvulling zijn op alle officiële 
informatie van de stad met meer info over 
onder andere waterstanden, weersverwachtingen en 
overstromingsvoorspellingen. Het forum kan u vinden op 
http://wateroverlastgeraardsbergen.123forum.be. 
 
 



Brochure ‘Overtromingsveilig bouwen en 
wonen’ 
 
Ondoordacht bouwen in overstromingsgevoelig gebied verhoogt het risico 
op waterschade. Niet alleen voor uw eigendom, maar ook voor de 
gebouwen en mensen in de omgeving. Er wordt immers ruimte afgenomen 
die anders zou kunnen ingenomen worden door overstromingswater. Dit 
water moet dan een weg gaan zoeken naar de omliggende gebieden. 
 
De overheid staat (ver)bouwen in overstromingsgevoelig gebied niet altijd 
toe. Het is dan ook van belang om u op voorhand zo goed mogelijk te 
informeren of het haalbaar is om in overstromingsgevoelig gebied te 
bouwen. En als er dan toch mag gebouwd worden, welke voorwaarden er 
te verwachten zijn. Veel hangt ook af van de lokale situatie. 
 

Hoe kan u uw woning beschermen tegen schade door 
overstromingen? 
 

U leest het in de brochure 'Overstromingsveilig 
bouwen en wonen' van de Coördinatiecommissie 
Integraal Waterbeleid'. U vindt er informatie over 
de overstromingsgevoelige gebieden in 
Vlaanderen, of u er al dan niet mag bouwen, hoe 
u waterschade kan voorkomen en wat u kan 
doen bij een dreigende overstroming. Ook de 
verzekering tegen waterschade komt aan bod. 
 
U kan de brochure bestellen bij: 
 
Stadsbestuur Geraardsbergen 
Dienst Duurzaamheid, Weverijstraat 20 
9500 Geraardsbergen, 054 43 44 24, 
duurzaam@geraardsbergen.be 

 
of online raadplegen via www.geraardsbergen.be/wateroverlast.  
Via de webanimatie ontdekt u hoe u een huis overstromingsveilig kunt 
bouwen of hoe u een bestaande woning kunt beveiligen tegen 
wateroverlast. 
 
 



Aanpak wateroverlast per getroffen buurt 

Overboelare 
 
Het Waterbouwkundig Labo heeft onderzocht, in opdracht van de Vlaamse 
regering en in het kader van een breder onderzoek, hoe dijken kunnen 
ingeschakeld worden op korte termijn en in welke mate een investering in 
dijken verantwoordbaar is in combinatie met de andere maatregelen.  
 
Omdat het probleem in Overboelare meervoudig is, wordt momenteel in 
overleg met Aquafin en W&Z een integraal pakket van maatregelen gezocht 
(verhogen bestaande dijken, bijkomende dijken, aanpassen pompcapaciteit 
op Gavergracht, …). Vervolgens wil W&Z de MER-studie voor de 
verschillende scenario’s starten. 
 
Net voor de gewestgrens mondt de Mark uit in de Dender. De Vlaamse 
Milieu Maatschappij werkt aan een integraal project op de Mark. De aanleg 
van een tweede bufferbekken en de hermeandering van de Mark moeten 
de wateroverlast stroomafwaarts doen verminderen. De werken worden 
binnenkort aangevat. 

Goeferdinge 
 
De Molenbeek zorgt in Goeferdinge voor overstromingsrisico. De beheerder 
van de Molenbeek, de provincie Oost-Vlaanderen, heeft daarom 
bijkomende buffercapaciteit voorzien door de aanleg van een wachtbekken 
op de Molenbeek in Goeferdinge en een op de Kalsterbeek in Zarlardinge. 
Ze plant nog een derde bufferbekken op de Terkleppebeek in Everbeek. 
Daarvoor is het voorbereidend overleg met de gemeente Brakel begonnen. 

Zandbergen 

− Jan De Coomanstraat en Beekstraat 
Bij hoge waterstanden van de Dender kan de Molenbeek haar water 
onvoldoende lozen en zorgt ze voor overstromingen in deze buurt. 
De VMM is klaar met de aanleg van twee wachtbekkens op de Molenbeek: 
één in Smeerebbe-Vloerzegem en één ter hoogte van de N42 in Lierde. 
Meer stroomopwaarts plant ze de aanleg van nog een wachtbekken ter 
hoogte van Trippen. 
 
Een bijkomend probleem in deze buurt is dat de Nuchten twee meter lager 
ligt dan de Dender en het water bij hoge Denderwaterstanden niet via de 
Rijt kan wegstromen. Daardoor blijft het gebied dagenlang onder water 
staan na overstromingen. De provincie Oost-Vlaanderen heeft begin 2012 
een studieopdracht goedgekeurd voor het herstel van de historische 
monding van de Nuchterrijte en de regelconstructie aan de samenvloeiing 



van de Nuchterrijte en de Dender, evenals voor een schuif en vuilrooster op 
de locatie waar de Nuchterrijte onder de Jan De Coomanstraat sifoneert. 
 
De buisconstructies onder de wegenis, spoorweg, e.d. worden 
gecontroleerd naar doorvoercapaciteit.  

− Jan De Coomanstraat (tussen Beekstraat en 
gemeentegrens met Ninove) 

De stad geeft opdracht aan Aquafin om in de Jan De Coomanstraat net 
voor de grens met Ninove, het volgende te onderzoeken: de nood aan het 
plaatsen van een terugslagklep op het regenwaterstelsel, het afleiden van 
de grachten en het nivelleren van het voetpad.  

− Benedenstraat 
De provincie Oost-Vlaanderen en de stad hebben een veldonderzoek en 
opmetingen uitgevoerd. ·De stad heeft een ontwerper aangesteld voor het 
plaatsen van een  dijk (of alternatieve waterkering) en riolering langs en in 
Benedenstraat. 

− Peperstraat 
W&Z onderzoekt of ingrepen aan de oevers van de Dender of dijken een 
oplossing kunnen bieden voor het risico op wateroverlast in de Peperstraat.  
 

Geraardsbergen – Karmelietenstraat / centrum 
 
De waterdreiging voor de Karmelietenstraat komt niet alleen rechtstreeks 
uit de Dender, maar ook in belangrijke mate uit de riolering. Het water 
stroomt er uit de riolen de straat op en de huizen binnen. 
 
De stad en Aquafin hebben meerdere terreinonderzoeken uitgevoerd. 
Daaruit konden enkele effectieve maatregelen naar voor worden 
geschoven.  
Zo heeft Aquafin de collector van Grotestraat tot Karmelietenstraat 
geruimd en vervolgens een camera-inspectie uitgevoerd om de vermazing 
tussen de Oude Dender en de collector te onderzoeken. De resultaten van 
het cameraonderzoek worden binnenkort verwacht. 
Aquafin en stad gaan de instroom van overstromingswater via de Oude 
Dender en de collector naar het stadscentrum beperken door het 
vervangen van roosters door gesloten deksels, het plaatsen van 
ontluchting, het waterdicht afsluiten van een open toezichtsput en het 
plaatsen van een schof en dijkjes aan de oorsprong Oude Dender. De 
procedures zijn lopende. 
 
Om tegemoet te komen aan een voorstel van buurtbewoners, heeft  
Aquafin ook de potentiële werking van een omgekeerde venturiconstructie 
voor de uitstroom van afvalwater uit het rioleringsnet onderzocht maar 
zulke constructie blijkt weinig effectief.  



 
Voor verschillende woningen in de Karmelietenstraat, maar ook de 
Kattestraat en omgeving, kan het plaatsen van een terugslagklep op de 
vuilwaterafvoer soelaas bieden. Dit is een maatregel die in aanmerking kan 
komen voor de premie voor waterpreventieve maatregelen van de stad (zie 
verder).  
 
W&Z plant nog dit jaar te starten met de vernieuwing van de stuw te 
Geraardsbergen. Dit zal op termijn de doorvoercapaciteit van de Dender 
verhogen.  

 
Aanpak wateroverlast – algemeen 
 

Beheer 
In Vlaanderen zijn verschillende overheden en personen verantwoordelijk 
voor het beheer van waterlopen. De bevoegdheid over de verschillende 
maatregelen die de inwoners van Geraardsbergen soelaas moeten bieden, 
rust dan ook bij de verschillende overheden en instanties. U vindt de 
verdeling van de bevoegdheden in onderstaande tabel. 
 
Bevaarbare 
waterlopen 

Waterwegen & Zeekanaal NV (W&Z) 

1e categorie Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 
2e categorie provincie 
3e categorie + 
straatgrachten 

stad 

Onbevaarbare 
waterlopen 

private grachten aangelanden 
 
Indien u erover twijfelt wie een bepaalde gracht moet onderhouden, kan u 
terecht bij de technische dienst van de stad (tel. 054 43 44 32, e-mail 
technische.dienst@geraardsbergen.be). 
 

Beleid 
Naar aanleiding van de overstromingen van november 2010 organiseerden 
de commissies Leefmilieu/Ruimtelijke Ordening en Openbare 
Werken/Infrastructuur van het Vlaams parlement een reeks hoorzittingen, 
waarna de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (‘CIW’) het rapport 
‘Globale evaluatie overstromingen 2010’ heeft overgemaakt aan de 
Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. Het Vlaams Parlement heeft 
op 7 juli 2011 de ‘Resolutie betreffende het beheersen van de 
wateroverlast in het kader van integraal waterbeleid’ goedgekeurd. 
 
Om een plan van aanpak voor de wateroverlast in het Denderbekken 
gecoördineerd uit te werken in overleg met alle betrokken actoren heeft in 
2011 een paar keer een interbestuurlijk overleg (‘IBO’) plaatsgevonden. Dit 



op initiatief van het stadsbestuur, op vraag van minister Schauvliege en 
onder leiding van de provinciegouverneur. 
 
Als gevolg van de voorstellen die werden opgemaakt door dit IBO 
Denderbekken heeft de Vlaamse regering op voorstel van minister Hilde 
Crevits, minister Joke Schauvliege en minister Philippe Muyters op 25 mei 
2012 een plan van aanpak voor de wateroverlast in het Denderbekken 
principieel goedgekeurd, zij het zonder financieel of budgettair 
engagement. 
De verdere opvolging en coördinatie gebeurt door het Bekkenbestuur 
Denderbekken en de CIW in nauw overleg met de betrokken besturen en 
waterbeheerders en het departement RWO. 
 
Inmiddels is ook de communicatie en het overleg tussen Vlaanderen en 
Wallonië op het niveau van de beheerders van de Dender opgewaardeerd. 
In de toekomst zal op momenten van dreiging tot wateroverlast meer info 
doorgespeeld worden naar de betrokken lokale besturen. 
 

Oorzaken van de overstromingen 
Winteroverstromingen worden veroorzaakt door langdurige regen en een 
verzadigde bodem. Een eerste belangrijke oorzaak van die overstromingen 
is de verharding van Vlaanderen. Het regenwater kan steeds moeilijker in 
de grond sijpelen, de bodem werd harder door asfaltering en bebouwing. 
Die harde bodem maakt dat het water heel snel afvloeit naar de grote 
rivieren en die kunnen zulke hoeveelheden water niet aan. 
 
Bijkomende oorzaak is dat de landbouwpercelen almaar groter werden. 
Vroeger hadden de boeren kleine percelen met grachtjes en hagen. Dit 
veranderde: er kwamen grote percelen, grachten gingen dicht, hagen 
verdwenen. Daardoor is het voor het hemelwater moeilijker om in de 
bodem door te dringen. Want dit moet traag gebeuren, de bodem moet als 
een spons kunnen fungeren. Die sponsfunctie is nu weg, het water spoelt 
snel naar de rivieren. 
 
Tweede belangrijke oorzaak van de winteroverstromingen is dat her en der 
valleien bebouwd werden. Vroeger waren er meer winterbedden, 
overstromingsgebieden die in de winter onder water konden staan. 
 
Of we meer overstromingen zullen krijgen in de toekomst, zal voornamelijk 
afhangen van de klimaatsverandering, wat moeilijk exact te voorspellen is. 
 



Maatregelen om overlast door overstromingen te 
voorkomen 

Bepaalde soorten maatregelen zijn belangrijker en hebben meer effect dan 
andere. Elke individuele burger en elke waterloopbeheerder draagt 
verantwoordelijkheid.  
 
De bovenvermelde oorzaken maken duidelijk dat de aandacht prioritair 
moet uitgaan naar het vasthouden van water. 
In verstedelijkt gebied kan dat door aangepaste bouwvoorschriften en door 
uitbreiding van de verplichte erosiebestrijding en 
waterconserveringsprojecten. 
 
Om dit principe toe te passen, treffen het gewest, de provincie en de stad 
algemene brongerichte maatregelen via een verordening inzake afval- en 
hemelwater. De maatregelen hebben betrekking op de verplichte opvang 
en hergebruik van regenwater en infiltratie of buffering bij elke nieuwbouw 
en herbouw en bij de aanleg van verhardingen. Bovendien stimuleert de 
stad deze maatregelen bij verbouwingen via een premiereglement en 
adviesverlening en voert ze controles uit op de goede naleving ervan. 
 
Om erosie en modderstromen tegen te gaan, heeft het stadsbestuur de 
medewerking van de landbouwers hard nodig. Zij kunnen door 
teelttechnische maatregelen, perceelsrandenbeheer en grasbufferstroken al 
een deel van de ellende tegenhouden. In landbouwgebied moet het 
erosiebestrijdingsplan zorgen voor het deel van de oplossing daar. 
Landbouwers krijgen hiervoor begeleiding van de provincie en de stad en 
kunnen rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid.  
 
De stad stimuleert landbouwers en andere inwoners ook om hagen, 
houtkanten en dergelijke (‘kleine landschapselementen’ genaamd) aan te 
planten of te onderhouden via een subsidie en om velden te voorzien van 
een winterbegroeiing. 
 
Pas indien het ophouden van het water ontoereikend blijkt, is het bergen 
van het water, via bvb. bufferbekkens, aangewezen. Hierover leest u in 
onderstaande punten meer. 
 
Als ophouden en bergen onvoldoende zijn, moet water gecontroleerd 
afgevoerd worden en daar waar wateroverlast dreigt, zo vlot mogelijk 
worden afgevoerd. Weloverwogen ruimen van grachten is daarbij 
belangrijk. 
 
Enkele concrete maatregelen nader bekeken: 

• Onteigening 
Het Vlaams Gewest is niet van plan om woningen die in watergevoelig 
gebied gebouwd zijn, te onteigenen.  



• Watertoets 
Bij elke stedenbouwkundige aanvraag wordt de watertoets toegepast.  In 
die watertoets wordt enerzijds onderzocht wat de algemene impact van de 
werken of veranderingen zal zijn op de omgeving en anderzijds welke 
effecten de werken zullen veroorzaken in het gebied van de werken zelf. 
Het resultaat van de watertoets wordt in de vergunning opgenomen als een 
waterparagraaf, waarbij voorwaarden worden opgelegd om eventuele 
schade zoveel mogelijk te beperken. 
 
Voor het uitvoeren van de watertoets kan de vergunningverlener een 
toepassing van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid gebruiken 
die toelaat om op een systematische manier de mogelijke impact van het 
project op het watersysteem na te gaan. 
Om de verbouwer of de ontwerper al in de ontwerpfase enkele 
aandachtspunten mee te geven waarmee best rekening gehouden wordt, 
werd in deze toepassing ook een luik voor de bouwheer/architect voorzien. 
Ook de te verwachten voorwaarden op basis van de ligging van het 
(ver)bouwproject in overstromingsgevoelig gebied kan u er raadplegen: 
http://www.integraalwaterbeleid.be/watertoetsinstrument/ 

• Vernieuwing stuwen op de Dender 
De stuwen op de Dender zullen door Waterwegen & Zeekanaal NV 
vernieuwd worden omdat de stuwen het grootste knelpunt zijn inzake 
wateroverlast op de Dender zelf. Daarbij zijn de stuwen van Aalst en 
Geraardsbergen voor de Vlaamse regering prioritair. De kost voor de 
vernieuwbouw van de stuw van Geraardsbergen wordt geraamd op 5,2 
miljoen euro; de start der werken wordt verwacht eind 2012. Tegen 2016 
zouden de overige stuwen op de Dender vernieuwd moeten zijn. 

• Baggeren 
Baggeren van de Dender dringt zich in eerste instantie niet op aangezien 
de doorstroomsectie groot genoeg is. De knelpunten op de Dender bestaan 
in hoofdzaak uit de verouderde stuwen zoals hierboven toegelicht. Wel 
worden natuurlijke drempels in de Dender weggenomen. 
Enkel 1 km stroomopwaarts van de stuw van Geraardsbergen waar de 
doorstroomsectie te klein is, zal de Dender met 1 meter verdiept en 
gebaggerd worden. 
 
Wanneer een hoge Denderwaterstand zich aankondigt, laat men het 
waterpeil zo laag mogelijk zakken. Het peil van  de Dender kan niet 
preventief verlaagd worden tot onder een bepaald niveau, aangezien dan 
het risico bestaat dat de oevers instorten.  

• Bufferbekkens 
Om meer ruimte voor water te creëren langs de Dender stroomopwaarts 
van Geraardsbergen, wordt in Wallonië de aanleg van bufferbekkens 
gepland en tevens langs de Marke, die net voor de gewestgrens in de 
Dender uitmondt. 



Verder worden bijkomende bufferbekkens gepland op de Molenbeek die 
door Goeferdinge stroomt en op de Molenbeek die door Ophasselt, 
Smeerebbe-Vloerzegem en Zandbergen stroomt (zie hierboven). 

• Onderhoud waterlopen en grachten 
Elke individuele burger en elke waterloopbeheerder is verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de grachten en waterlopen die onder zijn of haar 
beheer vallen.  
 
Vlaanderen, de provincie en de stad voorzien jaarlijks budgetten voor het 
ruimen en onderhouden van waterlopen. Op basis van de 
noodwendigheden wordt jaarlijks een planning opgemaakt. 
 
Veel afwateringsgrachten vallen echter niet onder het beheer van deze 
overheden, maar onder de verantwoordelijkheid van de aangelanden 
(individuele burgers). Indien u erover twijfelt wie een bepaalde gracht 
moet onderhouden, kan u terecht bij de technische dienst van de stad (tel. 
054 43 44 32, e-mail technische.dienst@geraardsbergen.be). 

• Rioleringsinfrastructuur 
Aquafin heeft een oplijsting gemaakt van de acties die in eerste instantie 
noodzakelijk zijn om de werking van de collector- en 
rioleringsinfrastructuur te optimaliseren in functie van de interactie met de 
waterlopen. Afhankelijk van de resultaten van de onderzoeken worden 
verdere acties ondernomen. U leest hierover meer onder ‘Aanpak 
wateroverlast per getroffen buurt’. 

• Elektriciteitscabines 
Naar aanleiding van de meest recente overstromingen heeft Eandis een 
aantal elektriciteitscabines moeten verhogen en een cabine verplaatst. Iets 
wat visueel niet opvalt maar minstens even belangrijk is: Eandis heeft ook 
haar hoogspanningsnet aangepast. Deze aanpassingen waren omvangrijk, 
maar zijn inmiddels allemaal uitgevoerd. Voortaan kan Eandis haar netten 
sneller herschakelen wat ten goede komt van de inwoners. 

• Verplaatsbare dammen 
De stad heeft dit voorjaar 75 
meter verplaatsbare dammen 
aangekocht om woningen in 
bepaalde straten in korte tijd 
te kunnen beschermen tegen 
wateroverlast. De dammen 
bestaan uit een systeem van 
steunpilaren uit aluminium die 
opengeklapt kunnen worden 
en waar tussenschotten 
worden tussengeschoven.  
 



De dammen zullen kunnen ingezet worden in de plaats van zandzakken op 
probleemlocaties zoals bijvoorbeeld de Majoor Van Lierdelaan (linkeroever), 
de Jan De Coomanstraat (tussen Beekstraat en gemeentegrens). 

Premie waterpreventieve maatregelen 
Inwoners uit Geraardsbergse watergevoelige gebieden kunnen een subsidie 
krijgen voor de helft van hun kosten tot maximum 250 euro als ze 
waterwerende preventiewerkzaamheden aan hun huis uitvoeren. 
Maatregelen die in aanmerking kunnen komen, zijn: waterwerende 
schotten, terugslagkleppen, pompen, keermuren, … 
 
De aanvraag kan ingediend worden via het aanvraagformulier op de 
website www.geraardsbergen.be/wateroverlast of via de dienst 
duurzaamheid van de stad (tel. 054 43 44 24, e-mail 
duurzaam@geraardsbergen.be). 
 
De stad heeft sinds de invoering van de premie een jaar geleden 6.462,68 
euro premies uitbetaald aan inwoners voor waterpreventieve maatregelen.  
 

− Waterwerende schotten 
Het waterdicht afsluitbaar maken van toegangen tot de woning is een 
afdoende maatregel om te verhinderen dat water binnendringt. 
 

Aangezien het stadsbestuur heeft 
gemerkt dat er onder de getroffen 
inwoners nog een behoefte heerste 
aan informatie over systemen die 
hun woningen waterdicht 
afsluitbaar konden maken, heeft de 
stad op 1 oktober 2011 een 
infobeurs georganiseerd over 
particuliere waterweringssystemen 
(waterwerende schotten, 
terugslagkleppen, opzwelbare 
zakken, …). 
Voor wie er niet kon bijzijn of op 

zoek is naar informatie, stellen we via 
www.geraardsbergen.be/wateroverlast geheel vrijblijvend de documentatie 
ter beschikking van de firma's die op de infobeurs vertegenwoordigd 
waren. Deze info kan ook opgevraagd worden bij de dienst Duurzaamheid 
(tel. 054 43 44 24, e-mail duurzaam@geraardsbergen.be). 
 

− Keermuren 
Een keermuur kan niet verhinderen dat bij een overstroming, onder druk 
van het omgevende water, binnen de ommuurde zone water zal 
binnendringen via de bodem. Alternatieve of aanvullende maatregelen, 



zoals het waterdicht afsluitbaar maken van toegangen tot de woning en 
een pompinstallatie, blijven dus zeker nodig. 
 

Door het oprichten van een keermuur wordt overstroombare ruimte 
ingenomen. Dit kan ertoe leiden dat in de omgeving het gevaar voor 
wateroverlast toeneemt. Indien de ommuring beperkt blijft tot de woning 
zelf en de onmiddellijke randzone ervan, is de impact ervan op de 
omgeving relatief beperkt. Ter compensatie van verlies aan ruimte voor 
water, kan opgelegd worden om de aanhogingen rondom de keermuur 
deels uit te voeren met grond die uit de overstroombare tuinzone wordt 
ontgraven. Indien de impact op de omgeving te groot wordt geacht, kan de 
premie of de eventuele vergunning geweigerd worden. 
 

 
  
 
 
 
 
Voor meer info, vragen of opmerkingen: 
 
Stadsbestuur Geraardsbergen 
College van burgemeester en schepenen 
 
Dienst Duurzaamheid 
Weverijstraat 20 
9500 GERAARDSBERGEN 
 
tel. 054 43 44 24 
e-mail: wateroverlast@geraardsbergen.be  
 
www.geraardsbergen.be/wateroverlast 
 
 

  


