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“Onze Maas. Onze veiligheid.” Onder dit motto werkt Waterschap Limburg,

samen met het Rijk, de provincie en gemeenten, aan sterke dijken in heel

Limburg. Tegelijkertijd benutten we kansen om het Maasdal aantrekkelijker te

maken. Elke plek verdient een oplossing die past bij zijn omgeving. Dat

betekent dat we goed luisteren naar die omgeving, maar ook dat we keuzes

maken. Want met praten alleen worden onze dijken niet veiliger. In deze

nieuwsbrief leest u de laatste stand van zaken in de verschillende projecten.

 

Alle nieuwsbrieven op de website

 

We zijn onze dijkenpagina’s op de website aan het updaten. Zo gaan de

pagina’s er ietsje anders uitzien omdat we er bijvoorbeeld een film of verhaal

van ‘Verhalen achter de dijk’ op plaatsen, de tekst is aangepast en de planning

geactualiseerd. Ook  vindt u een pagina met al onze eerder verschenen

nieuwsbrieven over dijkversterkingen. Heeft u een nieuwsbrief gemist of wilt u

nog eens teruglezen, kijk dan op de site.

 

Inloopavond Belfeld 8 april 2019
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Op maandag 8 april houden we op de Maashopper, gelegen aan de loswal

onderaan de Maasstraat te Belfeld 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. U kunt binnenlopen en

vertrekken wanneer u wilt.

Op de informatiemarkt vindt u kaartmateriaal over het dijktracé, de

verkeerssituatie en er is informatie over de diverse onderzoeken die

plaatsvinden, het proces van grondverwerving en de planning.

Hopelijk zien we u op 8 april op de Maashopper!

 

De opgave in Arcen

 

Naar aanleiding van de zienswijzen op de notitie Reikwijdte en Detailniveau

MER, het advies van de commissie mer en vragen uit de omgeving onderzoekt

het waterschap actief de mogelijkheden die de wet biedt om keuzes te maken

die van invloed zijn op de hoogte opgave. Dit betreft de keuze voor:

klimaatscenario,

adaptief bouwen (aanleg van de basis van de waterkering in één keer voor

de hele levensduur en de uiteindelijke hoogte van de kering in fasen),

zichtjaar,

en de faalkansbegroting (kans op falen van de nieuwe kering).

Het waterschap betrekt hierbij onder andere experts van het KNMI, TU Delft,

TNO en Expertisecentrum bouw.

De Dorpsraad Arcen heeft op 21 februari 2019 in een brief aan de Stuurgroep

over de verschillende uitgangspunten en het lopende heroverwegings-

onderzoek zijn voorkeuren uitgesproken. Ook zijn er bij gemeenteraden en

provinciale staten vragen gesteld over de dijkversterkingsopgave en het

gehanteerde klimaatscenario als uitgangspunt.

Het waterschap zal over de uitkomsten van het heroverwegingsonderzoek

actief de bewoners en de omgevingswerkgroep betrekken. Naar verwachting

zal in 2019 voor Arcen een voorkeursalternatief door het waterschap aan de

omgeving, de omgevingswerkgroep en de Stuurgroep worden voorgesteld. 
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Arcen: twee ontwerpateliers

 

Ontwerpatelier Arcen-zuid Natura2000

In december 2018 is een ontwerpatelier gehouden met Stichting Limburg

Landschap, gemeente Venlo, provincie Limburg en het waterschap over

alternatief tracé 1B. Alternatief 1B is het dijktracé dat op de hoge grond

aansluit in Arcen-zuid en door Natura2000-gebied gaat. De uitkomst van dit

atelier is dat er een haalbaar en vergunbaar alternatief 1B in het Natura2000-

gebied mogelijk is.

De gezamenlijke voorkeur van het ontwerpatelier gaat uit naar een kering met

een natuurlijke overhoogte met nieuwe inplant van nieuwe bomen, die gebruik

maakt van hoge delen in het gebied.

Het dagelijks bestuur van het waterschap zal voor Arcen in 2019 een

voorkeursalternatief vaststellen, nadat dit met de omgeving en de Stuurgroep

is besproken. 

Ontwerpatelier watermolen

Begin februari is een ontwerpatelier gehouden over de inpassing van de

nieuwe dijk in Arcen-zuid bij de watermolen (alternatief 3C). Op deze plek

spelen de volgende opgaven: de nieuwe dijk, de nieuwe vis- en beekpassage

en de inpassing van de watermolen. Bij het ontwerpatelier waren de uitbaters

van de IJsvogel, stichting Limburgs Landschap, Rijkswaterstaat, gemeente

Venlo en het waterschap aanwezig. Tijdens het atelier zijn de verschillende

wensen en randvoorwaarden door aanwezigen benoemd en is gezamenlijk

gekeken naar de mogelijke inpassingen van de opgaven. De uitkomst van het

atelier is, dat het waterschap de verschillende mogelijke dijktracés en

dwarsprofielen uitwerkt en terugkoppelt.

 

Venlo - Velden en

Blerick - Groot Boller

 

In de gemeente Venlo werkt het waterschap op zes locaties aan
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dijkversterking, te weten Arcen, Venlo – Velden, Blerick – Groot Boller, Steyl –

Maashoek, Belfeld en Baarlo – Hout-Blerick. De versterking van de dijken in

Venlo – Velden en Blerick – Groot Boller viel binnen de integrale verkenning

Meer Maas Meer Venlo. Nu deze is beëindigd, zal het waterschap de

dijkversterkingen weer oppakken. De hoogwaterbeschermingsopgave blijft

immers bestaan. Waterschap Limburg is in overleg met het ministerie van

Infrastructuur en Waterstaat over de planning van beide opgaven. Zodra die

gereed is, zal het waterschap u daarvan op de hoogte brengen via haar

website en deze digitale nieuwsbrief.

 

Baarlo – Hout-Blerick:

stand van zaken

 

Voor de dijkversterking Baarlo - Hout-Blerick hebben we de volgende stand

van zaken:

Gebiedsontwikkeling Hummerenweg

Einde 2018 hebben we aan bewoners en bedrijven drie varianten laten zien

voor een mogelijke gebiedsontwikkeling. In de afgelopen periode hebben wij

met  de gemeente Peel en Maas, ondernemers en omwonenden gesproken,

en hebben wij een dijktracé ontworpen dat naar onze mening goed past in de

verdere ontwikkeling van het gebied. Dit tracé wordt op 12 maart besproken

met de betreffende bewoners en bedrijven om hun reacties mee te nemen. 

Coupure/Kwistbeek

Voor dit deel van het dijktraject ontwikkelen wij momenteel drie varianten op

basis van de eerdere opgehaalde reacties en beschikbare informatie. Deze

willen wij vervolgens aan omwonenden en bedrijven voorleggen.

Baarlo-Noord – Hout-Blerick

Zoals u bekend, zijn de hoogwatergeulen, zowel binnendijks als buitendijks,

vervallen en worden deze niet verder onderzocht. Met het Rijk wordt op dit

moment overlegd over de haalbaarheid en wenselijkheid van de alternatieven

voor de dijkverlegging/dijkversterking tussen Baarlo en Hout-Blerick en ook

over een eventuele weerdverlaging langs de Maas. De minister van IenM

neemt het uiteindelijke besluit. We hebben haar uitgenodigd om de situatie met

betrekking tot de vier systeemmaatregelen langs de Maas zelf te komen

bekijken. 
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Omgevingswerkgroep

Er is weer een bijeenkomst van de omgevingswerkgroep Baarlo - Hout-Blerick

op 20 maart aanstaande vanaf 17.00 uur bij Unitas Baarlo. Unitas is gelegen

aan Wilhelminastraat 11 A in Baarlo. Tijdens deze bijeenkomst willen wij met

de leden van de omgevingswerkgroep de stand van zaken en wat de komende

tijd de vervolgstappen zijn, bespreken.

 

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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