“Dijktraject Belfeld, op gedeelte harde kering na, nagenoeg gereed”
Inloopbijeenkomst dijkversterking Belfeld op de Maashopper
Op maandag 8 april maart 2019 organiseerde Waterschap Limburg op de Maashopper
een inloopbijeenkomst over het dijktraject Belfeld. Ruim vijftig belangstellenden lieten
zich informeren over de stand van zaken van het project. In verschillende
themahoeken konden bezoekers informatie ophalen, vragen stellen en het gesprek
aangaan met het waterschap en gemeente Venlo.
Het afgelopen jaar heeft het waterschap gewerkt aan de uitwerking van het
voorkeursalternatief, dat begin 2018 is vastgesteld. Hiervoor is vooral afstemming geweest
met de direct betrokkenen. Tijdens deze inloopbijeenkomst is het totaalbeeld van de
dijkversterking in Belfeld gegeven, met vanuit de gemeente aandacht voor de
verkeersveiligheid op de Rijksweg. Het dijkversterkingsdeel parallel aan de Maas is nog niet
uitgewerkt. Hiervoor moeten nog keuzes worden gemaakt.
Vragen van de belanghebbenden
Tijdens de inloopavond konden bezoekers op de kaarten zien hoe de uitwerking van het
vastgestelde voorkeursalternatief Belfeld er uit ziet. De vragen van de bezoekers gingen
onder andere over het kruisen van percelen, grondaankopen en wat er met de huidige dijk
gebeurt. Ook de eigenaar van de Maashopper had vragen; deze gingen vooral over het
parkeren en het laden en lossen. De gesprekken met de bewoners aan de harde kering
gingen over nut en noodzaak, wel of niet demontabel en ook de procedure met mogelijkheid
tot bezwaar maken.
Vervolg
Rond de zomer wil het waterschap de uitwerking van het dijkversterkingsdeel parallel aan de
Maas gereed hebben en zal hiervoor onder andere verder in gesprek gaan met de
betreffende bewoners. De collega’s van grondverwerving gaan kennismakingsgesprekken
inplannen voor de grondaankopen. Deze zullen vooral in het najaar gaan plaatsvinden. Voor
de procedure waar mensen formeel op de plannen kunnen reageren, is de planning dat het
ontwerp Projectplan Waterwet in de eerste helft van volgend jaar ter inzage komt te liggen.
Onze Maas, onze veiligheid
Onder dit motto werkt Waterschap Limburg aan sterke dijken in de hele provincie. Door
klimaatverandering gaat de Maas meer water afvoeren. We weten dat veel dijken daar niet
tegen bestand zijn. Om de mensen en bedrijven te blijven beschermen, versterken we
samen met gemeenten, provincie en het Rijk onze dijken. Tegelijkertijd benutten we kansen
om het Maasdal aantrekkelijker te maken. We kiezen voor maatwerk. Elke plek verdient zijn
eigen oplossing die past bij de eigenheid van de omgeving .
Vragen of meer informatie?
Informatie over de dijkversterkingen staat op www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking. U

kunt zich ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief via www.waterschaplimburg.nl/email.
Heeft u nog vragen of wilt u het waterschap iets meegeven? We horen graag van u via
dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Tijdens kantooruren is Waterschap Limburg ook
bereikbaar op 088 – 88 90 100.

