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Informatie over wateroverlast  

Aanmelden voor app-groep en bestellen zandzakken 
 
De gemeente en het waterschap werken samen bij dreigende wateroverlast. Als we bijvoorbeeld zien dat het 
rioolsysteem vol is, dan kunnen we waarschuwen dat de kans op wateroverlast groter is dan normaal. Om deze 
informatie snel bij bewoners te kunnen krijgen is een WhatsApp-groep gestart. Deze groep wordt beheerd door 
bewoners, die hun informatie van de gemeente ontvangen. De app-groep is bedoeld om te informeren en niet  
om meldingen te doen over wateroverlast. Wateroverlast kunt u melden bij de gemeente via de site 
www.tilburg.nl/melden, de (gratis) BuitenBeter-app en telefoonnummer 14 013 (bereikbaar tijdens 
kantooruren tegen lokaal tarief). In noodsituaties kunt u 112 bellen.  
 
Het doel van de WhatsApp-groep is dat u beter kunt inschatten of u voorzorgsmaatregelen moet nemen om 
uw woning te beschermen. We kunnen geen garanties geven. Het kan zijn dat na een waarschuwing geen 
overlast ontstaat. Het kan ook zo zijn dat er zonder waarschuwing toch overlast ontstaat.  
 
Aanmelden WhatsApp-groep 
Om deel te nemen aan de WhatsApp-groep heeft u een smartphone nodig waarop WhatsApp is geïnstalleerd. 
Deze app kunt u gratis downloaden in de Play Store of in de Appstore. U kunt zich aanmelden door uw naam, 
adres en 06-nummer te mailen naar yvonne.simons@tilburg.nl. 
 
Bestellen van zandzakken 
Om woningen te beschermen tegen wateroverlast stelt de gemeente een aantal zandzakken per woning 
beschikbaar. Als u hiervoor in aanmerking wilt komen, dan kunt u dit doorgeven aan Yvonne Simons-Hannink.  
 
Inloopavond over maatregelen 
Voor de zomervakantie organiseert de gemeente een inloopavond om u over de voorgenomen maatregelen 
tegen de wateroverlast te informeren. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.  
 
Meer informatie 
Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Yvonne Simons-Hannink van de gemeente. Zij is tijdens 
werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 542 81 87 en per e-mail yvonne.simons@tilburg.nl.  
 
  


