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VERSLAG WERKPLAATS 11 
 

 
Van elke werkplaats wordt een sfeerverslag gemaakt: een combinatie van een beschrijving en foto’s, 
de presentaties die gebruikt zijn en belangrijkste resultaten. Het sfeerverslag is ter informatie. Als u 
iets opgevallen is in dit verslag, of u wilt er op reageren, neem dan contact op met Tim Smit 
(tsmit@aaenmaas.nl, 06-57931631). 
 

 
Overzicht van werkplaats 11 
Op dinsdagavond 22 oktober 2019 stond werkplaats 11 in het teken van de informatie over het 
Stuurgroepbesluit over het concept voorkeursalternatief. Hierbij werd het concept 
voorkeursalternatief en de belangrijke bijdrage hierin vanuit de werkplaatsen toegelicht  
 
De avond begon met een inleiding en terugblik op werkplaats 10 door werkplaatsleider Berto 
Meeuwissen. Hij gaf aan waar we nu staan in het proces en wat er gedaan is met de inbreng van de 
vorige werkplaats. In de vorige werkplaats is namelijk naar elk deelgebied gekeken, om deze verder 
uit te werken. Elementen uit deze uitwerkingen zijn in het concept voorkeursalternatief 
meegenomen, mits haalbaar en betaalbaar. Daarnaast zijn onderdelen van het concept 
voorkeursalternatief op bepaalde locaties ingetekend, maar de exacte locatie zal in de 
planuiterkingsfase verder onderzocht worden.  
 
Na de introductie heeft Jan Bouman het concept voorkeursalternatief gepresenteerd en was er ruim 
voldoende tijd voor vragen. Hierna hebben twee leden van de klankbord het advies van de klankbord 
toegelicht. Zij gaven aan dat ze trots zijn op het proces en raden de deelnemers van de werkplaats 
aan om de vinger op de pols te houden in het vervolgproces. Ze hebben de bestuurders geadviseerd 
om in de planuitwerking op eenzelfde wijze de participatie in te richten.  
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Na de presentatie kregen de deelnemers tijd om tijdens de markt het concept voorkeursalternatief 
en de dijkmaatregelen nader te bekijken. Ook konden ze vragen stellen aan het projectteam. De 
avond werd afgesloten met een drankje aan de bar.  
 

 
 
Het concept voorkeursalternatief 
Zie www.meanderendemaas.nl voor meer informatie en de interactieve kaart van het 
voorkeursalternatief.  
 

 
 
 
Vooruitblik werkplaats 12 
In januari vindt de laatste werkplaats van deze fase plaats. In deze tussentijd gaat het concept nu 
voor consulatie naar de besturen van de betrokken organisaties en informatie aan de omgeving. 
Nadat de consultatie is afgerond, wordt het concept voorkeursalternatief definitief vastgesteld door 
de stuurgroep Meanderende Maas. Naar verwachting is dit in december. De laatste werkplaats zal in 
het teken staan van een feestelijke afsluiting. Het project gaat hierna de fase van de planuitwerking 
in. In deze volgende fase zal een vorm van werkplaatsen voortgezet worden en zal daarnaast naar 
verwachting ook intensief worden ontworpen met kleinere groepen bewoners en bedrijven.  
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http://www.meanderendemaas.nl/
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