
bewonerskrant

Het openmaken 
                    van de Keutelbeek

Groen licht voor 
openmaken Keutelbeek
Donderdag 11 december 2008 stemde de gemeenteraad van 
Beek in met het plan voor het openmaken van de Keutelbeek. 
Het bestuur van Waterschap Roer en Overmaas volgt het besluit 
van de raad en had eerder al 4,2 miljoen euro toegezegd voor 
de plannen bij een positief besluit van de gemeenteraad. Dit 
betekent dat de gemeente nu de noodzakelijke procedures kan 
beginnen zoals het wijzigen van het bestemmingsplan.

Om wateroverlast in het stedelijke gebied van Beek 
en Neerbeek tot een minimum te beperken is het volgende 
maatregelenpakket noodzakelijk:

❉ openmaken van de Keutelbeek
❉ afkoppelen verhard oppervlak
❉ aanleg buffers landelijk gebied

2e jaargang nummer 1  december  2008

De gemeenteraad van Beek geeft groen licht

De tracés van variant 1 en 2 in kaart gebracht Bewoners schetsen mee aan mogelijke tracés

Bij de besluitvorming om de Keutelbeek al dan niet open te maken, hebben vier 
afwegingscriteria een rol gespeeld. Het ging om technische, financiële, maatschap-
pelijke en bestuurlijke haalbaarheid.

Fasering
Betekent dit besluit dat gemeente en waterschap nu direct met de aanleg van de 
Keutelbeek gaan beginnen? Nee, daarvoor moeten de plannen nog verder in detail 
worden uitgewerkt, moet er nog een aantal wettelijke procedures worden doorlopen, 
zoals aanpassing bestemmingsplan en vergunningverleningen. De gemeenteraad heeft 
ingestemd met de uitvoering van het openmaken van de beek tot aan de Oude Pastorie 
(fase 1). Hierbij moet de gemeente nog een keuze maken uit het tracé door de Stegen 
of door de achtertuinen van de Stegen - Burg. Janssenstraat. Hierover vinden nog 
gesprekken plaats met de perceeleigenaren en omwonenden. In een later stadium 
neemt de raad nog een uitvoeringsbesluit voor het tracé door Neerbeek (fase 2).

Hoe nu verder?
In 2009 start de gemeente een planologische procedure op. 
De voorbereidingen van onderzoeken voor het aanpassen van de bestemmings-
plannen zijn opgestart. Gemeente en waterschap gaan op straatniveau samen 
met de inwoners en de perceeleigenaren van de percelen langs de straks open 
Keutelbeek bij de verdere (besteks)voorbereiding de plannen uitwerken. 
Om zo zoveel als mogelijk rekening te houden met de verschillende 
belangen.

In 2010 is het de bedoeling om te starten met de gefaseerde uitvoering van 
fase 1. Deze uitvoering zal zoals het er nu naar uit ziet tot 2013 duren. 
Fase 2 kan tijdens de uitvoering van de eerste fase in overleg met bewoners 
van Neerbeek en perceelseigenaren verder worden uitgewerkt.

Waterbuffer bij de Oude Pastorie
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Veelgestelde vragen

Waarom moet de Keutelbeek eigenlijk worden opengemaakt? 
De plannen om de Keutelbeek open te maken komen voort uit de noodzaak om 
wateroverlast te beperken in de kernen Beek en Neerbeek. Het idee om de 
Keutelbeek zoveel als mogelijk open te maken vormt een onderdeel van 
een totaalpakket van maatregelen om wateroverlast te beperken. Zo zijn al 
waterbuffers in het landelijk gebied aangelegd om regenwater tijdelijk op te 
vangen en daarna gecontroleerd af te voeren. Ook is er in beperkte mate gestart 
met het afkoppelen van of infiltratie van hemelwater in het bebouwde gebied. 
De genomen maatregelen zijn zeker nog niet voldoende. Daarom willen gemeente 
en waterschap het schone bron- en hemelwater scheiden van rioolwater en daar 
waar mogelijk regenwater opvangen, bergen en gecontroleerd lozen in de 
open beek. 

Waarom het openmaken van de Keutelbeek en geen grotere riolering? 
Zonder de aanleg van de open beek moet de gemeente ook forse investeringen 
doen in de vergroting en het scheiden van de riolering om wateroverlast te 
verminderen. Omdat de Keutelbeek open wordt gemaakt is een deel van de 
rioolaanpassingen niet nodig. Rioolvergrotingen voor de afvoer van schoon 
beek- en hemelwater zijn erg kostbaar, passen niet binnen het landelijke en 
het waterschapsbeleid. Het (deels) open maken van de beek en het afkoppelen 
van schoon hemelwater zijn maatregelen die meer resultaten opleveren en 
meerdere doelen dienen en voordelen bieden. Daarom is de keuze voor een 
open Keutelbeek een logische en duurzame oplossing. 

Is het de bedoeling dat de hele Keutelbeek nu wordt opengemaakt? 
De gemeenteraad heeft ingestemd met de uitvoering van het openmaken van 
de beek tot aan de Oude Pastorie (fase 1). Hierbij moet de gemeente nog een 
keuze maken uit het tracé door de Stegen of door de achtertuinen van 
de Stegen - Burg. Janssenstraat. Hierover vinden nu gesprekken plaats met de 
perceeleigenaren en omwonenden. In een later stadium neemt de raad nog een 
uitvoeringsbesluit voor het tracé door Neerbeek (fase 2).

Is de draagvlakenquête door de gemeente zelf uitgevoerd? 
Zijn de uitkomsten wel betrouwbaar?
Het draagvlakonderzoek is in opdracht van de gemeente Beek en het waterschap 
door het onafhankelijk onderzoeksbureau E’til uit Maastricht uitgevoerd. 
Alle huis- en grondeigenaren aan het tracé van de Keutelbeek, hebben op 
26 september een enquête in de brievenbus ontvangen. Daarnaast kregen ook een 
groot aantal andere inwoners van de gemeente steekproefsgewijs het onderzoek 
thuisgestuurd. In totaal zijn er 885 huishoudens aangeschreven en zijn er 456 
enquêtes ingevuld en geretourneerd. Dit betekent dat de respons 53% bedraagt, 
wat volgens onderzoeksbureau E’til representatief te noemen is voor 
een schriftelijke vragenlijst. 

Ik heb als huurder van een pand aan het tracé geen enquête 
ontvangen, hoe kan dit?
Net als bij het onderzoek van 2005 is er ook nu voor gekozen om alle huis- en 
grondeigenaren aan het tracé te enquêteren. Dit betekent dat er per huis/grond-
eigenaar 1 enquête is verstrekt. Op deze manier is er een vergelijking te maken 
tussen de uitkomsten van de enquêtes van 2005 en 2008.

Zijn de op de informatieavond getoonde ontwerpen definitief?
Bij het uitvoering van de plannen laat de gemeente en het waterschap de belangen 
van de inwoners aan het tracé zwaar mee wegen. Bij de verdere (besteks)
voorbereiding achten zij het dan ook van groot belang om op straatniveau met 
de inwoners en de betreffende perceeleigenaren van de percelen waar de open 
Keutelbeek geprojecteerd is de plannen op interactieve wijze uit te werken. 
Ten aanzien van de definitieve ligging en inrichting van de open beek kan dit 
betekenen dat er mogelijk op onderdelen afgeweken kan worden van het op de 
informatiebijeenkomst getoonde (globale) voorontwerp.

Op het forum van www.waterleeftinbeek.nl heb ik een reactie 
achterlaten. Wat gebeurt daar verder mee en komt daar nog een 
terugkoppeling van?
Het forum zoals dit op internet is opgezet is primair bedoeld voor burgers om 
met elkaar in discussie te gaan en/of stellingen te plaatsen. Hierbij wordt niet 
op iedere reactie die op het forum staat vanuit gemeente en/of waterschap een 
antwoord gegeven. Wel worden de reacties/stellingen die op het forum staan door 
de gemeente en/of het waterschap inhoudelijk bekeken en kunnen opmerkingen in 
sommige gevallen meegenomen worden bij de verdere planuitwerking.
 
Naast het forum bestaat er de mogelijkheid om per brief of per mail inhoudelijke 
bezwaren kenbaar te maken, hierop krijgt u dan ook schriftelijk antwoord 
(mits uw adresgegevens zijn toegevoegd). Uiteraard is het ook mogelijk om een 
afspraak te maken om op het gemeentehuis langs te komen en uw persoonlijk 
standpunt/zienswijze mondeling toe te lichten. 

Waarom een open Keutelbeek?

Met het openmaken van de Keutelbeek willen gemeente en 
waterschap een bijdrage leveren aan het beperken van waterover-
last. Ook wil het waterschap dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
minder wordt belast met in feite schoon water. 

Het openmaken van de Keutelbeek biedt ook andere voordelen:

❉ het creëren van een nieuw leefgebied voor flora en fauna
❉ het herstel van historisch dorpsbeeld
❉ een opknapbeurt voor straat en landschap

De aanleg van de open beek zal de openbare ruimte van Beek een bijzonder karakter 
geven en schept mogelijkheden voor de ontwikkeling van kunst, educatie en recreatie.

Fotoanimatie Achter de Kerk

Fotoanimatie Neerbeekerstraat

Fotoanimatie Keulsteeg

Fotoanimatie Gundelfingenstraat

BKwaterleeft02.indd   3BKwaterleeft02.indd   3 12-12-2008   16:44:1412-12-2008   16:44:14



b e w o n e r s k r a n t  w a t e r  l e e f t  p a g i n a  3

Betrokkenheid inwoners

Werkateliers en klankbordgroep

Inwoners van de gemeente Beek zijn op verschillende manieren betrokken bij het 
ontwikkelen van de plannen voor de open Keutelbeek. Na het draagvlakonderzoek in 
2005 zijn bewoners langs het tracé van de beek uitgenodigd om in een werkatelier mee 
te denken over het ontwerp. Ook is er een klankbordgroep opgericht met vertegen-
woordigers van organisaties en instellingen. Verder is er een excursie georganiseerd 
naar de Kingbeek, een voorbeeldproject van een open beek in Obbicht en Grevenbricht. 

Excursie naar de Kingbeek in Obbicht en Grevenbicht

Verkenning tracé met klankbordgroepleden

De homepagina van www.waterleeftinbeek.nl Informatiemarkt

Informatieavond

Globale voorontwerpen

www.waterleeftinbeek.nl

Speciaal voor het project is een website geopend www.waterleeftinbeek.nl met 
informatie over het project en de mogelijkheid om via een forum te reageren. Een 
fotoanimatie is gemaakt om te laten zien hoe een open beek eruit kan komen te zien. 
Verder zijn bewoners geïnformeerd via een huis aan huis verspreide bewonerskrant. 
Bij het beginpunt van de Keutelbeek in de Gundelfingenstraat staat een vitrinekast 
met projectinformatie. 

Informatieavond

24 september jl. bezochten ruim 200 mensen de informatiebijeenkomst in het Asta 
cultuurcentrum waar de uitgewerkte plannen voor het openmaken van de Keutelbeek 
werden gepresenteerd. Deze bijeenkomst trok veel belangstelling en vele vragen 
werden beantwoord. Omroep Start heeft vervolgens enige tijd een informatiefilm over 
de plannen uitgezonden. Tot slot is een draagvlakonderzoek gehouden.
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Colofon Deze bewonerskrant “Water Leeft in Beek” is opgesteld 
door de gemeente Beek en het Waterschap Roer en Overmaas.

Gemeente Beek
Postbus 20, 6190 AA BEEK
Raadhuisstraat 9
Tel: 046-438 92 22
Fax: 046-437 77 57
E-mail: info@gemeentebeek.nl 
www.gemeentebeek.nl

Waterschap Roer- en Overmaas
Postbus 185, 6130 AD SITTARD
Parklaan 10
Tel: 046-420 57 00
Fax: 046-420 57 01
E-mail: info@overmaas.nl
www.overmaas.nl
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Projectwebsite:www.waterleeftinbeek.nl

Wat kunt u zelf doen?

Naast de maatregelen die gemeente en waterschap 
nemen om wateroverlast te beperken, kunt u ook zelf 
maatregelen treffen. Voorbeelden hiervan zijn het 
beschermen van uw gebouw door de aanleg van 
drempels of het plaatsen van een pomp in de kelder. 
Ook kunt u zelf een bijdrage leveren aan de verminde-
ring van de belasting van het riool door op eigen perceel 
af te koppelen van het riool. Het regenwater kunt u 
infiltreren in de grond. Ook kunt u met een regenwater-
ton regenwater opvangen en dit gebruiken voor het 
water geven van planten, het wassen van ramen en 
dergelijke. Daarnaast kunt u een vijver aanleggen in 
uw tuin of minder bestrating gebruiken.

Subsidie voor afkoppelen 

regenwater

Sinds enige tijd kunt u van het Waterschap Roer en 
Overmaas subsidie krijgen voor het “afkoppelen van 
regenwater van verhard oppervlak”. De gemeente Beek 
en particulieren en bedrijven binnen de gemeente Beek 
komen in aanmerking voor deze subsidie. 

Waar vindt u meer informatie? 
Meer informatie over afkoppelen van verhard oppervlak 
kunt u vinden op www.waterleeftinbeek.nl. Voor de 
aanvraag van subsidie kunt u bij de gemeente terecht.

Wat zijn de kosten ?

Variant Investering 
variant

Bijdrage 
waterschap

Bijdrage 
gemeente

1. Keutelbeek door de straten in Beek en Neerbeek € 10.973.000,- € 4.200.000,- € 6.773.000,-

2. Keutelbeek open door achtertuinen Stegen – Burg. 
Janssenstraat en buitengebied Neerbeek

€ 6.439.000,- € 4.200.000,- € 2.239.000,-

3. Géén open Keutelbeek. Aanleg gescheiden rioolstelsel € 7.119.000,- € 0,- € 7.119.000,-

De investeringen voor de twee eerder genoemde varian-
ten van de open Keutelbeek zijn in de tabel opgenomen. 
Ook is in de tabel het alternatief opgenomen voor de 
aanleg van een gescheiden riolering voor hemelwater
en rioolwater. Het betreft een raming van de bedragen 
die nodig zullen zijn op basis van de thans voorliggende 
plannen. Alleen voor de varianten met de open 
Keutelbeek geldt een bijdrage van het Waterschap 
Roer en Overmaas.

Een bedrag van maximaal € 4.200.000,- excl. BTW 
komt voor rekening van het waterschap. Dit bedrag 
zal naar rato van voortgang van het werk door het 
waterschap bijgedragen worden.

Besloten is om het project gefaseerd uit te voeren. Het 
faseren, uitwerken en uitvoeren van een deeltracé kan 
informatie opleveren waar gemeente en waterschap 
van kunnen leren bij het vervolgtraject. Het waterschap 
heeft deze aanpak al eerder succesvol toegepast bij 
o.a. de aanleg van kademuren van de Geul in 
Valkenburg. Tijdens de uitvoering van fase 1 kan verder 
onderzoek plaatsvinden naar subsidiemogelijkheden 
voor fase 2. Aangezien het leveren van een bijdrage 
aan het oplossen van de wateroverlast een belangrijke 
randvoorwaarde bij dit project is, loopt fase 1 tot aan 
de regenwaterbuffers aan de Oude Pastorie. Hier kan 
het water van de Keutelbeek bij hevige buien tijdelijk 
gebufferd worden. 

Overleg met bewoners

Zoals al eerder is toegezegd door wethouder Bijen zullen de gemeente en het waterschap bij het verder uitwerken 
van de plannen in gesprek blijven met de inwoners en de perceeleigenaren langs het geplande tracé van de open 
Keutelbeek. Er zal op een interactieve wijze worden gesproken met de bewoners op straatniveau over eventuele 
knelpunten. De gemeenteraad heeft de wethouder verzocht tussentijds te rapporteren over de voortgang van de 
overleggen met de inwoners van de Stegen, Luciastraat, Kapelaan Wijnensingel en Burg. Janssenstraat.
 
Een aantal inwoners uit de Stegen en de Luciastraat hebben middels een petitie aangegeven dat zij niet 
gecharmeerd zijn van de plannen om de beek door de straten te laten lopen. Omdat zij wel voorstander zijn van 
het openmaken van de beek door de tuinen is de gemeente sinds enkele weken in gesprek met de eigenaren van 
de tuinen om te bekijken of dit een haalbare optie is.

Resultaten draagvlakonderzoek

De gemeente en het waterschap hebben het onafhankelijk onderzoeksbureau E’til gevraagd 
een onderzoek, in de vorm van een schriftelijke enquête, uit te voeren naar het draagvlak 
van de inwoners van Beek en de huis- en grondeigenaren langs het tracé voor de uitvoering 
van de uitgewerkte plannen. Het draagvlakonderzoek was één van de afwegingscriteria voor 
het gemeentebestuur van Beek. Van meet af aan is gesteld dat er vier afwegingscriteria 
een rol zouden spelen bij de uiteindelijke besluitvorming om de Keutelbeek al dan niet 
open te maken. Het ging om de technische, financiële, maatschappelijke en bestuurlijke 
haalbaarheid.

De gemeenteraad van Beek heeft inmiddels positief 
besloten. Waterschap Roer en Overmaas sluit zich 
aan bij dit besluit. Wat betreft de maatschappelijke 
haalbaarheid hebben klankbordgroep en werkateliers de 
haalbaarheid al aangetoond. Het draagvlakonderzoek 
uitgevoerd door E’til in opdracht van de gemeente en 
het waterschap onderstreept dat nog eens. 

Het opgevangen regenwater kunt u hergebruiken.

Belangrijkste conclusies draagvlakonderzoek:
1. Er is sprake van een hoge respons te weten 53% en 

een evenredige verdeling naar bewoners tracé en de 
rest van Beek; 

2. Bijna 90% van de ondervraagden vindt dat de 
waterproblematiek in Beek moet worden opgelost;

3. Bijna de helft vindt dat dit moet gebeuren door het 
aanleggen van buffers in het landelijk gebied in 
combinatie met het openmaken van de Keutelbeek. 
Een kwart van de bevolking vindt dat het vergroten 
van de riolering de beste oplossing is. 20% vindt 
beide oplossingen goed. Daarmee kan het open-
maken van de Keutelbeek rekenen op een draagvlak 
onder zo’n 70% van de Beekse bevolking;

4. Slechts een kwart van de Beekse bevolking staat 
afwijzend tegenover het uitgewerkte plan van de 
open Keutelbeek. Bij de bewoners langs het tracé is 
dat percentage 35%.

5. Onder de huis- en grondeigenaren die langs het 
tracé van de Keutelbeek wonen, bestaat een 
duidelijke voorkeur voor de ‘stedelijke’ variant 
door de straten van Beek, terwijl onder de overige 
inwoners een lichte voorkeur bestaat voor de 
‘landelijke’ variant, die door de achteruinen in 
De Stegen en weilanden in Neerbeek loopt.

6. Opvallend is dat driekwart van de Beekse bevolking 
aangeeft dat ze graag zelf nog extra maatregelen wil 
treffen om wateroverlast te voorkomen. 

 

Voor de uitgebreide rapportage van E’til met de 
uitkomsten van het draagvlakonderzoek kunt u kijken op 
www.waterleeftinbeek.nl
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