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Uitnodiging informatiemarkt dijkversterking Wolferen-Sprok

Geachte mevrouw, meneer,

Op dinsdag 10 december is er een informatiemarkt over dijkversterking Wolferen-Sprok. Deze
informatiemarkt is voor alle bewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden. U bent van harte
welkom.
Afgelopen maanden zijn bewoners die op maatwerklocaties aan de dijk wonen, betrokken in het
ontwerpproces via zogenaamde dijkateliers. Zij hebben al kennisgenomen van het voorlopig
dijkontwerp. De overige dijkbewoners en grondeigenaren zullen we komende periode hierover
persoonlijk informeren. Gelijktijdig breiden we het ontwerp verder uit met de inrichting van de
dijk en met de aansluiting van de percelen en wegen op de dijk.
Informatiemarkt
Tijdens de informatiemarkt geven experts uitleg over verschillende onderwerpen en kunt u hen
vragen stellen. Zo stelt u uw eigen programma samen.
Onderwerpen
-

Resultaten van de dijkateliers met het voorlopige dijkontwerp op kaarten en een inzicht in
het 3D ontwerp.
De planning van dijkversterking Wolferen-Sprok; waar staan we nu en waar werken we
naar toe met oa het Projectplan Waterwet, het formele proces dat volgend jaar start.
De dijkteruglegging Oosterhout is geen onderdeel maar van dijkversterking WolferenSprok. Rijkwaterstaat en gemeente Overbetuwe geven toelichting.
Het natuuronderzoek en het archeologisch onderzoek; onze experts informeren u zowel
over de onderzoeksmethoden als de (eerste) resultaten.
Uitleg over de stikstofproblematiek en wat dat te maken heeft met de dijkversterking.
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De Gastvrije Waaldijk. De noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen krijgt één
uitstraling met dezelfde kenmerken. De dijk tussen Wolferen en Sprok maakt daar
onderdeel van uit.
Informatie over Grondverwerving. De manier waarop het waterschap gronden wil
verwerven en uitleg over de mogelijkheden van medegebruik van de aan te leggen
stabiliteitsbermen.
Schade hoe proberen we zoveel mogelijk (bouwkundige) schade aan uw eigendommen te
voorkomen.

De informatiemarkt is in Dorpshuis Beatrix, Dorpsstraat 1 in Slijk-Ewijk. U kunt vrij inlopen tussen 18
en 20.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Nieuwe website
Dijkversterking Wolferen-Sprok heeft een nieuwe website: www.dijkversterkingwolferensprok.nl.
Alle informatie zoals verslagen, rapporten, officiële documenten etc. zijn er nog steeds terug te
vinden. Misschien op een andere plek dan u gewend bent. Verder is het nu mogelijk om nieuws via
email te ontvangen of een melding als er iets op de website is veranderd. Lees er meer over op de
homepage bij “Op de hoogte blijven”.
Graag tot dinsdag 10 december in Slijk-Ewijk.
Met vriendelijke groet,

Bram de Fockert
Projectmanager dijkversterking Wolferen-Sprok
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