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Geachte leden van het Algerneen tsestuur,

Ðe aanleiding voor dit addendum is tweefedig.

Enerziids wilfen wij u het valgende onder de aandacht brengen. Onlangs is in het nieuws
gekomen, dat Waterschap Linnburg de frrma Strukton ée apürac?,tt heefi gegund om in de
omgeving bij Neer een gfazen beschermÍng tegen hetwater van de Maas te bouwen. Een
éergeliike "glazen öti!{ ss oak aan de orde gekonnen tijdens de eerste sessies van ?wtùi¡k
lnspiratie Team vaor hettraieet Bastíon. Echter dit is door de medewerkers van de BÐ
afgeöaan met argumenten afs; technisch onnroge¡¡jk, dit beElaat nergens en deze
technofogie is nog nielvoorhanden. Echtar nubli¡kl, óatdit bewezen technofogÍe ís, die ook
in Xederfand wordt laegepast. Ðe disoussSe aver fechnische haalbaarheióls daannee
achterhaa|ó.Wilverzaeken u dan ook metklem dil alternattel vaar hef Bastion le (latenl
onderzaeken en níel bíj voorbaatweg te wuiven.

Andezijds vezaeken wi¡ om de dijkverb elering gefaseerd uiÍ, te vaeren. ln de eerste fase
zau óe dijk kunnen worden verhoogd met ca. 4A-54 cm. Ðeze verhoging resulteert in een
betere bescherming voor óe korle termSjn, Ðit biedt het waterschap de mogelíjkheid meer t$d
te ínvesteren in het ondezoekenvan de alternatíeven. ln die tijdkan dan een duuzame
oplossing worden gevonden, waarmee ook de omwonenden tevreden kunnen worden
gesteld. ln fase 2 zou deze oplossing kunnen worden gerealiseerd. Ook aan deze oplie
verzaeken wíj u de nodige aandachtte schenken,

Wij vragen u om bÍjgaande onderwerpen toe te voegen aan de eerder door ons gestelde
vragen. Wiivenoeken u om ook deze opties zorgvuldig en objectÍef te laten ondezoeken op
voor- en nadelen enhaalbaarheid.

Met dank en vriendelijke groet,

Namens de omwonenden van het Bastion in ïerheijden

Gerard Ramaekers

G.L,L,M. Ramaekers


