
Dijkversterking 

De Kaap
Bijeenkomst woensdag 11 April 2018



Aanwezig

Mocht ik iemand 

vergeten zijn, geef 

dat aub even aan 

me door.Als het 

kan, graag met 

emailadres.

Afwezig met kennisgeving



Waar zijn wij, bewoners, bang voor?

INHOUD:

 Verlies van uitzicht (nr 1)

 Wateroverlast (grondwater / kwel)

 Schade aan woningen (trillingen)

 Verlies tuin/gebouwen door binnenwaartse 
uitbreiding dijk

 Minder privacy

 Bovendien zijn we bang dat, als we nu geen 
zienswijze indienen, dat we dan verderop in 
het proces niet meer gehoord worden. 

Kans:
 Verbinding met de rivier versterken



Bewonersvragen

 Diegenen die veel tijd in de ensembles hebben 
gestoken, voelen zich niet serieus genomen 
omdat de resultaten niet in de Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau (NRD) zijn meegenomen.

 Jan Baltissen geeft aan dat alle input van de 
ensembles is meegenomen, samen met de input 
van andere stakeholders. De meeste input komt 
echter nu nog niet aan de orde. Er ligt nu alleen 
nog een beslissing over de oplossingsrichting ter 
inzage.

 De antwoorden op de vragen rechts worden op 
de website www.mooihaaften.nl geplaatst. Als je 
nog aanvullende vragen hebt, dan kun je die 
aan ariane@moussault.com mailen. Of direct 
stellen aan het Waterschap.

http://www.mooihaaften.nl/
mailto:ariane@moussault.com


Waar staan we nu?

 De kop van Haaften is dijkvak 4. Het dijkvak is in deel a en b opgesplitst. In 

de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat aangegeven welke 

oplossing voor dit dijkvak verder onderzocht zal gaan worden. Voor de Kaap 

is er maar 1 oplossingsrichting mogelijk, namelijk een constructie. Er is nog 

niets besloten over de soort constructie, dat wordt in de volgende fase 

onderzocht. 

 Je kunt een zienswijze indienen als je kanttekeningen hebt bij deze 

oplossingsrichting. 



Constructie

 De keuze voor een constructie houdt in dat er optimalisatie zal worden 

nagestreefd: dus geen binnen- of buitenwaardse dijkverlegging. 

 Er zal een nulmeting plaatsvinden vooraf in verband met risico op schade 

door trillingen, wanneer constructie aangebracht wordt.



Zienswijze indienen

 Iedereen kan een zienswijze indienen. We kunnen dit ook samen doen. Jan van de 

Moore en Gert van Dieren stellen hiervoor stukken tekst beschikbaar, waar je 

gebruik van kan maken. 

 U kunt van 22 maart 2018 tot en met 18 april 2018 schriftelijk of mondeling bij de 

provincie Gelderland een zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze sturen aan 

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Afdeling KOB/IBT, Postbus 9090, 6800 GX 

Arnhem of per mail aan: post@gelderland.nl. Beide onder vermelding van ”Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau dijkversterking Gorinchem – Waardenburg, zaaknummer 

2014 – 015308". Een mondelinge zienswijze kunt u binnen de gestelde termijn 

inbrengen door een afspraak te maken met de heer D.B. ten Hooven, telefoon 

(026) 359 88 10.

 Mocht je zelf geen zienswijze willen/kunnen indienen, maar wel mee willen doen 

met een gemeenschappelijke zienswijze, stuur dan aub even een mailtje naar 

Ariane@Moussault.com . 

Klik hier voor toelichting

mailto:post@gelderland.nl
mailto:Ariane@Moussault.com
https://www.youtube.com/watch?v=he9St-e9lGc&feature=youtu.be


 Ook dijkvak 3 Kerkewaard en 5 Crobse 

Waard zijn belangrijk voor ons! 

 De bijeenkomst 11 April was alleen voor de 

Kaap (dijkvak 4) maar we kunnen ook een 

zienswijze indienen voor dijkvak 3 en 5. Voor 

de Kerkewaard zal ook dijkverlegging 

worden onderzocht.

 Alle informatie is te vinden via deze link.

Vergeet dijkvak 3 en 5 niet!

http://www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl/common/projecten/gorinchem---waardenburg/gorinchem---waardenburg.html


Volgende bijeenkomst: 

woensdag 20 Juni, 19:30 uur 
(let op: dit is een week vroeger dan de oorspronkelijk genoemde datum)

Bij Ariane thuis, Waalbandijk 38 Haaften


