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Hagelstorm
Bijna een jaar geleden (23 juni 2016) trok de verwoestende hagelstorm over Someren.

1. Had u schade naar aanleiding van de hagelstorm van 23
juni 2016?
(Leesinstructie: heft betreft schade aan uw huis auto of
andere bezittingen)
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Planten in de tuin
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1.1 Is de schade hersteld?
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Ja, volledig
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Nieuwe pannen op het dak en een nieuw serredak. Dit lag er pas een jaar op,
vandaar dat wij dit vergoed kregen van de verzekering.
Wat hersteld kon worden, is hersteld
1 auto.was WA. Wordt niet verder hersteld.
Alles wat buiten in tuin stond zoals tuimeubilair en net nieuwe parasol vielen niet
onder verzekering. Maar ja aandacht gaat naar boeren en NIET naar de burgers
Auto alleen wa verzekerd, schade aan huis wel afgehandeld.
Er wordt momenteel nog aan gewerkt. Volgende week Is het hele dak hersteld.
Weerssafhankelijk drukte bij benodigde bedrijven.
Vloer van dakterras en bloembakken, werd door verzekering niet vergoed
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1.2 Hoeveel schade heeft u geleden?
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Dakpannen, goot tuinhuisje, dak serre, schilderwerk buiten en slaapkamer
boven v.w. lekkage
10.000 aan 1 auto 5.000 aan het huis 900 aan de wa verzekerde auto
Bijna 25.000 euro
De gevolgschade en schade die nu pas zichtbaar is kan geen aanspraak op
worden gemaakt. Het boek is voor de verzekeringsmaatschappij dicht.
Geen woonhuis maar een appartementencomplex




Huurhuis
Is een huurhuis dus Wocom weet het schadebedrag
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1.3 Heeft u de schade vergoed gekregen van de verzekering?
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1.3.1 Waarom heeft u niks vergoed gekregen van de
verzekering?
(meerdere antwoorden mogelijk)

(n=20)
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Alleen wa verz. voor auto
Auto w.a. verzekerd
De woningbouwvereniging heeft dit opgelost
Eigen Russo Schadeteam was maar beperky
Hiervoor niet verzekerd
Huurhuis
Huurhuis; onduidelijk welke claim de eigenaar heeft ingediend en verkregen.
Niet gedekt
Niet opgenomen in verzekeringsvoorwaarden
Nietverzekerd voor hagelschade
Schade aan auto was niet verzekerd
Tuin niet verzekerd
Tuinmeubilair wordt niet vergoed
Vergoed via woon coörperatie
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2. Bent u bang Someren in de toekomst nog vaker wordt
getroffen door zo’n heftige hagelstorm als in juni 2016?
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29 mei j.l. was er weer een hagelbui, weer in deze strook boven SomerenAsten. Gelukkig niet zulke grote hagelstenen, maar het zou zomaar weer
kunnen gebeuren.
De straat loopt hier nog regelmatig over, en flinke buien zie je steeds vaker
voorkomen
Het zal niet elk jaar gebeuren, maar het klimaat verandert zo ingrijpend dat ik
de kans zeer groot acht dat dit nog eens gebeurt.
Omdat we de aarde aan het vernietigen zijn
Vorige week was er weer zo,n stortbui, met hagelstenen, dus ik sluit niet uit dat
we nog zo,n soort bui over ons heen krijgen
Wordt voorspeld door weerkundigen.
De hagel tijdens de hagelbui op maandag 29 mei was weliswaar kleiner dan in
2016, maar de stenen hier waren ter grootte van knikkers en bolkers, een stuk
groter dan bij een normale hagelbui.
Alleen nee, ik ben er niet bang voor, maar het is niet onmogelijk.
Antwoord is `nee`. Het gaat echter te ver om te zeggen dat het onmogelijk is.
De antwoorden konden beter worden geformuleerd.
Ben niet bang, maar is natuurlijk wel mogelijk, niet erg waarschijnlijk
Of het onmogelijk is is moeilijk te voorspellen, vraagstelling dus niet correct.
Moet zijn bent u bang ja, minder of niet
Dat valt niet te voorspellen en ik denk niet dat someren in een extra
gevarenzone ligt bij onweer.
Dit kunnen we niet inschatten want als we in Weert hadden gewoond hadden
we geen schade gehad
Kan niet in de toekomst kijken, maar de kans is wel aanwezig
Zou kunnen gebeuren maar ben er niet bang voor.
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2.1 Heeft u maatregelen genomen om bij een soortgelijke
hagelstorm het risico op schade te beperken?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Afwatermogelijkheden vergroot.
Andere dakbedekking, extra sterke lichtkoepels
Carport gezet
Dakbedekking aangepast
Dat is niet bij alles mogelijk
Ga nadat deze kwestie is afgewerkt we bij verzekeraar Interpolis
Pantserkoepels
Regenwaterafvoer ontkoppeld en deur schotten gemaakt om tijdens hoog water te
voorkomen dat water binnenstroomt.
Voor zover mogelijk, auto's, daken en tuinen kan ik echter niet 'meer' beschermen dan ik al
deed
We zijn in overleg
Zo goed als
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Onlangs trok na een zomerse dag een pittige onweersbui over Someren. In hoeverre bent u het
(on)eens met de volgende stelling?

3. “Ik heb meer angst voor onweer sinds de hagelstorm van
juni 2016”
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Angst was niet ongegrond bij de laatste extreme bui d.d. 29-05-2017 weer
ernstige waterschade
Je denkt aan vorig jaar,
Omdat 29 mei er weer een flinke hagelbui was. Nog niet de vorm van vorig jaar,
maar dat zou zo maar weer kunnen zijn.....
We zijn wel meer op onze hoede sinds Juni 2016 en houden `ons hart` vast als er
weer hevige onweersbuien aankomen.
Angst niet, maar je kijkt v.w. 23/6/`16 bij sommige zware buien wel eens
bedenkelijk naar boven.
Wel met de instelling ik zie wel hoe het er na de bui uit ziet
Je denkt er wel aan terug en ik stond wel bij het raam te kijken. Maar angst krijg
ik er niet door. Je kunt het toch niet tegen houden.
Suggestieve inleiding Daarnaast onweer en hagel met elkaar verbinden is onzin
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Klimaatverandering
De winters lijken minder koud in de zomer is er meer wateroverlast en worden warmte- en
kouderecords gebroken. In hoeverre bent u het (on)eens over de volgende stellingen?

4. “Ik maak me zorgen over de klimaatveranderingen”
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De feiten liegen niet, behalve die van Trump dan.
Gevolg is dat er steeds meer extreme buien over ons land trekken
Qua leeftijd van mij kan ik denken, na mij de zondvloed, maar ik heb hier ook
kinderen en kleinkinderen... Vandaar toch die zorgen.
Het voelt als een verandering. Ik weet niet of het ook echt zo is. Als het gaat om de
hagelstorm zijn die er in het verleden ook geweest.
We zullen de fossiele brandstoffen zoveel mogelijk moeten afbouwen.
Wederom suggestieve inleiding
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5. “De hagelstorm van juni 2016 in Someren is het gevolg van
een mondiale klimaatverandering”
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Wetenschap bewijst het .
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Ik heb het gevoel dat het weer steeds extremer en heftiger wordt. Of we daar de
hagelstorm ook direct onder kunnen scharen, vind ik lastig, kan ik niet zeggen.
Dat geloof ik niet was toeval, en volgens mij geen gevolg van mondiale
klimaatverandering
Of toeval. Wetenschappelijk onderzocht?
Matige vraag, subjectieve antwoorden op een objectief punt
Tja, mondiaal roepen velen elkaar ongefundeerd na. We hadden een kleine ijstijd
vanaf de 15 tot de 19 eeuw in West Europa toen waren de waarden ong.1 a 2
waarden onder die van nu, dusss. Erger is de vervuiling en fijnstof uitstoot en de
mega plasticvervuiling, maar ja niet interessant genoeg.
1 storm kan een uitzondering zijn, of een gevolg van de mondiale
klimaatverandering. Gaat dit nu vaker voor komen, dan lijkt dit voor mij meer op
klimaatverandering.
Geen idee. Is m.i. niet wetenschappelijk aangetoond dat deze hagelstorm het
gevolg is van een mondiale klimaatverandering.



10

6. “De gemeente doet voldoende om de risico’s op overlast
na hevige regenbuien te beperken”
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Ik neem aan van wel.
Ik vind het moeilijk om te zeggen of het voldoende of onvoldoend is. Kan ik niet
onderbouwen. Wat wel opvalt is dat er na hevige regenbuien relatief vaak straten
onder water staan of opvangbekkens.
Je kunt als gemeente niet ALLES regelen c.q. proberen te beperken
Kunnen niet meer doen denk ik.
De afvoerputjes in Kanaalstraat zijn nogal eens versperd door afgevallen bloesem
van de bomen. Heb ook regelmatig gezien dat poepzakjes van de hond erin worden
gegooid.. misschien meer afvalbakken in Kanaalstraat plaatsen?
De nieuwe wegen lijken het water slecht aan te kunnen. Straten lopen vol en hier
door ook huizen. Door veel bebouwing en steeds minder groen kan het water ook
slecht de grond in.
De verbeteringen gaan te langzaam, gezien de wateroverlast elke keer vaak op
dezelfde plekken/straten/wijken. Vaak elke keer dezelfde huizen met wateroverlast
in huis. Kan me voorstellen dat bewoners hier moedeloos van worden.
Er zijn nog te veel straten in Someren waar het water bij extreme buien niet weg
kan.
Gemeente zou bewoners bewuster kunnen maken van klimaat en de risico`s die we
lopen.
Niet alleen de gemeente moet de risico,s beperken, maar moet ook de burgers
aanspreken op minder stenen in de tuin
Volgens mij zijn woningeigenaars eigenlijk verplicht het regenwater dat op eigen
grond valt te reguleren. Door bestrating van tuinen kan het water nergens meer
naar toe. Het promoten van onverharde tuinen, groene daken en andere
maatregelen tegen wateroverlast zou (ontkoppelen riolering) zou de wateroverlast
echt moeten kunnen beperken. Leg de verantwoording eens terug bij de
bewoners!!
We lopen nu achter de feiten aan terwijl we voor de problemen uit moeten lopen.
M.b.t. hevige regenval.
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Zeer mee
oneens










Weet niet




Als ik kijk hoeveel wateroverlast op plan Noord is bij iedere flinke regenbui, dan
komt er nog veel meer ellende. Zat laatst op Facebook bij Someren vroeger te kijken
en daar zag ik een filmpje van 1984, met grote wateroverlast in plan Noord. Dan is
er dus nog steeds niet heel erg veel gebeurd. De Gemeente geeft de mensen
ZANDZAKKEN... Ja hallo, het komt door het toilet naar boven en door de spouw...
Dan moet je een hele burcht van zand om je huis bouwen. Dus Gemeente, DOE HIER
IETS AAN !!
Basins zijn niet diep genoeg in waterdael 2/3 ter hoogte van loodiep.
Bij elke regenbui staan de straten blank in someren eind omdat de riolering had
nietverwerken kan en het water komt via de wc en de drempel het huis in.
Het riool in onze straat kan hevige regenbuien nog steeds niet aan. We vermoeden
dat het rioolstelsel in onze straat sterk verouderd is.
Knelpunten in diverse gebieden oplossen: bv. Keizerstraat,
Op noord stonden in 1980 de straten ook al blank Onze dochter had deze zomer 10
cm wate in de woonkamer staan. Allemaal helemaal getraumatiseerd als het gaat
regenen. 40 jaar al water ellende.
Staan nog straten vol na buien maar ligt in zo verre niet aan gemeente maar aan de
politiek en grote bedrijfen iedereen zou de film tomorro moeten zien
Veel straten die met regelmaat blank staan na regenval
Vorig jaar hier in de straat (Kerkstraat) de riolering aangepast, tijdens de bui van 26
mei stonden de parkeerplaatsen en een deel van de straat weer blank. En het water
kwam bij WC en gootsteen naar boven.
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7. De gemeente kan meer doen om de risico’s op overlast na
hevige regenbuien te beperken door:
(meerdere antwoorden mogelijk)
70%
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Anders, namelijk:

















Adequater te handelen wanneer er wateroverlast ontstaat.
Afvalwater en regenwater apart af te voeren en niet allemaal in het riool
Als ingenieurs het na 40 jjaar niet wetten hoe moet ik het dan weten. Zandzakken voor de deur
die ze nu van de gemeente hebben is ook lariekoek, het water kwam van de week na een bui al
weer via de wc-pot omhoog.
Bebouwing/verharding beperken of bijpassend saturatiebekken verplichten
Betere waterafvoer in waterdael 2. Waterdael 3 ligt veel hoger, het stroomt gewoon naar
beneden omdat de basins vol zitten.
Bevorderen dat de burger zelf water opvangt in een regenton en bevorderen dat de burger zij
tuin niet helemaal betegeld ( of met stenen) en dat de voortuin niet verhard wordt. Dus meer
parkeerplaatsen maken.
Burgers binnen de bebouwde kom ook waterbuffers laten aanleggen. Zoals buiten de kom al
gebeurd.
Burgers verplichting bestrating uit tuinen te verwijderen. Er wonen ook mensen in het
buitengebied. Wat gaat de gemeente voor hen doen?
De impact van kassen te bepalen ten aanzien van ontstaan dergelijke hagelstenen.
Doorstroom in de sloten bevorderen. Niet afsluiten
Film tomorro zien en daar als gemeente samen met burgers tegen werken tegen de grote
jongens
Gemeente kan IBC containers beschikbaar stellen aan particulieren en eigenaren van grote
gebouwen om hemelwater op te vangen. Dit hemelwater kan dan later gecontroleerd geloosd
worden.
Goede risicoanalyses aan de voorkant al bij het bouwrijpmaken. Bijvoorbeeld waterdeal III ligt
m.i. hoger dan waterdael II waardoor overlopende opvangbekkens overlopen naar waterdael II.
Huizen hoger leggen dan de straat waardoor minder kans op het binnenlopen van water.
Graag ook een enquéte houden betreffende vuurwerkoverlast
Groene daken subsidiëren, zoals in grote steden. De verantwoording bij de huiseigenaren
terugleggen (zie artikel laatste EigenHuis magizine)
Bob Verbakel bob@verbakel-manders.nl
Groene daken+ infiltratie vriendelijke tuinen stimuleren
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Hondenbezitters bebeoeten die hun stront in rioolputje doen
Ik vind niet dat de gemeente miljoenen moet investeren om zulke extrema omstandigheden op
te kunnen vangen. Je kunt niet alles voorzien. We slaan door om je tegen alles te beveiligen.
Inwoners verplichten een hoeveelheid water zelf op te vangen
Maar ook de bewoners moeten niet hun hele tuin volleggen met tegels. Ook gras en planten in
de tuin zetten.
Niet te veel rekening houden met natuur strabrechtse heide dat someren geen afvoerputje blijft
Niet toestaan complete voortuinen te verharden en bewoners adviseren via b.v.voorlichting enz.
om achtertuinen en voortuinen gedeeltelijk te ontharden.
Ook voor het buitengebied van Someren.
Raar dat men met de renovatie van de dorpsstraat niet meteen een part leidingnetwerk voor
hemelwater heeft aangelegd. aansluiten voor afvoer kan later..maar nu zal tzt de straat weer
opene moeten.
Sloten en dergelijke beter onderhouden en/of maaien. Goed onderhouden sloten voeren het
water beter en sneller af.
Stimuleren van groenaanlegging door bewoners (ipv bestrating)
Subsidie geven aan elke bewoner zodat die een klein infiltratiesysteem kan maken voor het
opvangen van het eigen regenwater. Vervolgens trekt het water in de grond en voorkomt dit
verdroging
Tegen zulke gigantische buien valt preventief weinig te doen denk ik
Zeer grote opvangbekken(s) buiten de bebouwde kom(men) realiseren
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het peilen van meningen / ervaringen /
beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om
beleving en verbeterpunten bij uw medewerkers en/of klanten regulier te raadplegen. Wij maken de
(verbeter)punten die leven en spelen bij uw medewerkers en/of klanten transparant.
Hierop inspelen levert meerwaarde en duurzaam voordeel op. Tevens toetst u of ingezette acties
resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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