Dijkbijeenkomst Digitaal Roermond
10-november 2020
Bert Smeets

Met de omgeving voor de omgeving

Programma
•

•
•
•
•
•
•

Samenstelling team Paul Klinkenberg, William van Ruiten, Bart Janissen, Anke
Nikkessen en Bert Smeets
Stand van zaken dijkwacht bijeenkomsten
1e digitale bijeenkomst in Roermond
Hoe hebben jullie de film / presentatie ervaren ?
Veel vragen zijn al gesteld die neem ik het eerst door
Daarna gelegenheid tot stellen overige vragen
Als laatste digitale afsluiting

Vraag en antwoord
• Zou ik een andere route mogen lopen. Ja dat kan mits we
voldoende dijkwachten hebben in de groep of verschuiven.
• Kleding doorgegeven en niks ontvangen. Idem waar ben ik
ingedeeld en wie zijn mijn collega’s dijkwachten en HDP. Kleding
is momenteel lopende levering voorjaar 2021. Indeling ontvangt
u nog van ons inclusief telefoonnummers dijkwachten en
hoofddijkpost. Nieuwe dijkwacht met vragen je kunt mij (Bert)
altijd bellen telefoonnummer XX-XXXXXXXX
• Niet alle dijken tussen Eijsden en Maastricht worden
geïnspecteerd. Alle primaire waterkering van het waterschap
worden geïnspecteerd. Waar liggen dan de niet geïnspecteerde
dijken ?
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Vervolg vraag en antwoord
• Functie Hoofddijkpost.
➢ Eerste aanspreekpunt voor de dijkwachten en waterschap
➢ Plant de teams te tijde van hoogwater Maas
➢ Is verantwoordelijk voor de materialen en dijkwachten
➢ Zoekt nieuwe dijkwachten samen met waterschap
➢ Lost eerste lijns problemen op daarna komt het waterschap
➢ Vult de lijsten in voor de vergoeding
➢ Enz
➢ Bij interesse kan ik u een uitgebreide functie beschrijving mailen
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Vervolg vraag en antwoord
• Gestelde vragen. Alle vragen van de bijeenkomsten komen op
Internet te staan van het Waterschap onder dijkwachten.
• Hoeveel dijkwachten lopen met een inspectie ? Normaal
gesproken met 2 behalve de nul-inspectie.
• Activeren collector App lukt niet. Probleem mailen naar
dijkwachten@waterschaplimburg.nl of bellen met mij(Bert)
telefoonnummer XX-XXXXXXXX.
• Uitleg over telefoon. Die is terug te vinden in de presentatie en
we hebben ook een papieren versie.
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Vervolg vraag en antwoord
• Herhaling maken van meldingen. Is niet altijd noodzakelijk
alleen indien de situatie verslechterd. Je kunt deze altijd terug
zien in de dijkwachten App.
• Ik mis de praktische uitvoeringsinfo. Je loopt nooit alleen altijd
met 2 dijkwachten. Veel groepen lopen het traject al voor het
hoogwater met de gehele groep. Mag nu niet in verband met
corona maximaal met 2 dijkwachten. Denk ook aan de nulinspectie.

6

Vervolg vraag en antwoord
• Werkzaamheden binnendijks. Wie spreekt hier de mensen op
aan. Dit is een taak van het waterschap. Spreek daar zelf de
mensen niet op aan. Maak anders een melding bij ons.
• Opruimen oevers na hoogwater door dijkwachten. Is hier al
eens over nagedacht voor de binding onderling. Wat vinden
andere dijkwachten hiervan en ik (Bert). Hebben wij nog niet
over nagedacht. Vaak zijn dat ook verenigingen die dat
uitvoeren. Deze vraag uitzetten bij de dijkwachten om hun
interesse te peilen. Ik ben hier tegenstander van. Wel van te
voren goede afspraken maken met RWS en andere instanties.
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Vervolg vraag en antwoord
• Negatieve debieten RWS St Pieter Noord hoe kan dit ? Het
water schommelt een beetje. Kan terug lopen naar het
Albertkanaal. Is nu zichtbaar in het verleden niet.
• Risico op overlijden 1 :100.000 dat is een grof offer. Dat klopt
landelijk beleid. Zie Waterveiligheid begrippen begrijpen.
• https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/@176415/waterveilighe
id/

• Nieuwe dijkringen Mooder-Maas. Project wordt overgedragen
op 31-12-2020. Dus daarna weer Waterschap.
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Vervolg vraag en antwoord
• Keuring vanaf 70 jaar of na 70 jaar. Keuring is verplicht als je 70
jaar of ouder bent. Keuring is om de 3 jaar. Wordt betaald door
het waterschap. Recent rijbewijs keuring 75+ gehad. Wij hebben
een keuringsarts deze zit centraal in de Provincie in Roermond.
We lopen op dit moment achter met de keuringen door corona.
• Ik heb het gevoel dat ik er nog erg ver van af sta. Je zult het
inderdaad in de praktijk moeten leren en uiteraard via de
opleiding. Veel groepen lopen voor het hoogwater al eens met
de groep. Maar nu door de corona mag je maar met 2
dijkwachten lopen. Of een keer meelopen met een van onze
inspecteurs !
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Vervolg vraag en antwoord
• Nieuwe dijkwacht laten inspecteren met een ervaren dijkwacht.
Doen we altijd als het mogelijk is. Neem met mij (Bert) contact
op per mail of telefoon b.smeets@waterschaplimburg.nl / XXXXXXXXXX.
• Nieuwe hekken / nieuwe sloten en corona maatregelen. In de
kratten komen nieuwe sleutels van de hekwerken. Voor corona
zijn de benodigde spullen besteld.
• Verlengen dijkwachttrajecten meer als 2.2 km. Nee, als vaak
geïnspecteerd moet worden wordt de belasting te groot qua
tijd. Denk hier ook aan de dijkwachten welke nog overdag
werkzaam zijn.
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Vervolg vraag en antwoord
• Ik vermoed dat de presentatie is gemaakt in Power Point. Kan ik
deze digitaal ontvangen. De presentatie komt op onze site te
staan na afloop van alle dijkbijeenkomsten. Daar kunt u hem van
downloaden.
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Gelegenheid tot stellen van vragen
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Hartelijk dank voor uw aandacht

Voor meer informatie
info@waterschaplimburg.nl
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Einde

Voor meer informatie
info@waterschaplimburg.nl
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