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Samen op zoek naar oplossingen voor een veilige Vecht
Ruimte voor foto

De dijken langs de Vecht beschermen het gebied
tegen overstromingen. Om Dalfsen en Zwolle ook
in de toekomst te beschermen, gaat het
waterschap de Vechtdijken versterken. Daarnaast
onderzoeken we ook of andere maatregelen in het
Vechtdal kunnen bijdragen aan de waterveiligheid
tussen Dalfsen en Zwolle. Dat doen we graag
samen met u: als inwoner, professional,
ondernemer of bestuurder. Via deze nieuwsbrief
blijft u op de hoogte van het project. Ook leest u
hoe u kunt meedenken over de toekomst van uw
dijk en het Vechtdal. Zo werken we samen aan
sterke dijken en een klimaatbestendig Vechtdal.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over:
• De start van het project Veilige Vecht
• Hoe u kunt meedenken
• De startbijeenkomsten in september

De volgende nieuwsbrief verschijnt digitaal. Wilt u
de nieuwsbrief blijven ontvangen? Meld u dan aan
via veiligevecht.wdodelta.nl.

Uitnodiging startbijeenkomsten
Zien we u bij één van de startbijeenkomsten op
15 september in Dalfsen of 16 september in
Zwolle (Berkum)? Liever digitaal bijgepraat
worden? Dat kan op 21 september. Op
veiligevecht.wdodelta.nl leest u meer over tijden,
locaties en hoe u zich aanmeldt. Of scan de QRcode onderaan de pagina.

Contact
Heeft u vragen over het project Veilige Vecht?
Kom dan naar een van de startbijeenkomsten,
stuur een mail naar omgevingsmanagers
Margreet Krol of Sjoerd Bakker via
veiligevecht@wdodelta.nl of bel hen via
088 – 233 1200.

Het project Veilige Vecht start
In september start de verkenningsfase van het
project. In deze fase onderzoeken we samen met
bewoners, bedrijven en maatschappelijke
organisaties welke oplossingen er zijn om de
waterveiligheid te vergroten. Dit doen we van grof
naar fijn, van alle mogelijke oplossingen tot een
voorkeursalternatief.

van water in een gebied wanneer het hoogwater
is. De voor- en nadelen zetten we op een rij.
Vervolgens bepalen we welke mogelijke
alternatieven kansrijk zijn. Deze kansrijke
alternatieven werken we verder uit om ze te
kunnen beoordelen. Uit deze beoordeling volgt
een beslissing voor een voorkeursalternatief,
waarmee de verkenningsfase eindigt.

In de verkenningsfase bekijken we welke
mogelijke oplossingen er zijn om de dijk te
versterken. We kijken naar de dijk zelf en naar
andere mogelijke maatregelen in het Vechtdal.
Denk bijvoorbeeld aan het tijdelijk parkeren

Vanaf 2024 wordt het voorkeursalternatief verder
uitgewerkt tot concrete plannen. Dit noemen we de
planuitwerkingsfase. Deze fase eindigt met het
projectbesluit: het besluit om het project te
realiseren. De schop gaat in de grond vanaf 2027.

Denk mee
Uw bijdrage in dit project is waardevol voor ons.
Omdat u aan de dijk woont, een bedrijf hebt of
vanuit uw vakgebied of gebiedskennis wil
meedenken. Deel uw kennis en ideeën op
veiligevecht.wdodelta.nl en tijdens de (online)
bijeenkomsten die wij organiseren.
Met het startdocument ‘HWBP-project Veilige
Vecht’ laten we weten dat het project start. U leest
hierin op welke manier het project wordt
aangepakt en hoe de omgeving hierbij betrokken
wordt. Dit is ook het eerste formele moment in het
project. U kunt via onze website van 1 september
t/m 12 oktober reageren. Heeft u bijvoorbeeld
suggesties voor oplossingsrichtingen of
aanvullingen voor de aanpak? Of tips hoe u
betrokken wilt worden? Uw reactie is van harte
welkom!

Zien we u binnenkort?
De verkenning van het project start met
bijeenkomsten op 15 september in Dalfsen en 16
september in Zwolle (Berkum). Ook kunt u
meedoen met onze online bijeenkomst op 21
september. In een uur spreken we elkaar over wat
er aan de hand is met de dijk, wat we de komende
periode gaan doen en horen we graag tips en
ideeën van u.

Samen voor sterke dijken
Het project Veilige Vecht is onderdeel van het
landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma
(HWBP). Hierin werken waterschappen en
Rijkswaterstaat samen aan de grootste
dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken.
Minimaal 1.100 kilometer dijken en 500 sluizen en
gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt.
Zo werken we aan een land waar u veilig kunt
wonen, werken en recreëren.

Aanmelden voor de startbijeenkomsten
Vanwege de corona-maatregelen is het nodig dat
u zich aanmeldt voor de startbijeenkomsten via
veiligevecht.wdodelta.nl. Daar vindt u ook meer
informatie over locaties en tijden.
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