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Sterke Lekdijk:
meedenken en meedoen
in de verkenningsfase

borgse

veer - Beatrixsluis

Waarschijnlijk heeft u het al gehoord: de Lekdijk wordt versterkt. Ook het traject
tussen de Beatrixsluis en het Culemborgse Veer. In deze flyer leggen we uit wat
de planning is en hoe u actief mee kunt denken en doen.

Planning dijkversterking
Culemborgse Veer – Beatrixsluis op hoofdlijnen

2019 – 2021

2021 – 2023

2024 - 2026

Verkenningsfase

Planuitwerkingsfase

Realisatiefase

We verzamelen met u en
andere belanghebbenden
wat de wensen en kansen
zijn voor het gebied. Die
combineren we met de
veiligheidsopgave om te
komen tot één plan: het
voorkeursalternatief.

We werken het voorkeursalternatief samen met
de omgeving verder in
detail uit. Dit leidt tot een
definitief ontwerp. Aan
het eind van deze periode
kunt u inspraakreacties
indienen.

We voeren het werk uit.
Ook in deze periode staan
we in nauw contact met
de omgeving en horen we
graag wat er goed gaat en
wat er nog beter kan.

Waar zijn we nu en wanneer kunt u meedoen?
Op dit moment zijn we halverwege de verkenningsfase. Hierin ontwikkelen we op hoofdlijnen het plan
voor de dijkversterking. Daarbij beginnen we zo breed mogelijk en scherpen we het ontwerp bij elke
stap verder aan. We onderzoeken wat er mogelijk is, zodat we uiteindelijk tot het best mogelijke plan
komen.

Nota van Uitgangspunten
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Wat moet er aan de dijk
gebeuren en wat moeten
we daarbij meenemen?

Hoe kunt u meedoen?
We gaan graag met u in gesprek over
de plannen voor de dijkversterking.
Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden:

6 mogelijke oplossingen
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Besproken op thematafels
en aangescherpt met
behulp van veiligheidsanalyse
3 kansrijke oplossingen
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We verwerken alle
input tot drie kansrijke
oplossingen voor
de dijkversterking.
3 kansrijke alternatieven
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Kom naar bewonersbijeenkomsten en
laat weten wat u van de plannen vindt.
Vraag een keukentafelgesprek aan 		
en bespreek uw persoonlijke situatie.
Mail uw vraag, aandachtspunt 		
of kans naar sterkelekdijk@hdsr.nl
Na de verkenningsfase kunt u in
de planfase inspraakreacties indienen.

De drie kansrijke
oplossingen worden
verder uitgewerkt
op detailniveau.
Concept Voorkeursalternatief
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Van drie oplossingen
gaan we naar een
voorkeursalternatief,
het beste plan voor
de dijkversterking.
Nota Voorkeursalternatief
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Het plan wordt
vastgesteld door
het algemeen
bestuur van het
waterschap.

Contact
Heeft u vragen over het deelproject
Culemborgse Veer – Beatrixsluis? Stuur
een mail naar sterkelekdijk@hdsr.nl of
neem contact op met Annelien Ter Meer:
06-55240572.

