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Datum: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Behandeld door: 

2 juli 2020   2020086043 / 2020086440 Stefan Daleman 

Onderwerp:    Doorkiesnummer / e-mail: 

Informatiebijeenkomst 15 juli over ontwerp dijkversterking Stad Tiel 
 

(0344) 64 90 90 / s.daleman@wsrl.nl 

Geachte heer/mevrouw, 

Met een vertraging van drie maanden nodigen we u alsnog graag uit voor een informatieavond 
over de dijkversterking Stad Tiel. Door de coronacrisis organiseren we geen vrije 
inloopbijeenkomsten, maar hebben we plek voor 30 personen met een vaste plaats. Op 15 juli 
doen we op het hoofdkantoor van het waterschap twee sessies, met ruimte voor in totaal 60 
mensen. 
 
We willen graag met u in contact komen. Enerzijds om informatie te delen over de dijkversterking. 
En anderzijds om uw ideeën en wensen te bespreken. Op dit moment werken we het 
voorkeuralternatief voor de dijkversterking uit. Dit ontwerp is nog niet erg gedetailleerd, maar wel 
beter omlijnd dan bij de eerdere presentatie van het voorkeursalternatief. Het document, de Nota 
Voorkeursalternatief, kunt u vinden op onze website www.wsrl.nl/StadTiel. In het voorjaar van 
2020 heeft het voorkeursalternatief informeel ter inzage gelegen. Hierop zijn enkele reacties bij ons 
binnen gekomen.  
 
Informatiebijeenkomst woensdag 15 juli 
De informatiebijeenkomst voldoet aan de richtlijnen van het RIVM. Dat wil zeggen 1,5 m afstand en 
rekening houden met kwetsbare personen. Bij verkoudheidklachten is er geen contact mogelijk en 
bent u verplicht om thuis te blijven. Binnen deze richtlijnen willen we u graag als bewoner of 
directbetrokkene bij de dijkversterking uitnodigen.  
 
U kunt zich inschrijven voor één van de twee momenten op woensdag 15 juli.  

 Tijd: 16.30 – 18.00 uur of 19.30 – 21.00 uur 

 Locatie: kantoor Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel 
 
Let op: het zijn GEEN inloopbijeenkomsten, dus kom op tijd. 
 
 

http://www.waterschaprivierenland.nl/
http://www.wsrl.nl/StadTiel
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 Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen 
beantwoorden. 

Aanmelden noodzakelijk 
In verband met de coronamaatregelen is het noodzakelijk dat we precies weten hoeveel mensen er 
komen. Wilt u zich daarom via de mail of telefonisch aanmelden? Er is een beperkt aantal plaatsen, 
dus vol = vol. Aanmelden kan via: e-mail: StadTiel@wsrl.nl of 06 10 12 94 26. 
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Stefan Daleman. Zijn 
contactgegevens staan bovenaan de brief.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van dijkgraaf en heemraden 
van Waterschap Rivierenland 
 
 
JaapJan Zeeberg 
Projectmanager 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: geen 

Afschrift: archief (zonder bijlage) 
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