
Waar zijn we naar op zoek?

Samenwerken is mogelijk Kansen benutten lukt niet, en nu? 

Wij zijn op zoek naar 
uw project, wens of idee 

Duidelijk wie betaalt

Afwegen

Vergunningen OK

Andere belangrijke voorwaarden Wie beslist over samen 
optrekken?

droge voeten schoon waterveilige dijken

Voldoende steun uit gebied

Geen risico’s voor 
ons project

Samen doen is meedoen

Goed idee?

Doet u mee?

Alle ingediende projecten 
ideeën, voorstellen worden 
zorgvuldig bekeken en 
afgewogen. Uiteindelijk beslist 
het waterschap of iets kansrijk 
is of niet.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de 
komende jaren aan de slag in en rondom de gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel, die stroomt tussen Nieuwegein en 
Gouda. Het waterschap gaat de dijken, kaden en oevers 
opknappen en baggeren. Dat willen we graag met u samen 
doen, zodat de Hollandsche IJssel nog mooier wordt!

We willen samen met u kansen realiseren in 
combinatie met ons project. Daarbij hanteren we: 
Samen doen betekent meedoen. Voor het tegelijkertijd 
uitvoeren van uw project vragen we u om zelf 
mee te helpen en ook mee te betalen.

Bij het beoordelen van kansen kijkt het 
waterschap vooral of ze in conflict zijn met 
de eigen projectdoelen. Denk aan:  de 
veiligheid van de waterkering moet gelijk 
blijven, de oeverbeschoeiing moet op een 
goede manier worden aangelegd. Ook moet 
uw kans tegelijkertijd met ons project te 
realiseren zijn.

Als het ingediende project, idee of voorstel voldoet aan de 
voorwaarden en het waterschap honoreert deze, wordt de 
kans meegenomen in het ontwerpproces.  
Uw project of idee maakt dan dan deel uit van ons project.

Soms lukt het niet om uw project, idee of wens te 
combineren met ons project. Draagt het wel bij aan een 
maatschappelijk belang? Dan kan het waterschap, de 
gemeente of provincie u mogelijk helpen buiten ons 
uitvoeringsproject om. Neem hiervoor contact met ons op.

Heeft u vragen, een goed idee of ziet u kansen om samen op te trekken? 
Neem dan contact op met het projectteam via e-mail informatieghij@hdsr.nl

We zijn op zoek naar uw project(en), ideeën of wensen. Dat  
 zijn kansen om samen op te trekken en voordeel te hebben 
 van elkaar. Voorbeelden van kansen zijn de aanleg van een 
  jaagpad of nieuwe nutsleidingen. Ook (woning)bouw- 
 projecten of verbeteren van recreatie  en natuur zijn kansen.


