DENK MET
ONS MEE!

MEER WETEN EN HET PROJECT VOLGEN?
Alle informatie over het project vind je op
wetterskipfryslan.nl/schiermonnikoog

SAMEN WERKEN AAN
DIJK- EN DUINVERSTERKING
SCHIERMONNIKOOG

Ook houden we je op de hoogte via de Dorpsbode,
informatiebijeenkomsten en de nieuwsbrief. Wil je de
nieuwsbrief digitaal ontvangen? Scan dan de QR-code
en vul je emailadres in. Als het scannen niet lukt,
kun je de nieuwsbrief ook aanvragen via
SecretariaatPlannenEnProjecten@wetterskipfryslan.nl
Je kunt ons ook volgen op onze socials
@wetterskip

wetterskipfryslan

wetterskipfryslan

@wetterskip

INFORMATIEAVOND
DINSDAG 13 SEPTEMBER
Dit project is onderdeel van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Landbouw Collectief

EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER? WETTERSKIP.NL

We gaan de dijk en delen van de duinen op Schiermonnikoog versterken
om nu en in de toekomst onze voeten droog te houden. Samen met jou
willen we de komende periode onderzoeken hoe we wensen en
bestaande opgaves kunnen combineren met deze versterking.
Duurzaamheid en innovatie staan daarbij hoog in het vaandel.

DIJK EN DUINEN TOE AAN VERSTERKING

We kijken voortdurend vooruit om ervoor te zorgen dat we veilig kunnen wonen,
werken en recreëren achter onze dijken en duinen. Daarom toetsen wij met
regelmaat de dijken en duinen om te kijken of ze nog bestand zijn tegen het hoge
water. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Ook daalt de bodem en krijgen
we vaker te maken met heftigere weersomstandigheden.
Uit de toetsing op Schiermonnikoog blijkt dat de dijk versterkt moet worden en het
zandvolume op delen van de duinen aan de oostkant van het eiland aangevuld
moeten worden. Naast de dijk gaan we ook aan de slag in de rood omcirkelde
gebieden op de foto hieronder.

INFORMATIEAVOND OP DINSDAG
13 SEPTEMBER OM 20.00 UUR

We organiseren op dinsdag 13 september om 20.00 uur een informatiebijeenkomst in
het dorpshuis. Tijdens de avond geven we een nadere toelichting op het project, het
proces en de planning. Vervolgens gaan we graag in gesprek over de wensen en
ideeën die jullie hebben en is er de mogelijkheid om vragen te stellen.
Aanmelden voor de informatiebijeenkomst is niet nodig.

HEB JE WENSEN OF IDEEËN?

De dijk- en duinversterking is van ons allemaal. En samen met jou geven we daar
graag vorm aan. Heb je ideeën of wensen over bijvoorbeeld natuur, milieu, landschap
of cultuurhistorie? Of heb je belangrijke informatie voor ons? Dan kun je naast de
informatiebijeenkomst ons op onderstaande manieren bereiken.

SAMEN MET JOU

De dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog pakken we graag samen met jou
en andere inwoners, ondernemers en organisaties aan. De komende periode
verkennen we welke duurzame en innovatieve oplossingen er zijn voor de
versterking. Ook inventariseren we bestaande opgaves en wensen die mogelijk
gekoppeld kunnen worden aan de versterking. Denk hierbij aan thema’s zoals
natuur, economie, landbouw, vervoer en wonen.
Aan het eind van deze periode kiezen we een voorkeursalternatief. Dit plan
beschrijft de meest kansrijke en gewenste oplossing. Vervolgens wordt dit verder
uitgewerkt tot een concreet plan, zodat we naar verwachting in 2027 met de
uitvoering kunnen starten.

Contact met onze omgevingsmanager
Johannes Veenstra is onze omgevingsmanager en is te bereiken via
telefoon 058 – 292 2222. Ook is het mogelijk een mail te sturen naar
jveenstra1@wetterskipfryslan.nl

Inloopspreekuur
Wil je liever met ons in gesprek op Schiermonnikoog? Iedere eerste dinsdag van
de maand staan wij voor je klaar tussen 8.30 en 12.00 uur in het gemeentehuis.
De data in 2022 zijn als volgt:
• Dinsdag 4 oktober 2022
• Dinsdag 1 november 2022
• Dinsdag 6 december 2022

