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In de uiterwaarden van Wamel, Dreumel en
Heerewaarden wordt gewerkt aan natuurontwikkeling.
Het doel is om een waardevol natuurgebied te creëren
met schoon en gezond water, waar mens, dier en plant
zich thuis voelen.
Uitwerking van het plan
Met deze nieuwsbrief informeren we u over de uitwerking van
het plan voor het gebied. Op dit moment ligt er een zogenoemd
schetsontwerp voor het gebied, ook te vinden op de achterkant
van het informatieblad dat bij deze nieuwsbrief hoort. Hierin
staat de mogelijke inrichting van het gebied op hoofdlijnen
getekend.
We hebben ingenieursbureau Kragten ingehuurd om dit
schetsontwerp verder uit te werken tot een voorlopig ontwerp.
Kennis over het gebied is daarbij belangrijk. Mede daarom
nodigen we bewoners, eigenaren en gebruikers van het gebied
uit om mee te denken in de uitwerking van het ontwerp. Als de
inbreng binnen de doelstellingen past, verwerken we deze in
het ontwerp.
Inbreng
De inbreng verzamelen we op drie manieren:
1. via keukentafelgesprekken met individuele bewoners en gebruikers;
2. via ontwerpateliers waarvoor we deelnemers gericht uitnodigen;
3. via openbare inloopavonden op 22 januari en in mei 2018.

Inloopavond maandag 22 januari
U bent van harte welkom in 't Centrum in Dreumel op
22 januari tussen 19.00 uur en 21.00 uur. U kunt op elk gewenst
moment binnenlopen, de plannen bekijken en vragen stellen
aan de makers van het plan. U kunt ook uw mening of idee
inbrengen.
Er is één inloopavond voor het gehele plangebied, met als
doel inwoners en belanghebbenden uit het hele plangebied
samen te brengen rondom het plan.
In vier ontwerpstappen werken we toe naar een voorlopig ontwerp.
Eerste ontwerpstap
In oktober en november hebben we keukentafelgesprekken
gehouden met individuele bewoners, eigenaren en gebruikers.
Verder hebben we twee ontwerpateliers georganiseerd: een voor
Heerewaarden op 30 oktober en een voor Wamel en Dreumel
op 1 november. Hiervoor waren onder andere bewoners van de
uiterwaarden, visverenigingen en de dorpsplatforms uitgenodigd,
samen met de agrarische natuurverenigingen, natuurorganisaties,
stichting Tremele, natuurwacht Bommelerwaard en ZLTO.
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Tijdens de keukentafelgesprekken en in de ontwerpateliers
droegen de deelnemers wensen, ideeën, belangen en oplossingsrichtingen aan zoals:
• behoud droge voeten;
• behoud bereikbaarheid woningen bij hoog water;
• behoud woongenot door weids uitzicht, voldoende lichtinval
en rust rond de woning;
• toegankelijkheid gebied voor extensieve recreatie en beheersen/
handhaven ongeoorloofd gebruik;
• natuureducatie binnen het gebied;
• dorpsuitloop/ommetjes kunnen maken (oversteekbaarheid
geulen);
• toegankelijkheid visplekken en rivieroever;
• veerstoep als ontmoetingsplaats;
• behoud van oudheidkundige waarden;
• behoud waterkwaliteit Vonkerplas;
• zorgen voor goede parkeerplaatsen;
• beheer van de natuur door lokale ondernemers.
Naast alle punten die op de eerdere inloopavonden zijn
genoemd, nemen we ook de inbreng uit eerdere gesprekken
mee. We gaan na of en op welke manier we de wensen en ideeën
kunnen meenemen in het ontwerp. Het ontwerp moet leiden tot
een waardevol natuurgebied met schoon en gezond water, waar
mens, dier en plant zich thuis voelen. Met de nieuwe inrichting
brengen we dier- en plantensoorten die horen bij een levende
rivier, terug in de uiterwaarden.
Tweede ontwerpstap
Tijdens een tweede ronde ontwerpateliers medio december laten
we het basisontwerp en denkbare varianten zien. We koppelen
terug wat we met de inbreng van de deelnemers aan de
ontwerpateliers hebben gedaan.
Ook verkennen we hoe de eerste ontwerpvoorstellen overeen
komen met de wensen en ideeën uit de omgeving. Indien nodig
houden we nog extra keukentafelgesprekken om de keuzes
die we hebben gemaakt toe te lichten. Eventuele aanvullende
informatie en inzichten die daaruit voortkomen, nemen we
mee in een eerste versie van het voorlopig ontwerp. Dit ontwerp
delen we op maandag 22 januari 2018 tijdens een inloopavond
voor breder publiek. Op deze inloopavond kunt u binnen de
kaders van het plan aangeven op welke punten het ontwerp
kan worden verbeterd.
Derde en vierde ontwerpstap
In januari en februari volgt de derde ontwerpstap waarin we
met een ontwerpatelier toetsen of alle inbreng goed verwerkt is.
Van maart t/m mei volgt de vierde ontwerpstap. Daarin ronden
we het ontwerp af en leggen we het uiteindelijke plan voor.
In mei houden we daarvoor een openbare inloopbijeenkomst.
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Meer informatie en op de hoogte blijven
Heeft u vragen of ideeën naar aanleiding van deze nieuwsbrief, over uw betrokkenheid bij de verdere planvorming of
over de onderzoeken in het gebied? Neem dan contact op met
Barbara Pannemans van ingenieursbureau Kragten. Zij is
bereikbaar via telefoomnummer 06-11281156 of per e-mail op
bpan@kragten.nl.
Voor nadere informatie over het project en de eerste
nieuwsbrief uit oktober verwijzen we u graag naar onze
projectwebsite www.wameldreumelheerewaarden.nl.
Dit nummer van de nieuwsbrief is eenmalig ook
huis-aan-huis verspreid. Volgende nummers kunt u digitaal
ontvangen. Op de website kunt u zich hiervoor inschrijven.

