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Geachte Stuurgroepleden, 
 
 
Als klankbordgroep Varik-Heesselt hebben wij kennisgenomen van het Startdocument dat ten 
behoeve van de formele start van een MIRT-verkenning Varik-Heesselt is opgesteld.  
Tijdens onze klankbordgroepbijeenkomst van 25 februari jl. hebben wij het Startdocument ter 
reactie en advisering aan de orde gesteld. Wij gaan er vanuit dat de tijdens deze bijeenkomst 
gemaakte (redactionele) opmerkingen op het document naar behoren worden verwerkt. 
Aanvullend hierop zijn er enkele aandachtspunten en aanbevelingen bij de behandeling aan de 
orde gekomen, die we graag bij u onder de aandacht brengen.   
 
Ruimte voor alternatieven 
Wij vinden het belangrijk om bij aanvang van een MIRT-verkenning nog geen alternatieven uit te 
sluiten. In die zin is het goed om te lezen dat er op basis van participatie met de omgeving ruimte 
is voor alternatieven. Wij willen er daarbij wel op wijzen dat dit kan betekenen dat de huidige 
scope te beperkt is om ruimte te geven aan alle oplossingsrichtingen, aangezien buitendijkse 
maatregelen aan beide zijden van de rivier aan de orde kunnen zijn. 
 
Leefbaarheid in de dorpspolder 
Het is goed om te lezen dat de leefbaarheidsproblematiek binnen de MIRT-verkenning ook veel 
aandacht krijgt, en dat hiervoor een gebiedsvisie wordt opgesteld. Wij vinden het wel van belang 
te benadrukken dat de aanleiding voor het verkennen van een hoogwatergeul vooral zit in de 
hoogwaterveiligheidsopgave.  
 
Afstemming met andere projecten 
Er wordt door verschillende overheden gewerkt aan onze hoogwaterveiligheid. Door de 
samenhang in projecten is het belangrijk om hierin een gezamenlijke aanpak te zien. Met het 
oog op het ideale samenspel vinden wij het een goede ontwikkelingen dat de dijkverbetering 
TiWa en de MIRT-verkenning Varik-Heesselt in nauwe samenhang worden opgepakt. Wij vinden 
het van belang dat ook met het project Herinrichting van de Heesseltsche uiterwaarden 
afstemming wordt gezocht.  
 
Oplossing voor gedupeerden 
Wij vinden het erg belangrijk dat zo snel mogelijk duidelijkheid wordt gegeven aan de bewoners 
in het gebied. Zo snel mogelijk duidelijkheid betekent in die zin ook dat in de fase van 
MIRTverkenning voor de zgn. schrijnende gevallen in het gebied een oplossing wordt gevonden. 
Op verschillende moment is de noodzaak hiervan ook bestuurlijk al onderkend, maar het is 
belangrijk om hier nu vervolgens ook verantwoordelijkheid in te nemen. 
 
Informeren van het gebied 
De afgelopen maanden is er bij veel bewoners onduidelijkheid ontstaan over de stand van zaken 
van de MIRTverkenning. Het is belangrijk om op het moment dat de MIRT-verkenning ook 
formeel gaat starten, de eerder aangekondigde brochure alsnog uit te brengen. Daarnaast zou 



  

  

het goed zijn om de bewoners hieraan voorafgaand (bijvoorbeeld na vaststelling van het 
Startdocument) een informatieve brief te sturen. 
 
Participatie door de omgeving 
Wij hebben tijdens de klankbordgroepbijeenkomst kennisgenomen van de activiteiten (zoals 
belevingswaardeonderzoek, werkatelier, en projectlocatie) die in het kader van de 
omgevingsparticipatie worden opgestart. Het voorgestelde gebiedsproces, met ondermeer een 
werkatelier als werkvorm en een projectlocatie in het gebied, wordt enthousiast ontvangen. Het 
is echter wel belangrijk om duidelijk te zijn over de mate van participatie en in de communicatie 
naar bewoners daarbij geen valse verwachtingen te wekken.  
 
Wij vertrouwen erop dat u bovenstaande aanbevelingen ter harte neemt, en hieraan in het 
verdere MIRT-proces voldoende aandacht geeft. 
 
Namens klankbordgroep Varik-Heesselt 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marianne Kallen-Morren 
Voorzitter klankbordgroep Varik-Heesselt  


