VERSLAG BEWONERSAVOND LICHTENVOORDE

Aanwezig

: Waterschap Rijn en IJssel.: Diederik Speksnijder, Twan Rosmalen, Bart
Breukink, Derk Huizinga
Gemeente Oost Gelre: Stephan Papen, André te Brake, Chris Frencken
Genodigden: bekend bij waterschap

Afwezig
: Bekend bij waterschap
Datum
: 18 december 2014, aanvang 19.30 uur
Opgesteld door : Derk Huizinga

Vooraf
Degenen die op de algemene informatieavond op 28 oktober jl. hadden aangegeven
geïnteresseerd te zijn in het vervolg van dit project alsmede enkele direct aanwonenden zijn
uitgenodigd voor deze avond.
Bij de uitnodiging zijn de ideeën die in oktober zijn ingeleverd uitgewerkt en aan de
geïnteresseerden toegestuurd.
De bedoeling van de avond is om aan de hand van de combinatie van water vasthouden,
bergen en afvoeren gezamenlijk een eerste aanzet te geven om de plannen concreter te
maken.

1. Opening
Diederik Speksnijder heet rond 19.30 uur iedereen welkom.
2. Korte samenvatting aanleiding bijeenkomst
Diederik legt uit dat we eerst dieper willen ingaan op de oplossingsrichtingen die op 28
oktober globaal zijn benoemd.
3. Voorstelrondje: wie is wie en waarom is iemand aanwezig/geïnteresseerd
Alle aanwezigen stellen zich zelf kort voor en leggen kort uit waarom ze aanwezig zijn.
4. De wateropgave
Hydroloog Twan Rosmalen zet uiteen welke oplossingen er mogelijk zijn om het
watersysteem te optimaliseren. De verwachting is dat de wateroverlast grotendeels wordt
voorkomen door een combinatie van water vasthouden, water bergen, en water afvoeren (een
bypass noord en een bypass zuid).
5. Ideeën en discussie in groepjes
Diederik stelt voor om in drie groepen te kijken naar de verschillende aspecten van het
project: de bypass noord, de bypass zuid en de benedenstroomse retentie. Van één van de h
komt de vraag over meer openheid over de aankoop van gronden. Diederik zegt dat het
waterschap wel openheid wil geven over de gronden die inmiddels zijn aangekocht maar niet
over percelen waarover het waterschap nog in onderhandeling is. Hij zegt toe dat in de
groepen nader toe te lichten. De aanwezigen vinden het een goed idee om in de drie groepen
verder met elkaar te praten en ideeën uit te werken.

In de groepen ontstaat een uitgebreide uitwisseling van ideeën, vragen en oplossingen rond
de verschillende onderdelen van het project. In grote lijnen zijn er per gebied de volgende
ideeën aangedragen:
Stroomgebied Visserijbeek
Er zijn verschillende opties besproken, bijvoorbeeld om bovenstrooms om de honderd meter
kleine stuwtjes aan te leggen of om de blusvijver van Lesli te vergroten of te verplaatsen. In
het gebied was volgens de deelnemers een gebrek aan grond voor agrariërs. De acceptatie
zal hoger zijn bij tijdelijke berging met een primair agrarisch grondgebruik. Met een kleine wal
zou in overleg met de eigenaar een stuk grond tijdelijk onder water kunnen worden gezet,
zonder grond af te graven. Daarbij moet wel worden gelet op het wegstromen naar een
andere beek en muggenoverlast. Nadrukkelijk werd genoemd: géén beekbodemverhoging.
Stroomgebied Vragenderbeek
De Nieuwe Beek kan gehandhaafd worden als hoofdwaterweg. Een noordelijke bypass om
het industrieterrein heen is een mogelijkheid. Parrallel aan de N18 kan de watergang worden
voortgezet, waarbij er een aantal sloten en duikers moeten worden aangepast. Nabij de
Vlinderbrug kan het retentiegebied worden vergroot.
Stroomgebied Weijenborgerbeek
Ook bij deze beek kan een nieuwe sloot worden gemaakt, een droge bypass die alleen bij
hevige regenval kan worden ingezet. De sloot zal de lager gelegen gronden volgen en kan
worden ingezet als bypass richting de Flierbeek. Hoger in de beek kan een stuw worden
geplaatst, waarna de pieken linksom of rechtsom kunnen worden afgevoerd.
6. Gezamenlijke terugkoppeling ideeën en discussies
Aan het eind presenteert elke groep aan de andere aanwezigen de ideeën die besproken zijn.
Na deze gezamenlijke bespreking geeft Twan aan dat hij circa drie maanden nodig heeft om
de suggesties die zijn aangedragen door te rekenen en een concreet overzicht te maken van
de mogelijke oplossingen.
De aanwezigen willen in de volgende bijeenkomst weer beginnen met een overzicht van het
totale gebied. We spreken af dat we in maart weer bijeen komen voor het vervolg. Dan
bespreken we eerst centraal welke opties de discussies van deze avond hebben opgeleverd
en vervolgens gaan we weer in groepen in op de verdere uitwerking. Iemand wil graag de
volgende keer meer gedetailleerde hoogtekaarten. Aan dat verzoek wordt gehoor gegeven.
Hoogtekaarten zijn ook te vinden via de website www.wrij.nl/lichtenvoorde, en op korte termijn
via www.besselinkschans.nl.
7. Vervolgafspraken
De volgende afspraken zijn gemaakt:
- Volgend overleg bij voorkeur niet op dinsdag
- Aanvang vanaf 20:00 uur
- Volgend overleg na uitwerking door het waterschap in maart 2015
- Per gebied gedetailleerdere hoogtekaarten
- De aanwezigen worden nogmaals uitgenodigd om na te denken over het toekomstige
gebruik van retentiegebieden (kan tussentijds ook via d.speksnijder@wrij.nl).
Rond 22.30 uur sluit Diederik de bijeenkomst af.

Pagina:
2 van 3

Pagina:
3 van 3

