“Dijktraject Nieuw Bergen op weg naar ontwerp Projectplan Waterwet”
Goede belangstelling voor inloopbijeenkomst dijkversterking Nieuw Bergen
Op maandag 28 oktober 2019 organiseerde Waterschap Limburg een
inloopbijeenkomst over het dijktraject Nieuw Bergen. Zo’n zestig belangstellenden
lieten zich informeren over de stand van zaken van het project. De planning is dat in
het tweede kwartaal van 2020 het ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage komt te
liggen. In verschillende themahoeken konden bezoekers informatie ophalen, vragen
stellen en het gesprek aangaan met het waterschap en gemeente Bergen.

Het afgelopen jaar heeft het waterschap vooral afstemming gehad met de direct betrokkenen
per deelgebied, zoals rondom de Lindenlaan, langs de N271 en bij Heukelom. Tijdens de
inloopbijeenkomst is het totaalbeeld van de dijkversterking in Nieuw Bergen gegeven.
Vragen van de belanghebbenden
Bezoekers konden op de kaarten en de tafel met de i-viewer zien hoe de uitwerking van het
vastgestelde voorkeursalternatief Nieuw Bergen er uit ziet. De vragen van de bezoekers
gingen onder andere over de keuze van ligging van het tracé, de openbare toegankelijkheid
van de dijk, de verkeerssituatie bij de Lindenlaan en hoe het vervolg eruit ziet, waarbij men
vooral wilde weten wanneer de procedure start.
Vervolg
De collega’s van grondverwerving gaan vanaf november afspraken maken voor de
kennismakingsgesprekken.
De uitwerking van het voorkeursalternatief zoals op de inloopbijeenkomst getoond is de
basis voor het ontwerp Projectplan Waterwet. De planning is dat voor de zomer 2020 het
ontwerp Projectplan Waterwet en ontwerp vergunningen ter inzage liggen. Dat is het moment

dat u formeel kunt reageren met een zienswijze. De exacte data van het kunnen inzien van
de stukken en het kunnen reageren wordt door de Provincie Limburg bekend gemaakt op
www.overheid.nl (onder Provinciaal blad). De provincie plaats hiervoor ook nog een
verwijzingsadvertentie in de betreffende huis-aan-huisbladen. Deze advertentie verwijst naar
de bekendmaking. De ter inzage periode maken wij bekend via de nieuwsbrief
dijkversterkingen en onze website. We organiseren in die ter inzage periode ook nog een
bijeenkomst. Ook deze maken we via onze nieuwsbrief en website bekend.
In het najaar van 2020 verwachten we dat de kabels en leidingen bij de zuidelijk aansluiting
(Rijksweg N271), Lindenlaan en Heukelom verlegd kunnen worden. Ook deze informatie
maken we bekend via onze nieuwsbrief en website.

Dijkversterking in Limburg
Waterschap Limburg werkt in heel Limburg aan de versterking van ruim 70 kilometer dijk.
Veel keringen zijn namelijk te laag of niet sterk genoeg om de mensen en bedrijven erachter
te beschermen tegen overstromingen. Ook zijn ze niet berekend op de grotere hoeveelheden
water die de Maas in de toekomst moet gaan afvoeren. Dijkversterking Nieuw Bergen maakt
onderdeel uit van het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
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.

