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Geachte leden van de gemeenteraad,
De Alliantie houdt in de zomer van 2019 meerdere informatieavonden over dijkbekleding. Hoe de
dijk er na de dijkversterking uit komt te zien, wordt medebepaald door de bekleding. Een deel van
de historische steenbekleding blijft op zijn plaats, een deel wordt hergebruikt op een andere plek
langs de dijk. Er is daarnaast ook nieuwe steenbekleding nodig om de dijk de komende vijftig jaar
veilig te houden. Er zijn hierin nog diverse keuzes te maken en daar betrekken wij de omgeving en
bestuurlijke partners graag bij.
De eerste centrale informatieavond is op dinsdag 25 juni in het Van der Valk Hotel in Volendam. U
kunt vrij inlopen tussen 19.00 en 20.30 uur. Op deze avond wordt onder meer toegelicht waar
dijkbekleding aan moet voldoen en welke typen (nieuwe) dijkbekleding er zijn. Na de centrale
informatieavond volgen informatieavonden per deelgebied. Deze worden begin september gepland in
ons projectkantoor in Katwoude. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er per module ingezoomd op de
plekken waar nieuwe steenbekleding toegepast gaat worden en de plekken waar historische
steenbekleding hergebruikt kan worden. Op deze avonden kan de omgeving stemmen op het type
nieuwe steenbekleding dat we gaan toepassen op de gehele dijk. Daarnaast kunnen zij hun voorkeur
uitspreken over de wijze waarop we historische steenbekleding gaan hergebruiken.
Wij nodigen u van harte uit om op de centrale informatieavond en/of een van de volgende
bijeenkomsten aanwezig te zijn.
Indien u vragen heeft over een bijeenkomst en de wijze waarop uw organisatie is betrokken, kunt u
terecht bij uw eigen bestuurder, een e-mail sturen aan contact@markermeerdijken.nl of rechtstreeks
contact opnemen met Hester Faber via 06-20162388.
Met vriendelijke groet,
Alliantie Markermeerdijken
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