Aan de bewoners van de Adriaan Volkersingel,
Rivierdijk-West en Rivierdijk-Oost

Gemeente Sliedrecht
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Geachte heer/mevrouw,

Telefoon 14 0184
gemeente@sliedrecht.nl

Op donderdag 13 oktober is het eindrapport gepresenteerd van het MIRT-onderzoek
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. In dit onderzoek is gezocht naar mogelijkheden om
dijkversterkingen slim te combineren met bijvoorbeeld natuurontwikkeling,

www.sliedrecht.nl

Datum
20 oktober 2016

bedrijfsuitbreiding, recreatiemogelijkheden of verbetering van de infrastructuur.
Dijkversterking is naar verwachting ook in Sliedrecht nodig, in de periode tussen 2030 Betreft
en 2050. Dat geldt in ieder geval voor de dijken aan de Adriaan Volkersingel,
Rivierdijk-West en Rivierdijk-Oost.
In het eindrapport wordt ruim aandacht besteed aan Sliedrecht. Wat betreft de

Uitnodiging
informatiebijeenkomst
MIRT 9 november

Bijlagen
-

Adriaan Volkersingel en Rivierdijk-Oost wordt verwacht dat dijkversterking goed
inpasbaar is en de gevolgen voor bewoners dus klein zullen zijn. Voor Rivierdijk-West
is dit lastiger vanwege de beperkte ruimte. Daarom is globaal gekeken welke
oplossingen daarvoor mogelijk zijn. Let op: dit is nog te beperkt om daar een
beslissing over te nemen. Het gaat nog minimaal 15 jaar duren voordat aanpassingen

Uw kenmerk
-

Ons kenmerk
18102016

nodig zijn. Tijdens de bijeenkomst over de ontwerp-dijkvisie ontstond de indruk dat
er een nieuwe dijkkering in de rivier zal komen. We maken graag nog eens duidelijk

Uw brief van
-

dat dit niet de bedoeling is geweest en te voorbarig is. We willen de komende jaren
juist benutten om met u in gesprek te gaan over alle mogelijke varianten. Hiermee
willen we voorkomen dat u straks overvallen wordt door welk plan dan ook.
Daarom nodigen we u uit voor een informatiebijeenkomst op woensdag 9

Afdeling
Ruimte

Telefoon direct
0184 - 495 961

november vanaf 19:00 uur (inloop) in het Griendencollege, Professor Kamerlingh
Onneslaan 109. Daar zal het onderzoeksbureau de resultaten presenteren en er is
uitgebreid de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Behandeld door
R.J. Lipman

U kunt het onderzoeksrapport, inclusief de bijlage over Sliedrecht, alvast inzien via
www.a5h.nl. Beschikt u niet over internet? Laat het ons weten, dan zorgen wij ervoor dat
u een exemplaar toegestuurd krijgt.

We ontmoeten u graag op 9 november! Heeft u tot die tijd al vragen of opmerkingen? Bel
of mail dan met René Lipman van de gemeente Sliedrecht, telefoon 0184-495961 of
r.lipman@sliedrecht.nl.

Hoogachtend,

Burgemeester,

Wethouder Ruimtelijke Ordening,

A.P.J. van Hemmen

L. van Rekom

