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Aanwezig
<Naam>
Bert de Groot
Martin van de Beek
Koen van Korlaar
Tom Sikkema
Belangstellenden

<Bedrijf>
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Iv-Infra

<Functie>
Hoogheemraad
Projectbeheerder keringen
Projectuitvoerder
Projectleider

Nr. Omschrijving
1
Bert de Groot, als hoogheemraad verantwoordelijk voor het zuidelijk veenweidegebied, opent de
avond en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij licht het programma voor deze avond toe.
2
Martin van de Beek, projectbeheerder keringen bij het waterschap, vertelt over de keringen in het
beheergebied, en geeft een inkijk in de gebeurtenissen en activiteiten die voorafgegaan zijn aan de
start van het kadeverbeteringsproject.
3

Tom Sikkema, projectleider voor dit project bij Ingenieursbureau Iv-Infra, gaat in op de technische
aspecten van de kadeverbetering. Hij beschrijft de toetsingen die voorafgegaan zijn aan het
vaststellen van de verbeteropgave en laat zien waar er werkzaamheden gaan plaatsvinden.
Vervolgens vermeldt hij de ontwerpuitgangspunten en –mogelijkheden. De Vlistkade Oost is
verdeeld in een aantal principesituaties, waarvoor een drietal mogelijke schetsontwerpen zijn
uitgewerkt. Op basis van een aantal criteria worden deze drie mogelijkheden afgewogen tot een
voorkeursvariant. Hierbij wordt ook het draagvlak onder de bewoners en andere stakeholders
meegenomen.
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4
Koen van Korlaar, projectuitvoerder bij het waterschap, beschrijft de komende procedure voor de
kadeverbetering. In 2016 en 2017 wordt het ontwerp definitief gemaakt en worden de benodigde
procedures doorlopen. In deze tijd vindt regelmatig afstemming met belanghebbenden plaats. In
2018 en 2019 vindt de uitvoering plaats.
Belanghebbenden worden bij het project betrokken door middel van informatieavonden, website,
keukentafelgesprekken (individuele gevallen) en het bewonerscomité. Het bewonerscomité vormt het
aanspreekpunt voor het waterschap en bewoners. Vanavond kunnen geïnteresseerden zich hiervoor
inschrijven.
5

Na een korte pauze kunnen de aanwezigen in drie groepen de schetsontwerptekeningen bekijken en
vragen stellen aan de aanwezigen van het waterschap en het Ingenieursbureau.

6

Aanwezigen kunnen vragen en opmerkingen plaatsen op het reactieformulier dat op de tafels ligt.
Naderhand kunnen vragen en opmerkingen gericht worden aan Koen van Korlaar, korlaar.k@hdsr.nl
of via (030) 209 73 61
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