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Aan de bewoners van dit adres 
 
 
 
Datum Contactpersoon Doorkiesnummer 
11 oktober 2021 Marloes Springer (06) 22706104 

Uw brief d.d. Uw kenmerk Ons kenmerk 
    1810621 

Onderwerp  Bijlage(n) 
Loketbijeenkomst dijkversterking Jaarsveld-
Vreeswijk, woensdag 27 oktober a.s. 

 
 

 
 

  

Beste lezer, 
 
Het afgelopen anderhalf jaar heeft het waterschap gewerkt aan de dijkversterkingsplannen tussen Jaarsveld 
en Vreeswijk. We hebben drie kansrijke oplossingen in beeld gebracht samen met  een bewonersgroep, 
betrokken overheden en andere belanghebbenden.  Deze plannen willen we graag presenteren en met u 
bespreken tijdens een ‘loketbijeenkomst’ op woensdag 27 oktober van 09.30 – 12.30 uur in het Zendgebouw, 
Biezendijk 3 in Lopikerkapel.  Op deze ochtend zijn naast verschillende medewerkers van het waterschap ook 
de collega’s van onze gebiedspartners (gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat) aanwezig. U kunt dan ook 
met hen in gesprek.  
 
Laat weten wat u van de plannen vindt 
U krijgt eerst een korte presentatie. Hierna willen we graag met u in gesprek gaan aan verschillende tafels 
over de volgende vragen: Wat vindt u van de mogelijke oplossingen? Wat zijn goede punten? Waar is nog 
ruimte voor verbetering? 
Uw informatie en reflectie gebruiken we om uit de kansrijke oplossingen een voorkeursalternatief voor de 
dijkversterking samen te stellen.  
 
Lekdijk Oost als sleutelplek 
Waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom wil het waterschap 
zo integraal mogelijk werken. Dat doen we door de dijkversterkingsmaatregelen, de wensen vanuit de 
omgeving en de landschappelijke kwaliteiten zoveel mogelijk in onderlinge samenhang te bekijken.  
 
De plek waar u woont, werkt en recreëert noemen wij het ‘recreatiecluster’. Daarmee bedoelen we onder 
meer de Beachclub Klein Scheveningen, de camping, Jachthaven Keizerskroon en de recreatiechalets. We zien 
kansen om de recreatieve waarde van dit gebied te verhogen. Bijvoorbeeld door extra wandelmogelijkheden 
toe te voegen. In de figuur hieronder ziet u een uitsnede uit ons ruimtelijk kwaliteitskader waarin we een 
aantal kansen en opgaven hebben opgenomen. 
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Tegelijkertijd speelt hier een parkeerprobleem en zorgen het slechte wegprofiel en de verschillende op- en 
afritten voor een verkeersonveilige situatie. De oplossingen hiervoor, de dijkversterkingsmaatregelen en de 
recreatieve waarde van dit gebied hangen met elkaar samen. Daarom hebben alle belanghebbenden elkaar 
nodig om gelijktijdig met de dijkversterking deze plek te verbeteren en waar het kan ook mooier te maken. 
  
 

 
 
 
Bent u verhinderd? 
Het is mogelijk dat u niet in de gelegenheid bent om op woensdag 27 oktober langs te komen. Ook dan horen 
we graag wat u van de plannen vindt. Laat het ons weten per mail via sterkelekdijk@hdsr.nl of bel met mij op 
nummer 06-22706104. Overigens organiseren we in november van dit jaar nog een openbare bijeenkomst, 
waar u ook van harte welkom bent. 
 
Meer informatie over de plannen en de voortgang hiervan kunt u ook vinden op onze website, 
https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/jaarsveld-vreeswijk/  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marloes Springer, 
Omgevingsmanager  
Dijkversterking Jaarsveld-Vreeswijk 
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