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Geachte leden van de raad en college, 

 

 

In de afgelopen 6 jaar is een grote groep zeer betrokken inwoners actief geweest in het 

participatieproces dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Zij hebben daar als Klankbordgroep en 

ensembles heel veel inbreng geleverd vanuit hun behoeften om te komen tot een dijkversterking die 

ook recht doet aan de belangen van de omwonenden. Het gaat om belangen op het gebied van 

cultuurhistorie, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. 

Dat participatietraject heeft veel inbreng opgeleverd waarvan een deel ook is benut in de 

dijkversterkingsplannen. Echter, op cruciale punten is de participatie mislukt. Een belangrijk 

onderwerp daarin is het plan Gastvrije Waaldijk! Door betrokken gemeenten, provincie en ANWB is 

op eigen initiatief en zonder inspraak een masterplan opgesteld dat de inrichting van de dijkwegen 

ten behoeve van recreatief verkeer moet bevorderen. Ondanks stevige kritiek vanuit de 

Klankbordgroep naar zowel gemeente West Betuwe als het waterschap Rivierenland gaat dit plan 

ongehinderd voort.  

Het nu voorliggende visiedocument en uitvoeringsplan lijkt een ondersteuning te zijn voor die 

eenzijdige benadering van de Gastvrije Waaldijk. Het richt zich namelijk primair en in algemene zin 

op de gebiedspromotie voor verbeteren economische en recreatieve belangen! Juist de behoeften 

en zorgen vanuit de inwoners op en langs de dijk over leefbaarheid, cultuurhistorie en veiligheid 

worden nergens vertaald naar voorwaarden en acties. Toch zijn deze duidelijk aanwezig in de 

enquête en inbreng vanuit de dorpen (in de bijlage van het uitvoeringsdocument). Ook kan het de 

gemeente niet zijn ontgaan dat de verkeersveiligheid op de dijken al sinds jaar en dag een groot 

knelpunt is. Helaas is dat ook niet opgenomen als speerpunt om aan te pakken! 

Onze oproep is om  

1  De dijkbewoners een serieuze stem te geven in de planvorming en uitvoering van de visie. 

Aangezien de Klankbordgroep hooguit adviserend was, hebben een aantal dijkbewoners zich 

nu  georganiseerd als aanspreekpunt hiervoor (onder de naam de Waaldijkers). Zij willen dat 

de gemeente voor de belangen van de dijkbewoners opkomen en samen met hen te komen 

tot een evenwichtig plan om daadwerkelijk tot een kwaliteitsverbetering te komen in de volle 

breedte op de genoemde belangen cultuurhistorie, veiligheid, leefbaarheid en 

duurzaamheid!  



2 Participatie is een groot goed, maar voor de Gastvrije Waaldijk is dat mislukt. Dat is ook een 

belangrijke conclusie uit de evaluatie van het dijkversterkingsproces na de planfase (zie 

rapportage Neerlands diep Participatiespiegel Project Dijkversterking Gorinchem-

Waardenburg , Waterschap Rivierenland, Eindrapportage September 2021). De Waaldijkers 

roepen op die fout alsnog te herstellen door de dijkbewoners serieus de gelegenheid te 

geven over deze plannen mee te adviseren alvorens er een besluit wordt genomen. Daarbij  

moet er duidelijkheid komen voor de dijkbewoners wie nu beslist vwb het onderwerp 

dijkinrichting; de gemeente als wegbeheerder, de provincie als (mede-) opdrachtgever en 

subsidieverstrekker Gastvrije Waaldijken of het waterschap als verantwoordelijke voor de 

dijkversterking.  

 

Belangengroep ‘De Waaldijkers’  


