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Project Stadsdijken Zwolle

Aan de bewoners van dit adres

We beoordelen de plannen en voeren gesprekken met
de kandidaten. Zo zorgen we dat de beste aannemer
overblijft. Dit proces heet een aanbesteding. Een goede
aanbesteding moet zorgvuldig verlopen en duurt
meerdere maanden. We verwachten eind 2018 een
aannemer te kiezen.

Waterschap Drents Overijsselse Delta zorgt voor veilige dijken
in uw omgeving. Zo’n 7,5 kilometer stadsdijk langs het ZwolleIJsselkanaal en Zwartewater voldoet niet aan de nieuwe
veiligheidsnormen. In september 2017 heeft het waterschap
een dijkversterking gekozen als beste manier om Zwolle
te beschermen tegen hoogwater. Wat deze dijkversterking
precies betekent, werken we de komende periode verder uit.
Dit noemen we de planuitwerkingsfase. In deze nieuwsbrief
leest u hier meer over.

Voorbereidende onderzoeken
Voordat we verder gaan ontwerpen, hebben we extra
informatie nodig over de bodem en aanwezige natuur.
Hoe is de grond opgebouwd? Wat voor vervuilingen of
archeologische schatten zitten er mogelijk in de grond?
Hiervoor voeren we, voordat we de aannemer kiezen,
voorbereidende onderzoeken uit. In het tweede kwartaal
van 2018 doen we onder andere grondboringen en een
archeologisch onderzoek. Zodra we weten wanneer en
waar we dit gaan doen, informeren we omwonenden
hierover.

Wat staat de komende tijd op de
planning?

Nu is gekozen voor een dijkversterking start de volgende
fase; de planuitwerking. Het komende jaar bereiden
we ons voor om verder te gaan met het ontwerp van
de dijkversterking. Deze voorbereiding bestaat uit de
volgende belangrijke zaken:
Selectie aannemer
De aannemer is de partij die de uitvoering van de
dijkversterking gaat verzorgen. Voor project Stadsdijken
Zwolle gaan we al ruim voor de uitvoering op zoek naar
de beste aannemer. Op deze manier kan de aannemer
goed meewerken aan de planuitwerking. We nodigen
dit voorjaar verschillende partijen uit om een plan van
aanpak te maken voor project Stadsdijken Zwolle.

Als de aannemer eind 2018 bekend is, gebruiken we 2019
om de dijkversterking meer in detail uit te werken. We
regelen dan ook alle vergunningen en procedures die
nodig zijn om de werkzaamheden uit te mogen voeren.
We verwachten in 2020 te starten met de dijkversterking.
Uiterlijk 2024 is project Stadsdijken Zwolle klaar.
Hieronder ziet u de planning op hoofdlijnen:
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Op welke manier wordt de omgeving
betrokken?

Hoe blijf ik goed op hoogte?

Dijkdenkers
De afgelopen maanden hebben bewoners zich op
verschillende momenten in kunnen schrijven om Dijkdenker
te worden. Ruim twintig mensen hebben dit gedaan. Op
dinsdag 30 januari komen we voor de eerste keer samen
met alle Dijkdenkers. We bespreken hier welke rol de
Dijkdenkers willen en kunnen nemen in de volgende fase.
Ook bespreken we over welke onderwerpen en op welke
momenten de Dijkdenkers mee willen denken.

•	Ontvangt u de digitale nieuwsbrief nog niet op uw
e-mailadres, maar wilt u dit wel? Stuur dan een e-mail
naar stadsdijkenzwolle@wdodelta.nl.
•	Wilt u de nieuwsbrieven niet digitaal ontvangen,
maar per post? Meld u via de app aan voor de
digitale nieuwsbrief of stuur een e-mail naar
stadsdijkenzwolle@wdodelta.nl met uw naam,
adres, postcode en woonplaats.

Het waterschap wordt steeds digitaler. Ook bij project
Stadsdijken Zwolle willen we minder communicatie op
papier versturen*. Algemene nieuwsbrieven versturen
we daarom vanaf nu alleen per e-mail, tenzij u expliciet
aangeeft dat u de nieuwsbrief per post wilt ontvangen.
Zo besparen we veel papier.

We vinden het erg belangrijk om in verbinding te staan met
de omgeving. Juist tijdens de komende periode. De voort
gang in het project is dan namelijk minder zichtbaar voor de
buitenwereld. Hieronder leest u twee voorbeelden hoe we
de omgeving betrekken.

*

Wijkparticipatie Holtenbroek
Samen met onder andere Travers, gemeente Zwolle en
enkele bewoners denken we na hoe we de wijk Holtenbroek
in de volgende fase actiever kunnen betrekken. Hoe zorgen
we er voor dat de dijkversterking Holtenbroek meer oplevert
dan alleen een veilige dijk? In de afgelopen jaren hebben we
op verschillende manieren bewoners betrokken, maar dat
was niet altijd naar een ieders tevredenheid. Daarom willen
het graag anders gaan doen. Hoe ‘anders’ eruit ziet, dat
weten we nog niet precies. Daar denken we samen met
Travers, bewoners en gemeente over na.

Floodlabel

Misschien stond er onlangs een student van de Universiteit
Utrecht bij u op de stoep. In het gebied rondom de
stadsdijken zijn bewoners geïnterviewd voor het
‘Floodlabel’ onderzoek. Er wordt onderzocht hoe bewoners
geïnformeerd willen worden over wateroverlast en in
hoeverre ze maatregelen willen nemen om wateroverlast
te voorkomen. Deze informatie is ook erg nuttig voor het
waterschap. In februari zijn de eerste resultaten van het
onderzoek bekend. Deze delen we op onze website www.
wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle.nl.

Volg project Stadsdijken
Zwolle via de app
Sinds kort is project Stadsdijken
Zwolle ook via een applicatie op de
smartphone te volgen. In deze app
is alle relevante informatie over
het project te vinden: de laatste
nieuwsbrieven, filmpjes, foto’s
en een agenda met mijlpalen en
bijeenkomsten. Daarnaast kunt u
vragen stellen, uw mening geven,
aanmelden voor de nieuwsbrief of
contact opnemen met omgevings
manager Hanna de Weerd.

Zoek in de App Store of Google Play Store
op ‘Stadsdijken Zwolle’.

 ewoners en bedrijven binnen 100 meter van de dijk blijven
B
belangrijke informatie per post ontvangen.

Meer weten over dit project?

Download de Stadsdijken Zwolle app of kijk voor meer
informatie op www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle.
In geval van vragen kunt u een e-mail sturen naar
stadsdijkenzwolle@wdodelta.nl of contact opnemen met
Hanna de Weerd (omgevingsmanager) via 088 233 2067.
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