Nieuwsbrief
Beste lezer,
Vlak voor de kerst sturen we deze extra nieuwsbrief
over de wateropgave in Lichtenvoorde.
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst
Afgelopen donderdag 17 december ondertekenden
heemraad Peter Schrijver van Waterschap Rijn en
IJssel en wethouder Vincent van Uem van de gemeente
Oost Gelre een samenwerkingsovereenkomst. Beide
partijen zijn het eens over de maatregelen en
bijbehorende financiën die nodig zijn om de
wateroverlast in en rondom Lichtenvoorde in de
toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.
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S p e c i a l e e d i ti e
Wateropgave Lichtenvoorde

Reportages Omroep Gelderland en Regio 8
De ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst vond plaats bij
Mellink Reclame in Lichtenvoorde. Dit bedrijf
kreeg in 2010 te maken met wateroverlast en
is dus erg blij met de voorgenomen
maatregelen. De aanwezige pers kreeg een
korte uitleg van eigenaar Rob Mellink en van
de bestuurders van waterschap en gemeente.
Omroep Gelderland maakte een korte
reportage tijdens het persmoment. De
reportage is terug te kijken zien door hier te
klikken. Gisteren maakte Regio 8 een
reportage. Deze is hier te zien.
Heemraad Peter Schrijver (links) en wethouder Vincent van
Uem (rechts) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Blijvend in overleg met het gebied
De uitvoering van de werkzaamheden gaat vanaf
medio 2016 starten. Dit gebeurt niet overal tegelijk. We
bekijken welke maatregelen als eerst kunnen worden
uitgevoerd. Waterschap en de gemeente blijven in
overleg met grondeigenaren, gebruikers en
omwonenden over de uitwerking van de plannen, zoals
bijvoorbeeld de inrichting, het medegebruik en het
toekomstig onderhoud. Pas als er overeenstemming is
over de definitieve plannen, worden deze uitgevoerd.
De plannen met een grote impact, zoals het verleggen
van de beken en de aanleg van retentiegebieden,
worden vervolgens in (inspraak)procedure gebracht. Dit
wordt uiteraard van tevoren aangekondigd.
Tot slot vindt u op de volgende pagina het persbericht
zoals dat gezamenlijk door ons is verstuurd.
Wij wensen u fijne feestdagen en een
gelukkig en gezond 2016!
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Aanpak watersysteem Lichtenvoorde
Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Oost Gelre gaan samen aan de slag om toekomstige
wateroverlast bij Lichtenvoorde te beperken. Hiervoor wordt het watersysteem en de riolering
aangepakt, waarbij ook de kansen op het gebied van recreatie, agrarisch medegebruik en
landschap worden benut. Vandaag hebben wethouder Vincent van Uem en heemraad Peter
Schrijver een samenwerkingsovereenkomst over de uitvoering van de maatregelen ondertekend.
Samenwerking
Naar aanleiding van de grote wateroverlast in Lichtenvoorde in augustus 2010 hebben gemeente en
waterschap de handen ineengeslagen. Samen met een werkgroep van betrokkenen bewoners,
bedrijven en organisaties uit het gebied is bekeken hoe de kans op wateroverlast kan worden verkleind.
Belangrijk uitgangspunt was dat een beperking van de overstromingskans zowel geldt voor de kern van
Lichtenvoorde als voor de rest van het stroomgebied van de Baakse Beek. De uitkomst is een
samenhangend, stevig en duurzaam maatregelenpakket.
Water langer vasthouden
Het waterschap en de gemeente passen de beken aan zodat het water ten noorden (via de Visserij- /
Vragenderbeek naar de Besselinkbeek) en ten zuiden (via de Weijenborgerbeek naar de Flierbeek) om
Lichtenvoorde heen wordt geleid. Drie strategisch gelegen waterbergingsgebieden houden het water bij
heftige regenval tijdelijk vast. Deze worden gerealiseerd aan de Weijenborgerdijk, de Visserijdijk en de
Nieuwendijk.
Benutten van kansen
Bij de nieuwe inrichting van het watersysteem is ook gekeken naar het benutten van de kansen op het
gebied van recreatie, landschap en agrarisch medegebruik. Op enkele plekken worden wandel- of
struinpaden aangelegd en de beken worden op sommige stukken natuurlijker ingericht.
Daarnaast is bij de vormgeving van het watersysteem rekening gehouden met de klimaatverandering.
De maatregelen spelen in op situaties van teveel, maar ook van te weinig water.
In samenhang met Visie Besselinkschans
De watermaatregelen zijn in samenhang met het gebiedsproces van de Visie Besselinkschans
vormgegeven. In deze gemeentelijke visie zijn in samenwerking met de omgeving ook diverse opgaves
rondom de thema’s landschap, evenementen en Engelse Schans beschreven.
Rioleringssysteem
Het oppervlaktewater- en het rioleringssysteem in Lichtenvoorde zijn nauw met elkaar verbonden. De
gemeente Oost Gelre voerde daarom ter voorkoming van wateroverlast in de dorpskern al eerder
aanpassingen uit aan het rioleringssysteem bij De Kamp, de Vragenderweg en de rotonde
Lievelderweg-Edisonstraat.
Kosten
Zowel gemeente als waterschap dragen bij aan de financiering en uitvoering van het maatregelenpakket
van in totaal €4,85 miljoen. Op 15 december stemde het Algemeen Bestuur van het waterschap in met
de bijdrage van het waterschap van €3,57 miljoen. Vorige maand stemde de gemeenteraad al in met het
gemeentelijk aandeel van €1,28 miljoen.
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