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: Enquête Klimaat robuuste maatregelen Bedrijventerrein Hapert
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RA infra BV Vught
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Geachte mevrouw/heer,
Het klimaat is aan het veranderen. Zowel via de media, maar ook in de praktijk ervaren we de
gevolgen hiervan. Voorbeelden hiervan zijn de zomers die steeds warmer worden en dat het minder
vaak regent. Maar als het dan regent valt een grotere hoeveelheid op korte tijd. Dit zorgt ervoor dat
het risico op wateroverlast, watertekort en hittestress steeds verder toeneemt.
De gemeente Bladel heeft voor de gehele gemeente een klimaatstresstest laten uitvoeren om
bovenstaande beter inzichtelijk te krijgen. Hieruit zijn een aantal theoretische knelpunten op het
gebied van wateroverlast geconstateerd, zo ook voor het bedrijventerrein Hapert. De gemeente
Bladel, Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel (OBGB) en advies- en
ingenieursbureau RA infra zijn samen een project gestart om de klimaatbestendigheid van
bedrijventerrein Hapert te onderzoeken en te verbeteren. De eerste stap die daarbij ondernomen
wordt is om te controleren of deze theoretische knelpunten zich ook in de praktijk voordoen.
Hiervoor zullen in de eerste maanden van dit jaar diverse onderzoeken en visuele inspecties worden
uitgevoerd. Ook maken we graag gebruik van uw (praktijk)ervaring als aanwezig bedrijf in het
plangebied. Op deze wijze willen wij een representatief beeld creëren van de huidige situatie.
Hiervoor hebben wij een beknopte enquête opgesteld om te inventariseren of momenteel al sprake
is van wateroverlast of dat dit in het verleden is geweest. Op basis van deze informatie worden
vervolgacties ondernomen om ongewenste omstandigheden, zoals aangegeven in de
klimaatstresstest, te voorkomen.
Via deze weg willen we u vragen bijgevoegde enquête in te vullen en vóór 27 januari retour te sturen
naar e-mail adres: b.fabrie@rainfra.nl.
We hopen dat U wilt reageren en de tijd wilt nemen om deze gegevens te verzamelen, zodat we
samen een “Klimaat Robuust Bedrijventerrein Hapert” kunnen realiseren!

Met vriendelijke groet,
Namens het projectteam Klimaat Robuuste Maatregelen Bedrijventerrein Hapert,
RA infra B.V.
Vestiging Valkenswaard

ENQUETE
Klimaat Robuuste Maatregelen Bedrijventerrein Hapert
Contactgegevens:
Naam bedrijf:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
e-mail adres:
Bent U eigenaar van het pand of huurder?
Eigenaar/ huurder * (doorhalen wat niet van toepassing is)
Wilt U dat gemeente/adviesbureau nader contact opneemt voor evt. vervolgonderzoek: Ja/ Nee *
Ervaart u bij (zware) neerslag wateroverlast/ stankoverlast binnen het bedrijfspand?
Indien ja, hoe uit dit zich?

Ervaart u bij (zware) neerslag wateroverlast op uw perceel?
Indien ja, hoe uit dit zich?

Heeft U (of de pandeigenaar) op uw terrein reeds voorzieningen getroffen om neerslagproblemen
te voorkomen? Zo ja, welke maatregelen zijn dit?

Ervaart u bij (zware) neerslag wateroverlast op gemeentelijk terrein?
Indien ja, hoe uit dit zich?

Ervaart u momenteel overlast of problemen met de riolering binnen uw pand of op uw perceel?
Indien ja, hoe uit dit zich?

Heeft u tekeningen van de riolering binnen uw pand of op het perceel?
Indien ja, wilt u deze ter beschikking stellen voor vervolgonderzoek?

Heeft U (of de pandeigenaar) verbouwings- of uitbreidingsplannen voor het pand in de nabije
toekomst?

Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête.
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