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Eerste werkatelier zorgt voor verdiepende gesprekken 
Op woensdag 9 december werd het eerste werkatelier georganiseerd voor de het 
dijkversterkingstraject tussen Jaarsveld en Vreeswijk. Met 15 deelnemers was er 
een mooie opkomst om in groepjes dieper in te gaan op verschillende thema’s. 
Hierdoor heeft het projectteam veel nieuwe meekoppelkansen en aandachtspunten 
kunnen verzamelen. 
 
Veiligheids- en gebiedsopgaven 
Na een welkomstwoord door omgevingsmanager Marloes Springer stelden het projectteam en de deelne-
mers zich aan elkaar voor. Vervolgens werd er een presentatie gegeven door technisch manager Paul 
Neijenhuis en landschapsarchitect Matthijs Willemsen. Paul liet zien wat er moet worden onderzocht en 
hoe dit gebeurt, om goed in beeld te kunnen brengen wat er moet gebeuren om de dijk te laten voldoen 
aan de strengere veiligheidseisen die sinds 2017 gelden. Hij vertelde hierbij dat het doel is dat de aanpas-
singen aan de dijk ervoor zorgen dat deze de komende 50 jaar weer veilig genoeg is. Matthijs vertelde dat 
het niet alleen belangrijk is dat de dijk veilig genoeg is, maar dat de dijk ook mooi in de omgeving moet 
passen. Belangrijke thema’s hierbij zijn: Cultuurhistorie & Archeologie, Recreatie & Beleving, Wonen, Wer-
ken & Infrastructuur en Natuur & Ecologie.  
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Veiligheidsnormen m.b.t. overstromingskans 
 
In gesprek met elkaar 
Vervolgens was het tijd om met elkaar in gesprek te gaan. De deelnemers werden opgesplitst in twee 
groepen: groep Oost, die het gebied rondom Vreeswijk tot klaphek behandelde, en groep West die over 
het stuk tussen klaphek en in gesprek ging. Omdat de bijeenkomst online plaatsvond werd er gebruik ge-
maakt van een digitale samenwerkingstool genaamd Miro om alle input te verzamelen. Hierop waren kaar-
ten in de thema’s van Matthijs weergegeven waarop getekend kon worden en briefjes met koppelkansen, 
aandachtspunten en andere ideeën konden worden achtergelaten.  
 

Indeling naar gebiedskenmerken 
 
Juist omdat u als omwonende of direct betrokkene vaak veel over de omgeving kunt vertellen wordt u uit-
genodigd om uw ideeën en aandachtspunten bij ons aan te geven. Dit kunnen bijvoorbeeld wensen zijn 
voor extra recreatiemogelijkheden of zorgen over overlast van werkzaamheden. Deze punten worden ge-
registreerd in onze projectadministratie. We bekijken of en op welke manier we deze kunnen betrekken 
bij de definitieve ontwerpoplossing voor de dijkversterking. 
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Ondanks de uitdagingen die komen kijken bij het organiseren van een digitale participatiesessie als deze, 
kijkt de organisatie terug op een succesvolle middag. Er is veel nieuwe waardevolle informatie opgehaald 
waar op voortgebouwd kan worden in de toekomst.  
 
Hoe gaan we verder? 
We zijn blij dat u met ons mee wil denken over de planvorming. Want juist de kennis van direct betrokkenen 
is van belang om tot een goed doordacht plan te komen. In vaktermen noemen we dit uiteindelijke plan het 
Voorkeursalternatief. Na het in beeld brengen van mogelijke ontwerpoplossingen, leggen we de oplossin-
gen die het meest kansrijk zijn vast. Deze werken we vervolgens verder uit en toetsen we o.m. op kosten 
en effecten op onder andere natuur, ruimtebeslag en uitvoerbaarheid. 
 
Onderstaand schema geeft een globaal overzicht wanneer we verder met u in gesprek gaan en wat we 
dan met u bespreken. Uiteindelijk  Heeft u tussentijds nog vragen? Stelt u ze dan gerust aan Marloes 
Springer (marloes.springer@wsp.com I 06-22706104) of Evelien Mewe (evelien.mewe@hdsr.nl I 06-
11614721). Ook wanneer u suggesties heeft voor de vorm of inhoud van de sessies horen wij dit graag van 
u. 
 
 
werkatelier/informatiebijeen-
komst planning doel bijeenkomst 

Openbare informatiebijeen-
komst 1 24 en 26 november 2020 informeren start verkenning dijkversterking JAV 

werkatelier 1 9 december 2020 
ophalen gebiedskennis en formuleren kansen en opgaven; 
op zoek naar synergie tussen opgaven 

werkatelier 2 februari 2021 
reflectie op integrale opgaven + check op commitment meekop-
pelkansen 

werkatelier 3 maart/april 2021 
samenstellen en bespreken van de mogelijke oplossingen per 
deelgebied + check op commitment meekoppelkansen 

Openbare informatiebijeen-
komst 2 april/mei 2021 informeren over uitgangspunten en ontwerpopgave 

werkatelier 4 begin juli 2021 reflectie op de samengestelde integrale kansrijke oplossingen 

Openbare informatiebijeen-
komst 3 november 2021 informeren over de kansrijke oplossingen 

werkatelier 5 december 2021 
toepassen afweegkader op (elementen van ) kansrijke oplossin-
gen 

werkatelier 6 maart 2022 verificatie voorkeursalternatief vóór bestuurlijke vaststelling 

Openbare informatiebijeen-
komst 4 april 2022 

informeren over voorkeursalternatief en doorkijk naar planuit-
werking 
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