Nieuwsbrief
Beste lezer,
Op dinsdag 28 oktober vonden er bij het
Wijndomein twee bijeenkomsten plaats over de
verbetering van het watersysteem in het gebied
rond Lichtenvoorde. In de middag werd het
algemeen bestuur van het waterschap ingelicht en
’s avonds was er een informatiebijeenkomst voor
alle betrokkenen. Centraal bij deze bijeenkomsten
stond om oplossingen te vinden voor de
wateroverlast die Lichtenvoorde ondervindt bij
hevige regenval. In deze nieuwsbrief vindt u een
kort verslag.
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S p e c i a l e e d i ti e
Wateropgave Lichtenvoorde

De wateropgave
Lichtenvoorde ligt aan de rand van het Winterswijks plateau. Er zijn drie beken ten oosten van
Lichtenvoorde (de Visserijbeek, de Weijenborgerbeek en de Vragenderbeek) die het regenwater
afvoeren naar de Nieuwe Beek. Vlak voor de kern van Lichtenvoorde komen de beken samen. Bij
hevige regenval kan er zoveel water samenkomen dat de Nieuwe Beek de hoeveelheid water niet
aankan en het water buiten de oevers treedt.

Foto’s: Wateroverlast 2010
Het is een understatement om te zeggen dat wateroverlast vervelend is. Het levert veel financiële én
emotionele schade op. We willen dan ook graag de wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk
voorkomen. Oplossingen worden gezocht in drie richtingen of een combinatie hiervan:
- Water langer vasthouden buiten de kern van Lichtenvoorde (met bijvoorbeeld stuwen).
- Water bergen door het aanleggen van bergingsgebieden en aanpassingen aan het
rioleringssysteem binnen de bebouwde kom.
- Water afvoeren via noordelijke en zuidelijke bypasses om de kern van Lichtenvoorde heen.
Functiestapeling
Om deze maatregelen mogelijk te maken, zullen sommige gebieden
anders moeten worden ingericht. Tijdens de informatieavond hebben we
duidelijk gemaakt dat we kansen zien in functiestapeling, waarbij gebieden
naast gebruik voor water, tevens bruikbaar zijn voor andere doeleinden. De
Visie Besselinkschans is hierbij nadrukkelijk genoemd, bijvoorbeeld de
combinaties met recreatie, landschap en/of evenementen. De wateropgave
reikt uiteraard verder dan alleen de Besselinkschans en ook bij die
gebieden wordt gekeken naar de mogelijkheden van functiestapeling.
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Verwarring
Het waterschap en de gemeente riepen de aanwezigen op om ideeën die binnen de
oplossingsrichtingen passen en/of tot functiestapeling leiden met elkaar te delen. Dit zorgde even voor
wat verwarring. Een deel van de bezoekers had de verwachting dat er al een concreet inrichtingsplan
lag, waar op gereageerd kon worden. Zoals ook de journalist van De Gelderlander een dag later in de
krant schreef, riep deze oproep eerst vragen en argwaan op.
Samen met betrokkenen
Het vragen naar ideeën was voor ons een bewuste keuze en we horen graag van inwoners en
gebruikers wat zij hierin kunnen betekenen.
Waarom pakken we het op deze manier aan?
Door de inbreng van de mensen die het gebied het beste kennen mee te nemen, ontstaan er
oplossingen waar voldoende draagvlak voor is. Dus geen voorgekookt plan, maar betrokkenheid vanaf
het eerste begin. Zo kunnen we straks samen trots zijn op het resultaat.

De inbreng van de avond
Toen deze opzet goed was uitgelegd, werden er daarna in kleinere groepen veel ideeën op papier
gezet. We zijn nog bezig met de ideeën door te nemen en hiervan een overzicht te maken. Een kleine
greep uit de ideeën:
-

“Een keer samenkomen met de bewoners van een gebied en samen praten over de inrichting
ervan”
“Retentievijvers afgraven en teelaarde weer terugbrengen om voor de landbouw te behouden
tegen gereduceerd tarief”
“Energie betrekken: kort-omloophout (wilg) of andere biomassa aanbrengen op het
retentiegebied ten behoeve van grondstof voor duurzame energie”.

De inbreng was zeer divers. Verder hebben we aanmeldingen gekregen om nadrukkelijk over de
wateropgave verder te praten. Meepraten kan binnen de themagroep Water, waarin belanghebbenden
uit het gebied, waterschap en gemeente samenwerken. Wilt u meer informatie over de themagroep
Water of wilt u zich hiervoor aanmelden, dan kan dat nog via d.speksnijder@wrij.nl.
Vervolg
Momenteel zijn we de ingebrachte ideeën aan het evalueren. Het waterschap zal op korte termijn in een
volgende nieuwsbrief een totaaloverzicht van de inbreng van de avond kenbaar maken. Dit wordt onder
andere gedaan via het opstellen een ideeënkaart waarop alle bruikbare ideeën zijn terug te vinden. Ook
heeft het waterschap een eigen webpagina ingericht rondom de wateropgave. Vanaf nu kunt u dus voor
alle ontwikkelingen rondom water terecht op: www.wrij.nl/lichtenvoorde.
Uw inbreng is van belang voor het slagen van dit project. Het verdere proces pakken we samen verder
op. De mensen die zich hebben opgeven voor de themagroep Water ontvangen snel een bericht over
het vervolg.
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