Dijkversterking
De Kaap
Bijeenkomst 2, woensdag 20 Juni 2018

Aanwezig

Afwezig

• Jan Baltissen (Waterschap)
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Corry van Zijderveld (geen mail)
Jan Elfring
Rob Sluyter
Manon Ensink
Ernst Stolker
Mark Zoetekouw
Annemieke Kock
Jan van de Moore
Rein Eggink
Dingeman Rijken
Piet van Rijswijk
Ariane Moussault
Lucas Ijmker

Louisa en Ari van Veldhoven
Leo Severs
Mari Bambacht
Gert van Dieren
Petra Kleyn
Jur van der Lecq
Paul en Monique Gerringa
Bert van Arkel
Nel Ducaat
Jan Kiep

Afwezig met

Als er nog iemand op de
verzendlijst moet komen,
kennisgeving
stuur gerust door, maar
geeft Ariane aub ook het
emailadres voor de
volgende keer

Vijf vragen:
1. Tot waar loopt het dijkvak,
waarvoor de constructie is
gekozen?
2. Wanneer is er duidelijkheid over
de binnenwaartse impact van
buitenwaarts versterken?
3. Wanneer is de planning van de
uitvoering bekend?
4. Hoe voorloopt het proces van de
zienswijze?
5. Wanneer moeten we weer
formeel in actie komen?

1. Tot waar loopt het dijkvak, waarvoor de
constructie is gekozen?
 Er wordt tm de drie buitendijkse huizen gekozen voor een constructie
 Daarna wordt buitendijks verbreed.

2. Binnenwaartse impact van buitenwaarts
versterken
 Er is geen binnenwaartse impact als buitendijks wordt verbreed
 Na de drie huizen wordt in dijkvak 4B en 5 de dijk buitendijks verbreed
 De as van de dijk wordt circa 30 meter richting het water verplaatst
 De grond die ontstaat is
eigendom van het
Waterschap en kan te koop
komen te staan.
 Eerst recht van koop ligt bij
‘aanwonende’
 Mogelijk zou daar tzt
bouwvergunning voor
aangevraagd kunnen
worden

3. Wanneer is de planning van de
uitvoering bekend?
 De aannemer zit al aan tafel
 In 2020 wordt begonnen met de uitvoering, tot 2023
 Er zal in september/oktober een plenaire bijeenkomst worden
georganiseerd waarin met de aannemer gesproken kan worden over
vragen met betrekking tot de uitvoering

4. Hoe voorloopt het proces van de
zienswijze?
 Alle zienswijzen die door de Provincie zijn ontvangen, zijn inmiddels door het
Waterschap verwerkt in een Reactienota

 De Reactienota moet nog vastgesteld worden door de Gedeputeerde
Staten (GS)
 Waarschijnlijk stuurt de Provincie de Reactienota naar iedereen die een
zienswijze heeft ingediend rond eind juli
 Provincie is verantwoordelijk voor het proces, Waterschap heeft hier geen
invloed op.

5. Wanneer moeten we weer formeel
in actie komen?
 21 augustus wordt het voorstel in procedure gebracht
 Waterschap zal persoonlijk contact opnemen met alle gedupeerden
 Er kan weer een formele zienswijze ingediend worden als de vergunning
Projectplan Waterwet met MER door het Waterschap wordt aangevraagd.
 Voor die tijd hebben wij echter nog een afspraak → zie volgende bladzijde

Bijeenkomst Kerkewaard
 Jan vraagt om bewoners om mee in gesprek te gaan over de dijkversterking
rond de Kerkewaard (dijkvak 3)
 4 personen is voldoende.
 Aangemeld zijn:
 Theo Kock – 313
 Piet van Rijswijk – 315

 Ernst Stolker – 305
 Jan van de Moore – 56
 Corrie Zijderveld (geen email, via Piet) – 54

 Deze personen zorgen onderling dat er 4 vertegenwoordigers zijn en maken
een verslag van wat er besproken is en sturen dat naar Ariane ter verspreiding
en om op website www.mooihaaften.nl te zetten

Volgende bijeenkomst:

woensdag 5 September, 19:30 uur

Bij Ariane thuis, Waalbandijk 38 Haaften

