
Uitnodiging
Informatiebijeenkomst

Beste bewoner of belanghebbende van polder Katwoude,
 
Hierbij nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst  
over de dijkversterking in Katwoude.

Datum:  Dinsdag 27 september 2022
Adres:  Projectkantoor Alliantie Markermeerdijken,     
 Hoogedijk 1D, Katwoude
Tijd: Inloop vanaf 18:45 uur 
 Start presentatie 19:00 uur 

Na afloop is er 
gelegenheid tot 

napraten onder het 
genot van een hapje 

en een drankje.   



Het afgelopen jaar hebben we het ontwerp van de dijkversterking 
verder uitgewerkt. De resultaten hiervan willen we graag met u delen. 
De bijeenkomst start met een presentatie over de ontwikkelingen van 
de vijf modules binnen polder Katwoude (zie afbeelding, Modules 
polder Katwoude). 

Bij module 11a, 12a en 12b gaan we uitgebreid in op het Projectplan 
Waterwet. We bespreken de laatste ontwikkelingen van het ontwerp 
en de aanpassingen en optimalisaties die gemaakt zijn naar aanleiding 
van de terinzagelegging van het ontwerp Projectplan Waterwet. 

Het ontwerp van de dijk van module 11 (Pieterman) en 12 (Katwoude) 
is nu uitgewerkt tot uitvoeringsontwerp. Ook vertellen wij over de 
fases van de bouw, wat dit voor u betekent en hoe wij u hierbij willen 
betrekken door onder andere de bouwklankbordgroep(en) weer actief 
te maken. Als laatste delen wij de rest van het ontwerpproces met u, 
de keuzes die daarin nog gemaakt moeten worden en de onderwerpen 
die wij nog verder gaan uitwerken.

Wij streven ernaar onze presentatie en de eventueel door u gestelde 
vragen en antwoorden binnen één week na 27 september 2022 te 
delen. 

Meer weten?
Meer informatie over de 
versterking van de Markermeer
dijken kunt u vinden op  
www.markermeerdijken.nl. 
Specifiek bij de modules 11 en 12 
kunt u achtergrondinformatie en 
eerder gedeelde informatie 
teruglezen. 

Heeft u na het lezen van deze 
brief nog vragen?  
Neem dan contact op met  
Doede Boomsma via telefoon
nummer 0299224510 of email 
contact@markermeerdijken.nl. 

Vergeet u niet om u 
aan te melden?

Met vriendelijke groet,  
 
Doede Boomsma (AMMD) en Joël Verstoep (HHNK) 
Omgevingsmanagers dijkversterking Katwoude

Aanmelden? 
U kunt zich aanmelden door  

een email te sturen naar 
contact@markermeerdijken.nl 
met als onderwerp ‘Aanmelding 

bijeenkomst Katwoude’.  
Als u op dit moment al  

vragen heeft, kunt u deze  
ook in uw email  

meesturen.
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