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Waterschap  Limburg werkt in de Provincie Limburg van Mook tot

Eijsden aan het versterken en aanleggen van dijken langs de Maas. Het

gaat om projecten uit het programma Dijkversterkingen Maaswerken en

projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke

Maasvallei. Om tot een goede oplossing voor de versterkte dijken te

komen, spreken we veel partijen, voeren we voorbereidende

werkzaamheden en onderzoeken uit en op een aantal plaatsen gaat de

schop de grond in of zijn we zelfs al klaar. In deze nieuwsbrief leest u de

laatste stand van zaken.

 

Verhalen achter de dijk... met dit keer

Paul van Heugten

 

Bij onze aanpak van dijkversterkingsprojecten spreken we veel mensen die

wonen, werken en ontspannen achter de dijk. In de nieuwsbrief delen we

graag de verhalen van deze mensen in de buurt van de dijk.

Deze keer het verhaal van Paul van Heugten: “We hebben hier een

overstroming meegemaakt en één keer was meer dan genoeg.”

Het raam van hun woonkamer is vijf bij twee meter groot. Vanuit hier hebben

Paul van Heugten en zijn vrouw een panoramisch uitzicht over de Maas, de

nieuwe dijk en de weilanden, met in de verte de kerktorens van omringende

dorpen in Nederland en België.
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Steyl - Maashoek: 22 oktober

inloopbijeenkomst

 

Op maandag 22 oktober houden we in de Jochumhof, Maashoek 2-B in Steyl

een inloopbijeenkomst. Vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur zijn medewerkers van

Waterschap Limburg en gemeente Venlo aanwezig voor een toelichting of het

beantwoorden van uw vragen.

De inloopbijeenkomst is ingericht als een informatiemarkt vanaf 19.00 tot 21.00

uur. U kunt binnenlopen en vertrekken wanneer u wilt. Wilt u de presentatie

van  de technisch manager bijwonen? Houdt u er dan rekening mee dat deze

om 19.30 uur wordt gegeven. De presentatie gaat  over de aanleiding, de

oplossingsmogelijkheden en de stand van zaken van de dijkversterking Steyl –

Maashoek en duurt maximaal een half uur.

Waterschap Limburg heeft, samen met belanghebbenden, de mogelijke

oplossingen voor Steyl – Maashoek onderzocht. De resultaten leggen we op 7

november voor aan de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei, die bestaat onder

andere uit Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en de

gemeente Venlo. De Stuurgroep spreekt een bestuurlijke voorkeur uit voor het

voorkeursalternatief (VKA) en geeft dit als advies aan het Dagelijks Bestuur

van Waterschap Limburg, waar besluitvorming plaatsvindt.

Wij vinden het erg belangrijk dat u als belanghebbende goed op de hoogte

bent en we willen graag uw reactie. 

 

Hoe vangen we waterspitsmuizen?

 

We voeren meerdere natuuronderzoeken uit. Eén daarvan is het onderzoek

naar de aanwezigheid van de waterspitsmuis. Bij de dijktrajecten Thorn –

Wessem, Baarlo – Hout-Blerick en Well, inclusief de beektracés Kwistbeek en
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de Wellse Molenbeek zijn hiervoor levende muizenvallen uitgezet en

gecontroleerd. Maasduinencentraal.nl is mee op pad gegaan om te zien en

horen hoe dat gaat. Bekijk hier de film.

 

Inloopbijeenkomsten voor meerdere

dijktrajecten

 

We hebben de komende periode weer een aantal inloopbijeenkomsten

gepland staan. De eerste is voor dijktraject Steyl – Maashoek op 22 oktober

aanstaande. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u op onze website.

Ook voor de andere dijkversterkingsprojecten organiseren we

inloopbijeenkomsten. Hieronder vindt u alvast de data van deze

bijeenkomsten. Meer informatie volgt later via website en nieuwsbrief. Alle

bijeenkomsten duren van 19.00 tot 21.00 uur, tenzij anders aangegeven.

Willem Alexanderhaven Roermond, dinsdag 30 oktober (van 16.00 tot

18.00 uur);

Buggenum, maandag 12 november;

Thorn – Wessem, donderdag 22 november (van 16.00 tot 20.00 uur);

Arcen, dinsdag 27 november;

Well, maandag 3 december;

Baarlo – Hout-Blerick, maandag 10 december;

Heel, dinsdag 11 december.

Voor de dijktrajecten Beesel, Belfeld en Nieuw Bergen vinden de

inloopbijeenkomsten in het eerste kwartaal van 2019 plaats. Informatie

hierover volgt later in het jaar.

 

Dagelijks Bestuur in het veld

 

Het Dagelijks Bestuur werd op 9 oktober bijgepraat over de waterveiligheid in

Limburg. Nadat ze de stand van zaken van de programma’s kregen,

bezochten ze de dijktrajecten Steyl - Maashoek, Baarlo – Hout-Blerick, Lottum
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en Grubbenvorst. Daar zagen de leden de programma’s in de praktijk.

Innovatie is een van de thema’s die zijn behandeld tijdens de dag. Einde van

de maand gaat ook het Algemeen Bestuur ‘het veld in’ om met eigen ogen de

werkzaamheden rondom de dijkversterkingen te bekijken. De

bestuurders doen dit regelmatig om zo gevoel met de praktijk te houden.

 

Arcen Noord Midden en Zuid

gespekken

 

Voor de dijkversterkings- en dijkverleggingsmaatregelen in Arcen zijn en

worden diverse bijeenkomsten in september tot en met november gehouden.

Het projectgebied is hierbij voor de omgeving opgedeeld in drie gebieden:

Arcen-Noord (vanaf hotel Rooland tot en met ongeveer Laakweg Arcen),

Arcen-Midden (vanaf Laakweg tot de Schanstoren)

en Arcen-Zuid (vanaf Schanstoren tot en met Schans/Rijksstraatweg).

In 2017 en begin 2018 zijn met de bewoners en bedrijven in de verschillende

gebieden verschillende gesprekken geweest over de nut en noodzaak van de

maatregelen en de verschillende alternatieven.

Voor het gebied Arcen-Zuid is eind september een bijeenkomst geweest met

de direct belanghebbenden om de effecten van de verschillende alternatieven

te bespreken en de voorstellen voor de Stuurgroep aan te geven. 

Belanghebbenden gaven het waterschap een gewenste tracérichting voor de

ligging van de dijk mee, met nog verschillende uitwerkingsvragen. De

uitwerkingsvragen zijn:

fiets- en voetpad op de nieuwe dijk en rondom de Molen naar het Kasteel

Arcen,

de dijk- en beekherstelopgave rondom de Molen

en de ligging van de nieuwe dijk in het gebied Maasduinen in verband  met

Natura2000.

Dit gewenste tracérichting is niet de soberste en doelmatigste oplossing. Dat is

het tracé waarbij kasteel Arcen met de kasteeltuinen buitendijks komt te liggen.

De aangegeven tracérichting geeft een nieuwe dijk langs de IJsvogel en de

watermolen, kasteel Arcen met de kasteeltuinen, die allen binnendijks komen

te liggen. Dit onder voorwaarde dat medegebruik van de dijk als terras van de
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IJsvogel mogelijk is. In de Maasduinen zal een nieuwe dijk worden aangelegd

langs de Rijkstraatweg die de Maasduinen in gaat en aansluit op hoge

gronden. Het gebied ten zuiden van deze nieuwe dijk zal buitendijks worden.

De aangegeven tracérichting wordt in de Stuurgroep als gedragen richting

vanuit de omgeving ingebracht. Na de stuurgroep zal de uiteindelijk

besluitvorming bij respectievelijk het waterschap en de minister van

Infrastructuur en Waterstaat plaatsvinden, waarbij vervolgens het tracé in een

Projectplan Waterwet in procedure zal worden gebracht.

Voor Arcen-Midden en Noord vinden bijeenkomsten plaats op 30 oktober.

Hiervoor worden belanghebbenden uit deze deelgebieden uitgenodigd. Doel

van de bijeenkomst is het bespreken van de beoordeling van de alternatieven

en dilemma’s die zich hierbij voordoen. Deelnemers wordt gevraagd om

aandachtspunten voor de Stuurgroep mee te geven. Op 12 november wordt de

omgevingswerkgroep, een vertegenwoordiging van alle belangen binnen

Arcen, over de verschillende alternatieven voor Arcen bij gesproken en om

reactie gevraagd.

De Stuurgroep Noordelijke Maasvallei komt op 7 november bijeen om met alle

informatie en reacties uit de omgeving richting te geven aan het

voorkeursalternatief voor de dijkversterking Arcen en mogelijke dijkverlegging

in Arcen-Noord.

Op 27 november vindt een algemene inloopbijeenkomst plaats voor alle

betrokkenen en geïnteresseerden voor de dijkverleggings- en

dijkversterkingsopgave in Arcen. Meer nieuws hierover volgt op de website en

in de eerstvolgende nieuwsbrief.

 

Waterschap Limburg

Maria Theresialaan 99, Roermond

U ontvangt dit bericht omdat u zich heeft ingeschreven voor onze

e-mails.

Vind ik leuk 

Tweet 

Deel 

Doorsturen 

Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven
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