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Buggenum

Dijkversterkingen
en dijkverleggingen
in Limburg

Informatieavonden september en november 

In de eerste maanden van 2017 hield Waterschap Limburg 11 informatieavonden over de 
dijkversterkingen en -verleggingen in Noord- en Midden-Limburg. Graag gaan we opnieuw 
met u in gesprek. U bent van harte welkom tijdens een tweede ronde informatieavonden.
Op de achterkant ziet u wanneer we bij u in de buurt zijn.

“ Ik hoop u weer te ontmoeten om 
mogelijke oplossingsrichtingen voor 
de dijktrajecten met u te bespreken. 
Uw reacties neem ik mee naar de 
Stuurgroep Noordelijke Maasvallei.”

Rein Dupont, lid dagelijks bestuur Waterschap Limburg

Rein Dupont, bestuurder Waterschap Limburg: 
“De aanwezigheid van de mensen en de 
vele reacties waren overweldigend. Met de 
omgevingswerkgroepen en in ontwerpateliers 
zijn we met een deel van u verder gaan werken 
aan de plannen om 15 dijktrajecten in de 
omgeving te versterken. Waar mogelijk heeft het 
waterschap uw suggesties opgepakt en verwerkt 
in de plannen. Een aantal ideeën is genoteerd 
om nog verder uit te zoeken en te bespreken. 
Vanaf 18 september start een tweede reeks van 
informatieavonden. Ik hoop u weer te ontmoeten 
om mogelijke oplossingsrichtingen voor de 
dijktrajecten met u te bespreken. Uw reacties 
neem ik mee naar de Stuurgroep Noordelijke 
Maasvallei. Voor een aantal dijktrajecten willen 
we daar de varianten bespreken en eerste 
besluiten nemen”.



Postbus 3390
5902 RJ Venlo
T (077) 38 91 111
F (077) 38 73 605

E info@waterschaplimburg.nl
I www.waterschaplimburg.nl
 @WLomgeving
 Waterschap Limburg

Deze nieuwsbrief is tot stand gekomen in samenwerking met het Rijk, Provincie Limburg en de gemeenten Beesel, Bergen, Leudal, 
Maasgouw, Peel en Maas, en Venlo.
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Stand van zaken juli 2017, huidige lengtes bestaande dijken

Roermond

Sittard-Geleen

Heerlen

Maastricht

Weert

Venlo

Bergen

Beesel

Leudal

Maas-
gouw

Peel en Maas

Nieuw Bergen
1.830 meter

Well
5.665 meter

Arcen
5.105 meter

Venlo - Velden
6.825 meter

Blerick - Groot Boller
1.230 meter

Belfeld
965 meter

Baarlo - Hout-Blerick
4.790 meter

Beesel
1.185 meter

Steyl – Maashoek
235 meter

Kessel
145 meter

Thorn - Wessem
5.285 meter

Heel
3.615 meter

240 meter

Alexanderhaven Roermond
1.700 meter

Buggenum
1.270 meter

Realisatiefase
1 project

Voortgang
Verkenningsfase
14 projecten

Overzicht van de 
informatieavonden over 
de dijktrajecten:

Alle avonden beginnen om 19.30 uur.

•  Belfeld, maandag 18 september in 
gemeenschapscentrum de Hamar, 
Stevensplein 2

•  Kessel, dinsdag 19 september in 
Kasteel de Keverberg, Kasteelhof 4

•  Nieuw Bergen, maandag 25 september 
in recreatiecentrum Den Asseldonk, 
Den Asseldonk 2

•  Beesel, dinsdag 26 september in 
Herberg de Bongerd, Markt 13

•  Heel, woensdag 27 september 
in cultureelcentrum Don Bosco, 
Monseigneur Savelbergweg 100

•  Baarlo – Hout-Blerick, donderdag 16 
november in Kasteel de Berckt, De 
Berckt 1

•  Well, maandag 20 november in MFC 
de Buun, Kasteellaan 25 

•  Buggenum, dinsdag 21 november 
in gemeenschapshuis De Roffert, 
Berikstraat 11

•  Arcen, donderdag 23 november in 
MFA de Schans, Burgemeester van 
Soest Jansbekenplein 3

•  Thorn – Wessem, dinsdag 28 november 
in Kasteelhoeve de Grote Hegge, 
Waterstraat 9

•  Steyl – Maashoek, donderdag 30 
november in de Jochumhof, Maashoek 
2B

Informatie over Venlo - Velden en  
Blerick - Groot Boller verloopt via 
Meer Maas Meer Venlo , waarvan 
gemeente Venlo de trekker is. 
Voor de laatste stand van zaken kunt u 
terecht op www.meermaasmeervenlo.nl.


