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Bij hevig onweer staan de straten in Laag-Kraainem meteen blank. 
 
KRAAINEM - Dat de gemeenteraad in Kraainem niet doorging is een 
klap in het gezicht van Open. Zij wilde de meerderheid interpelleren 
over het uitblijven van concrete maatregelen van Vivaqua tegen de 
overstromingen. 
 
Nu het zomerweer definitief is verdwenen, houden de inwoners van 
Laag-Kraainem hun hart vast. Bij elke hevige regenbui staan de straten 
blank. Dat heeft grotendeels te maken met de slechte staat van de 
riolering. Ondanks de aanhoudende problemen werden er de voorbije 
jaren amper tot geen maatregelen getroffen om de overstromingen een 
halt toe te roepen. 

De Nederlandstalige eenheidslijst Open wilde dit punt tijdens de 
gemeenteraad van dinsdagavond aankaarten. Maar door de afschaffing 
van de gemeenteraad blijven de raadsleden op hun honger zitten. ‘Wij 
wilden een stand van zaken in verschillende dossiers', stelt Open-
raadslid Luk Van Biesen. ‘Er moeten dringend maatregelen getroffen 



worden tegen de laksheid waarmee bepaalde dossiers behandeld 
worden.' 

Daarmee geeft Van Biesen niet enkel een sneer naar het huidige 
college, ook intercommunale Vivaqua moet het ontgelden. ‘Vivaqua is 
verondersteld om concrete maatregelen te nemen tegen de 
overstromingen, maar die blijven uit. Zij leven hun overnamecontract van 
de rioleringen niet na', stelt hij. 

Volgens Van Biesen is het water in Kraainem zowat het duurste in 
Vlaanderen. ‘Elk jaar int Vivaqua een bovengemeentelijke premie van 
ongeveer een miljoen euro. De inwoners betalen daarvoor', betoogt hij. 
‘Dat geld moet geïnvesteerd worden in het vernieuwen en onderhouden 
van het rioleringsnetwerk. Op die manier moeten de wegverzakkingen 
uitblijven en kunnen de overstromingen worden aangepakt. De voorbije 
vier jaar heeft Vivaqua zowat vier miljoen extra gekregen. Slechts 
700.000 euro werd geïnvesteerd in de rioleringen.' 

Bij Vivaqua willen ze niet horen van de aantijgingen. ‘Het bedrag dat 
Open noemt, klopt niet', zegt Serge De Ridder van Vivaqua. 
‘Daarenboven investeren wij wel degelijk in nieuwe en vernieuwen van 
rioleringen. Wij zijn ons bewust van de problematiek in Kraainem.' 

Volgens Serge De Ridder is de overstromingsproblematiek de inzet van 
een politiek spelletje en wordt Vivaqua, als beheerder van de rioleringen, 
ongewild mee in dat verhaal gesleurd. ‘Maar wij dragen zeker niet als 
enige verantwoordelijkheid. Als je overstromingen wil tegengaan heb je 
een kluwen van verantwoordelijken - zoals de gemeente, provincie, VMM 
- en wij zijn daar ook een speler in', legt hij uit. ‘Maar wij investeren wel 
degelijk in concrete maatregelen. Zo wordt er langs de 
Mechelsesteenweg gewerkt aan de rioleringen. Het water dat daar wordt 
opgeslagen kan zo niet meer tot Kraainem komen. Het is dus niet omdat 
de werken niet in Kraainem gebeuren, dat wij niets voor Kraainem doen.'	  


