Dijkversterkingen en dijkverleggingen in Limburg.
Informatieavond 24 januari 2018 Beesel
Extra informatieavond Beesel
Op woensdag 24 januari 2018 vond een extra
informatieavond plaats in Beesel. Tijdens de
informatieavond in september presenteerde Waterschap
Limburg een voorkeursalternatief voor dijktraject Beesel,
met uitzondering van het deel ten noorden van Ouddorp.
Daar waren nog twee alternatieven mogelijk. De huidige
dijk versterken of de aanleg van een nieuwe dijk langs de
dorpsrand. Afgelopen maanden heeft het waterschap
optimalisaties op deze twee alternatieven uitgewerkt. Op 24 januari werd een voorstel voor het
voorkeursalternatief ten noorden van Ouddorp gepresenteerd en konden belanghebbenden hierop
reageren.
Vraaggesprek wethouder en bestuurder
De informatieavond trok 70 geïnteresseerde bewoners en andere belangstellenden voor de
dijkversterking bij Beesel. De avond startte met een kort gesprek tussen wethouder Smolenaars
(gemeente Beesel) en bestuurder Rein Dupont van Waterschap Limburg. Daarin kwam naar voren dat de
wethouder over een aantal punten nog verder wil praten. Eén van de aspecten is de situatie bij Rijkel
waar nu geen dijk ligt. De gemeente organiseert hierover, in samenwerking met Rijkswaterstaat,
Provincie Limburg en Waterschap Limburg op 21 februari een informatieavond. De locatie en het
tijdstip van deze informatieavond volgen nog via de gemeentelijke website.
Vragen van belanghebbenden
Na de plenaire toelichting door omgevingsmanager Jessica Reker, was er gelegenheid om (algemene)
vragen te stellen. De meeste vragen spitsten zich toe op onderwerpen als: de redenen waarom sommige
tracés afgevallen zijn en waarom het waterschap voor het
huidige tracé heeft gekozen. Ook waren er vragen over
Rijkel en over de beroepsmogelijkheden.
Daarna was er volop de mogelijkheid om in de
verschillende themahoeken van gedachten te wisselen
over de verschillende tracés en het voorgestelde
voorkeurstracé aan de hand van diverse kaarten,
dwarsdoorsneden en de I-viewer met de maptable. Ook
konden mensen kennis nemen van de visualisaties die de
vorige bijeenkomst gevraagd waren.

Dijktraject Beesel
In de plenaire presentatie lichtte Jessica Reker toe wat het waterschap afgelopen maanden aan
huiswerk had gedaan en welke aandachtspunten het gebied Beesel Noord kent. Het is een complex
gebied, met aspecten variërend van een gasleiding tot een paddenpoel. Er zijn afgelopen periode zo veel
mogelijk verschillende alternatieven voor de dijk in Beesel Noord bekeken, meer dan de twee lijnen
waar het waterschap in september mee eindigde.
Het voorkeursalternatief dat het waterschap op 7 februari 2018, samen met de opmerkingen van
belanghebbenden, aan de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei voorlegt, is het tracé dat grotendeels de
bestaande dijk volgt maar met optimalisaties bij de Holleweg en het bergbezinkbassin. Het alternatieve
tracé langs de dorpsrand, waar weinig draagvlak voor was onder de bewoners, is uit beeld. Het tracé aan
de ‘achterkant’ van Beesel is al in de stuurgroep geweest en was geen onderwerp van gesprek tijdens de
informatieavond.
De “kronkeligheid” van de dijk was ook onderwerp van gesprek. De omgevingsmanager gaf aan dat dit in
de planstudiefase nog verder wordt bekeken en geoptimaliseerd. Ook in dit proces worden bewoners en
belanghebbenden meegenomen. Tot slot is nog gesproken over de besluitvorming en
beroepsmogelijkheden. Wat betreft de besluitvorming komt het voorstel voor het voorkeursalternatief
op 7 februari 2018 in de stuurgroep. De stuurgroep spreekt daar haar voorkeur uit waarna het Dagelijks
Bestuur van Waterschap Limburg het voorkeurstracé vaststelt. Een volgende stap in de planstudiefase is
het opstellen van het projectplan Waterwet waar u formeel zienswijze op kunt indienen. Een laatste
stap is een beroep bij de Raad van State.
Tijdens de informatiemarkt gaven verschillende bewoners, met name een 20-tal bewoners van de
Holleweg, aan blij te zijn met het feit dat het tracé tegen de dorpsraad aan van de baan is.
Meer informatie
Waterschap Limburg blijft u op de hoogte houden via
website, sociale media, nieuwsbrief en naar
verwachting komen we in de loop van 2018 terug met
een volgende reeks van informatieavonden.
Informatie over de dijkversterkingen staat op
www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking. Vragen
kunnen per email worden gesteld aan
dijkversterking@waterschaplimburg.nl. Dit is het
centrale loket van het waterschap dat alle vragen over
dijkversterkingen behandelt. Tijdens kantooruren is Waterschap Limburg ook bereikbaar op 088 – 88 90
100.

