Réunion Interparlementaire – 26 septembre 2013
Mijnheer de voorzitter van het Waals Parlement,
Heren voorzitters van het Vlaams en Brussels Parlement,
Dames en heren parlementairen,
Heren burgemeesters,
Dames en heren schepenen,
Dames en heren raadsleden,
Dames en heren,
Het is met veel plezier dat ik u mag verwelkomen in Tubize voor deze derde interparlementaire bijeenkomst
over de waterproblematiek, in het bijzonder in het Zennebekken.
Dat Tubize gekozen werd als locatie voor deze bijeenkomst is een eer voor onze gemeente, maar ook uw
bereidheid om het gevoelige onderwerp van de overstromingen te bespreken, waarderen we zeer.
Inderdaad, de geschiedenis van Tubize wordt gemarkeerd door min of meer gevoelige periodes gelinkt aan
de overstromingen.
Door haar geografische ligging omvat het grondgebied van Tubize een belangrijk aantal rivieren die
afstromen uit verschillende valleien en die alle in het centrum van de gemeente samenvloeien in de Zenne.
Sinds ons aantreden op 3 december 2012 hebben het college en ikzelf alles in het werk gesteld om te
vermijden dat de uitzonderlijke overstromingen van november 2010 en januari 2011 zich nog zouden
herhalen.
De hele bevolking was en is tot op vandaag getraumatiseerd door deze dramatische gebeurtenissen.
Als politieke verantwoordelijken hadden we de verplichting om te reageren op een overwogen, besliste en
globale manier!
Bij de installatie van ons college hebben we de wil uitgedrukt om de strijd tegen de overstromingen prioritair
aan te pakken in de volgende jaren. Daarvoor hebben we een schepen aangesteld die verantwoordelijk is
voor de strijd tegen de overstromingen, de eerste in ons land !
Sinds 10 maanden is er al belangrijk werk gerealiseerd.
We stellen dan ook binnenkort aan de gemeenteraad het PPRI voor, het Preventieplan voor de Risico’s van
Overstromingen.
Het PPRI vormt het kader voor onze verschillende acties in de strijd, maar ook voor de valorisatie van onze
waterlopen.
Het plan concentreert zich rond drie pijlers:
1)
Technische antwoorden om de risico’s voor overstromingen, hun intensiteit en hun frequentie te
verminderen
2)
Preventieve maatregelen op het vlak van ruimtelijke planning
3)
Maatregelen voor de organisatie van de veiligheid en het crisisbeheer
Het plan zal bovendien integraal deel uitmaken van ons rampenplan.
Al dit werk en de bijbehorende investeringen zullen uiteindelijk lonen, als we, zonder schrik voor hun
uitbarstingen, zullen wandelen, langs onze waterlopen en bedenken wat een geluk we hebben met zoveel
rivieren in Tubize !
Om dat te bereiken zijn er lokale acties nodig, waarvoor ik als Burgemeester garant sta. Maar er zijn ook
regionale acties nodig en specifiek voor wat betreft de Zenne, ook intergewestelijke acties.
U begrijpt dus het belang voor ons en voor onze gemeente van een concreet vervolg, van de kwaliteit van
uw werk en van het parlementaire initiatief voor deze dialoog.
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Inderdaad, tijdens de tragische gebeurtenissen van 2010 en 2011 werden vele beloftes gemaakt. We
hebben heel wat belangrijke personen uit ons land zien ronddwalen.
Iedereen werd unaniem betrokken bij de nood en de vertwijfeling van de slachtoffers.
Er ontstond een golf van solidariteit zonder weerga en de hulp op het terrein van het leger, het Rode Kruis,
de civiele bescherming, brandweer, politie en administratie werd unaniem toegejuicht.
Maar daarna ?
Wat blijft er over van de beloftes ?
Welke concrete acties werden opgezet, geleid, gerealiseerd ?
Zeer weinig !
Te weinig voor onze getroffenen !
Daarom durf ik hopen dat uw werk zal leiden tot concrete feiten, realisaties en akkoorden voor een
interregionale samenwerking die toelaat om efficiënt te strijden tegen de overstromingen in het
Zennebekken.
Staat u me toe een suggestie te doen ?
Zou u geen permanente intergewestelijke commissie voor het Zennebekken in het leven kunnen roepen ?
In deze commissie zouden parlementairen uit de drie Gewesten kunnen zetelen, maar ook technische
deskundigen, vertegenwoordigers van de organisaties uit het veld die beter dan wie ook de specifieke
situatie van onze rivier, de Zenne, kennen.
Ik zou hierbij in het bijzonder het werk van contrat de rivière Senne willen onderstrepen.
U krijgt deze middag de mogelijkheid om het terrein te verkennen, onder leiding van de heer Soudan, onze
schepen voor de strijd tegen de overstromingen. We bezoeken strategische en belangrijke locaties zoals de
Cité Jacquet die zich hier net langs bevindt, maar ook het Arsenaal van de brandweer en de beroemde stuw
van Lembeek.
Ik wens u een aangename namiddag, een vruchtbare en constructieve bijeenkomst over het thema
waterbeheer en vooral over het luik van de overstromingen in het Zennebekken.
Ik dank u.
Michel JANUTH
Burgemeester
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