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Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen 

beantwoorden. 

Bewoner/eigenaar, 
    
 

 

Datum: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Behandeld door: 

28 april 2020  

 
2020054120/2020054222 J. de Koning / NvB 

Onderwerp:   Doorkiesnummer / e-mail: 

Voortgang dijkversterking Tiel-Waardenburg (0344) 64 90 90 / J.de.Koning2@wsrl.nl 

Beste bewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden in de dijkversterking Tiel-Waardenburg, 
 
 
Op moment van schrijven van deze brief heeft de regering net bekendgemaakt dat de meeste 
beperkingen als gevolg van het coronavirus nog voortduren tot zeker 20 mei. Het coronavirus 
raakt ons allemaal. Velen hebben zorgen over hun eigen gezondheid of dat van familie, vrienden 
of bekenden. Op dit moment weet niemand hoe de komende weken en maanden gaan verlopen. 
Als projectorganisatie vinden we het belangrijk contact te houden. Met elkaar zoeken we 
hiervoor naar oplossingen en mogelijkheden om de voortgang en informatieverstrekking er zo 
goed mogelijk in te houden.  
 
Waterschap Rivierenland volgt de richtlijnen van het kabinet nauwgezet. De medewerkers van het 
projectteam Tiel-Waardenburg werken vanuit huis om het risico op het verder verspreiden van het 
virus te beperken. In deze brief leggen we uit hoe we dit willen aanpakken en wat u daarin van ons 
mag verwachten. 
 
Gesprekken over het dijkontwerp 
In onze vorige nieuwsbrief (januari 2020) hebben we aangekondigd dat de projectorganisatie zich 
de komende maanden zou gaan richten op gesprekken met bewoners en eigenaren die direct aan 
de dijk wonen. In deze gesprekken vertellen we over het ontwerp van de dijk en wat dit ontwerp 
voor de bewoners betekent. Door de coronacrisis zijn we genoodzaakt deze keukentafelgesprekken 
zoveel mogelijk op afstand, dat wil zeggen vanuit huis en digitaal of telefonisch te voeren. De 
omgevingsmanagers nemen contact op met de bewoners en belanghebbenden, die langs de dijk 
wonen en voor een keukentafelgesprek over het ontwerp in aanmerking komen en bespreken met 
hen de mogelijkheden. Gesprekken over de uitvoering volgen later. 
 
Dijkbijeenkomsten 
Voor de dijkbijeenkomsten over het ontwerp, die we voor de zomervakantie voor alle 
geïnteresseerden en betrokkenen uit de dorpen langs de dijk willen houden, zoeken we nog naar 
een goede vorm. We kijken of deze bijeenkomsten misschien op afstand en digitaal gehouden 
kunnen worden. We houden u hiervan op de hoogte. 
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En daarna? 
Het vergunningenontwerp maakt onderdeel uit van het projectplan Waterwet. Naar verwachting 
stelt het dagelijks bestuur van het waterschap het ontwerp projectplan Waterwet na de zomer vast. 
Vervolgens komt dit plan later dit jaar ter inzage te liggen en kunt u, indien gewenst, uw zienswijzen 
indienen.  
 
Vragen 
Het Koetshuis is tot nader order voor publiek gesloten. 
Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij een van onze omgevingsmanagers. 
telefoonnummer 0344-649 900 
e-mail: Tiel-Waardenburg@wsrl.nl 
Kijk voor de actuele ontwikkelingen op onze website www.wsrl.nl/Tiel-Waardenburg. 
 
Hoogachtend, 
namens het college van dijkgraaf en heemraden 
van Waterschap Rivierenland, 

 
 
 
de heer ing. H. Havinga 
Projectmanager dijkversterking Tiel-Waardenburg 
 
 
Bijlagen:  

Afschrift: Archief (inclusief bijlagen) 
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