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Volop aan het werk: zomer en
najaar 2015

Jachthaven Streefkerk

De afgelopen zomerperiode heeft de
combinatie Dijkverbetering Molenwaard
doorgewerkt aan allerlei onderdelen
van de uitvoering van de dijkverbetering
en we gaan natuurlijk gewoon verder!

Klei aan de buitenzijde dijk

In Nieuw-Lekkerland en Streefkerk is op
een aantal locaties langs de buitenzijde
van de dijk klei aangebracht. Dit wordt
de nieuwe dijk en deze beschermen
we komende winter met een tijdelijke
maatregel van doek en stortsteen. Op
het gedeelte vanaf de Standerdmolen
richting Kinderdijk (Nieuw Lekkerland)
leggen we op deze aangevulde klei een
tijdelijke weg. We hebben afgesproken
dat het verkeer op dit gedeelte van de
dijk gewoon doorgang heeft. Bij stellages voor de diepwandconstructies is al
een dergelijke weg aangelegd.

palenwand. Er zijn inmiddels drie boorstellingen op het traject bezig om de
palen aan te brengen. In totaal moeten
we rond de 1.350 stuks aanbrengen,
deze werkzaamheden ronden we eind
2016 af. Op de locaties waar de boorpalen al staan, zijn we nu gestart met de
vervolgwerkzaamheden: het aanbrengen van een betonnen deksloof en daarna de ankers voor de versteviging.

Nieuwe rijweg bij de kerk
Nieuw-Lekkerland

Bij het terrein van Den Boer Beton in
Nieuw Lekkerland tussen de afritten
Schoonenburglaan – Standerdmolen
is de rijweg aan de andere zijde van de
kerk aangelegd. Deze weg werken we
in de toekomst nog verder af: dit wordt
dus de definitieve situatie voor het
doorgaande verkeer.

Drie locaties boorpalen

Op de dijkvakken Gelkenes in Groot
Ammers, Opperstok/Bergstoep/Boezem
in Streefkerk en de Lekdijk in Nieuw
Lekkerland is hard gewerkt aan de boor1
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Bij de jachthaven in Streefkerk is klei aangebracht en zijn werkzaamheden voor de
aanleg van een nieuwe trafo uitgevoerd.
Een andere aannemer dan CDVM verlegt
hier de kabels en leidingen. Ook wordt
het buitendijkse terrein, waar de oude
trafo stond, gesaneerd, want op deze
voormalige scheepswerf zijn verontreinigingen aangetroffen. Als de sanering is
afgerond, leggen we op deze locatie de
nieuwe klimaatdijk aan. Een klimaatdijk
is een extra hoge en sterke dijk die makkelijk de toekomstige klimaatveranderingen aankan. Deze werkzaamheden zijn te
volgen via de webcam.

Contactmomenten

Iedere woensdagmiddag kunt u terecht
voor vragen en informatie op het inloopspreekuur tussen 15.00 uur en 17.00 uur.
Locatie: het projectkantoor aan de Voorstraat 88 in Groot Ammers.
Daarnaast kunt u de actuele planning,
maar ook veel foto’s zien op onze Facebookpagina Dijkverbetering KIS wordt
regelmatig bezocht. We hebben inmiddels meer dan 800 volgers en daar zijn
we best wel trots op.
Via de webcam bij de Jachthaven in
Streefkerk kunt u live de werkzaamheden
zien die nodig zijn voor het bouwen van
de Klimaatdijk.
<webadressen toevoegen>

Schadeprocedure en
–afwikkeling

Waterschap Rivierenland heeft voor het
project dijkverbetering KIS met CDVM
een schadeprocedure afgesproken. Er
wordt zoveel mogelijk actie ondernomen om overlast en schade te voorkomen. Helaas kan het gebeuren dat
er toch overlast ontstaat van de werkzaamheden of dat er schade aan uw
pand dreigt te ontstaan of ontstaan is.

Mocht dit laatste het geval zijn dan
moet CDVM zo snel mogelijk op de
hoogte worden gesteld. Dit om het
erger worden ervan te voorkomen. Dit
kan via een telefonische melding naar
de omgevingsmanager Marco van Leeuwen, bereikbaar onder telefoonnummer
06 - 105 429 85. Voor de uitleg van de
schadeprocedure en afhandeling is een
schadekaart opgesteld. Deze kaart is op
de Facebookpagina van dijkverbetering
KIS terug te vinden en op www.dijkverbetering.waterschapriviereland.nl

Grondverwerving bijna rond

Voor alle benodigde tuinen, woningen
en overige percelen is met de eigenaren in de afgelopen jaren intensief
gesproken en onderhandeld. Het ging
om ongeveer 375 grondeigenaren. Vanuit het project is er veel dank voor de
getoonde bereidheid van de grondeigenaren en het verrichte maatwerk van
alle medewerkers. Voor drie situaties
loopt naast de onteigening- en gedoogplichtprocedure nog het minnelijk overleg. Ook voor deze situatie verwacht
het waterschap een minnelijk akkoord
te bereiken. Vermeldenswaardig is dat
er maar liefst 59 woningen zijn aangekocht waarvan de aankoop volledig
is afgerond. 24 eigenaren hebben de
ondergrond gehouden en kunnen na de
dijkverbetering, veelal een vijzelbare,
woning terugbouwen. De overige 30
kavels en drie woningen zal het waterschap na de dijkverbetering op de markt
brengen. Momenteel wordt het beleid
uitgewerkt op welke wijze de verkoop
wordt georganiseerd. Indien u interesse
heeft in een bouwkavel welke naar
verwachting medio 2017 beschikbaar
komen kunt u uw gegevens kenbaar
maken bij de Team Grondzaken van het
waterschap tel. 0344 649 090.
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Meer informatie
Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Waterschap Rivierenland. Actuele informatie vindt u op www.dijkverbetering.
waterschaprivierenland.nl
Klachten, vragen of meldingen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden
van de dijkverbetering of wilt u iets
melden? Belt u dan Marco van Leeuwen,
omgevingsmanager Combinatie Dijkverbetering Molenwaard, telefoonnummer
06 – 105 42 985. Of loop binnen op het
projectkantoor op de Voorstraat 88 in
Groot Ammers op woensdagmiddag
tussen 15.00 en 17.00 uur.
Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 64 90 90
www.dijkverbetering.
waterschaprivierenland.nl
 @nieuwedijkkis
 dijkverbeteringkis

