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Betreft  : Putdeksels Berflo Es 
 

Geacht college, 
 
In de nieuwgebouwde wijk, nabij de omgeving van de watertoren Berflo Es, zijn er 
putdeksels aangebracht die naar onze mening tot zeer gevaarlijke situaties kunnen leiden. 
Gevaarlijke situaties als het gaat om veiligheid van slechtzienden, ouderen of blinde mensen. 
Het ontwerp van deze put is wellicht met de gedachtegang dat men in een oogopslag kan 
zien dat het om een waterput gaat, maar wat betreft de veiligheid lijkt het nog wat 
ondoordacht. 
 
Mensen kunnen zich erg bezeren, doordat de openingen dusdanig groot zijn dat 
bijvoorbeeld naaldhakken of iets dergelijks erdoor kunnen zakken, maar ook huisdieren zoals 
honden of katten met kleine pootjes kunnen zich hierdoor ernstig verwonden.  
Ook kunnen er allerlei attributen in dit type put verdwijnen, denk bijvoorbeeld aan; sleutels, 
kleingeld, smartphones, etc. 
Verder kunnen er grotere voorwerpen door deze openingen stromen bij hevige regenval wat 
flinke verstoppingen kan veroorzaken in het riool.  
 
Vaak kunnen deze mensen een dergelijk voorwerp niet zelf terugnemen en moet er een 
beroep gedaan worden op de brandweer of rioolbedrijven, wat kan leiden tot veel ergernis. 
Hieronder een foto van de desbetreffende type put. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
De PVV heeft daarop de volgende vragen aan het college. 
 
Geacht college, 
 
De PVV heeft vragen over de gevaarlijke waterputdeksels in de Berflo Es 
 

1. Is het college op de hoogte van de problematiek van deze putdeksels? 
2. Is het college het met de PVV eens dat dit soort putdeksels gevaarlijke situaties kunnen 

veroorzaken? 
3. Is het college voornemens deze specifieke soort putdeksels elders in de stad te gaan 

gebruiken? 
4. Wat kan het college doen wat betreft het ontwerp van deze putten, zodat de problematiek 

en het veiligheidsrisico nihil is? 
 

 
 

Met vriendelijk groet, 

 

Christian Benerink 
Fractievertegenwoordiger PVV Hengelo 

 
Jeanet Nijhof 
Fractievoorzitter PVV Hengelo 


