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Project Stadsdijken Zwolle
Waterschap Drents Overijsselse Delta beheert 242
kilometer dijken, waarvan een deel in en om Zwolle
ligt. De dijken aan de zuidkant van Zwolle beschermen
tegen hoogwater uit de IJssel en de dijken aan de
noordkant beschermen tegen hoogwater uit de
Vecht. Ook dwars door de stad, langs het Zwolle
IJsselkanaal en langs het Zwarte Water, liggen dijken;
de Stadsdijken. Waterschap Drents Overijsselse Delta
gaat aan de slag met 7,5 kilometer van deze, soms
onzichtbare, stadsdijken Zwolle.
Dit project is onderdeel van het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het doel hiervan is
om de stad Zwolle te blijven beschermen tegen mogelijke
dijkdoorbraken in de toekomst.

Voorstel waterschap: dijkversterking

Samen met bedrijven, bewoners en overheden heeft het
waterschap de afgelopen jaren verkend wat de beste
manier is om dit aan te pakken: een dijkversterking of een
kering in het Zwartewater. Ook hebben we gekeken welke
kansen er liggen om het gebied rondom de dijk meer te
betrekken bij de stad. In april en december 2016 zijn twee
inloopavonden georganiseerd waarin we bewoners hebben
bijgepraat over de plannen en hebben we meningen
opgehaald. Voor beide oplossingsrichtingen waren vooren tegenstanders.

Op basis van de verkenning stelt het waterschap voor om
te kiezen voor een dijkversterking. De komende periode
bespreekt ze dit met haar partners gemeente Zwolle,
Rijkswaterstaat en de Provincie Overijssel. Na de zomer
neemt het waterschap hierover een besluit.

Als omwonende van het dijkversterkingsproject
Stadsdijken Zwolle vinden we het belangrijk dat u
geïnformeerd bent over de laatste stand van zaken.
Ook horen we graag hoe u tegen ons project aankijkt.
Daarom organiseert het Waterschap Drents Overijsselse
Delta een bijeenkomst op woensdag 21 juni. Hierover
leest u meer in deze brief.
U bent van harte welkom op 21 juni.
Met vriendelijke groeten,

Hans de Jong
Dagelijks Bestuurslid WDO Delta

Informatiebijeenkomst Stadsdijken Zwolle
woensdag 21 juni, 19:00 - 21:00 uur
Wijkcentrum Holtenbroek (Bachlaan 20)

Het programma van bij de bijeenkomst is als volgt:
19:00 19:15 19:45 20.15 -

19:15
19:45
20:15
21:00

Inloop met koffie en thee
Toelichting voorkeursalternatief Stadsdijken Zwolle
Ruimte voor vragen en opmerkingen (plenair)
Ruimte voor individuele vragen en opmerkingen bij informatie stands

Informatiebijeenkomst woensdag 21 juni

Meer weten over het project?

Digitaal aanmelden

We hopen u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd en zien u graag op
woensdag 21 juni.

Via wijkvereniging Holtenbroek NU hebben wij begrepen
dat het voorstel voor een dijkversterking voor een deel van
de bewoners uit de lucht komt vallen. Daar willen we graag
verandering in brengen! Voordat we verder gaan met het
nemen van een besluit, willen we eerst met u in gesprek.
Tijdens een extra informatiebijeenkomst op 21 juni praten
u graag bij over de afweging tussen dijkversterking en
Zwartewaterkering. Ook laten we u graag met beelden zien
wat de dijkversterking inhoudt en hoe deze er uit kan komen
te zien. Daarnaast is er ruimte voor uw vragen en reactie.

Kijk voor meer informatie op www.wdodelta.nl/projecten/
hwbp/stadsdijken-zwolle. Hier vindt u ook alle verschenen
nieuwsbrieven over dit project. U kunt zich aanmelden
voor de (gratis) nieuwsbrief door een e-mail te sturen
naar stadsdijkenzwolle@wdodelta.nl. In geval van vragen
kunt u ook contact opnemen met Hanna de Weerd
(omgevingsmanager) via 088 233 2067.

Om een goede inschatting te maken van de opkomst
willen wij u vragen om van tevoren aan te melden.
Dit doet u door een e-mail te sturen naar
stadsdijkenzwolle@wdodelta.nl.
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