
Bewoners

hebben

voorkeur voor

dit alternatief.
Bewoners/eigenaren

geven aan dat zij snel

een heldere oplossing

prefereren goven een

lang slepende afweging,

omdat zij een

bouwaanvraag in

voorbereiding hebben.

Het alternatief

maakt niet zoveel

uit, zakelijke

voortgang is het

meest van belang.

Beste oplossing

voor het huis.

Deze oplossing

geeft het beste

zicht.

Duidelijkheid en

de mogelijkheden

op korte ermijn

duidelijk hebben

Kansrijk Alternatief 1: Asverschuiving buitenwaarts

Bewoners/eigenaren

geven aan dat zij bij

Kansrijk Alternatief 2 bang

zijn da er alleen met een

periscoop nog naar buiten

kan worden gekeken

omdat de grond boven de

dakgoot uit zou komen.

Bewoners hebben

behoefte aan

duidelijkheid op

korte termijn. Het

gaat hier om een

cluster van

bedrijven.  Een snelle

besluitvorming om de

onzekerheid zo kort

mogelijk te houden.

Veel bedrijven zijn

hier afhankelijk.

Zakelijk gezien om

investeringen te kunnen

doen is het van belang om

snel concrete plannen te

weten. Omgevingsmanager

geeft aan dat we nu al wel

kunnen kijken naar de

vergunningaanvraag. 

Er wordt een overleg

ingepland over de

uitbreidingsplannen.

Op korte termijn een

gesprek hierover.

Als er een aannemer

betrokken wordt is het

belangrijk om te kijken

hoe er voor gezorgd

kan worden dat er

geen schade ontstaat

aan het huis.

Meer duidelijkheid

nodig over hoe de

dijkversterking er

uit komt te zien. 

overweegt het

waterschap aankoop

van percelen?

Omgevingsmanager

geeft aan dat het

waterschap bermen

aanbrengen dit zoveel

mogelijk wil regelen met

zakelijk recht. 

Bewoners/eigenaren 

geven aan dat ze bij

kansrijk alternatief 2

bang zijn alleen nog

springend uit de ramen

te kunnen kijken. 

Bewoners/eigenaren

van geven aan dat ze

zich zorgen maken over

de hinder en schade

aan hun eigendommen

bij een constructieve

maatwerkoplossing. 

Zorgen over schade aan

het huis door de

werkzaamheden. En wat

blijft er van de tuin over

als er een dijkversterking

plaatsvindt? Ook staan er

zonnepanelen in de tuin. 

Kansrijk Alternatief 2: Stabiliteitsberm

Zorgen rond het

aanbrengen van

een constructie

voor schade aan

het huis

Zorgen over de

uitvoering met het

aanbrengen va

neen constructie.

Ontstaat er schade

aan de tuin/huis? 

Kansrijk Alternatief 3: Constructieve oplossing
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