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Geachte heer/mevrouw , 
 
Gemeente Lochem en Waterschap Rijn en IJssel hebben een definitief ontwerp opgesteld 
voor de herinrichting van de beken en het beschermen van de woonwijk tegen hoogwater. 
Op basis van dit ontwerp zou er een inloop georganiseerd worden, maar hier is nu van 
afgezien i.v.m. het Corona COVID-19 virus1. We proberen u met deze brief zo goed mogelijk 
te voorzien met informatie.  
 
Inrichtingsplan 
In de hiernavolgende websitelink komt u op de projectpagina van het Waterschap Rijn en 
IJssel waar u het definitieve ontwerp met toelichting kunt inzien. Ook 
kunt u de QR-code hiernaast gebruiken om direct naar de website te 
gaan met u mobiel. Link voor website: 
www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/actuele-projecten/nieuwe-beek/  
Voor eventuele vragen of opmerkingen over het ontwerp kunt u zich 
wenden tot de Projectmanager Jaco van Langen, telefoon: 0314 369 
369. Hij zorgt voor verdere beantwoording of eventuele doorgeleiding 
van uw vraag. De vragen en antwoorden worden verzameld en 
uiterlijk donderdag 23 april gepubliceerd op de site van Waterschap Rijn en IJssel.  
U kunt de pagina met vragen en antwoorden vinden via bovenstaande link. 
 
Planning & Procedure 
Wij streven ernaar om in september 2020 te starten met de uitvoering van het 
inrichtingsplan. Voor de start van de uitvoering moeten de vergunningen verleend zijn. Eén 
van deze vergunningen is de Projectplan Waterwet procedure. Het Projectplan Waterwet is 
een wettelijke procedure voor het aanpassen en aanleggen van bijvoorbeeld watergangen 
en kunstwerken (stuwen, duikers). Het Waterschap start deze procedure op maandag 23 
maart. Het ontwerp-Projectplan Waterwet document ligt zes weken te inzage. Het document 
kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl en op de website van het Waterschap 
Rijn en IJssel: www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen. Ook zijn er afgedrukte 

 
1 www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 
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exemplaren van het document aanwezig op het Gemeentehuis te Lochem en het 
Waterschapshuis te Doetinchem. 
 
Verder wordt er met bewoners, die met hun eigendom grenzen aan de beoogde kade, 
contact gezocht door Rob Jansen van ingenieursbureau SWECO en Janine Dijkman van 
Stichting Welzijn Lochem. Deze bewoners ontvangen hierover een bericht per email. 
 
Uitvoering 
In september 2020 willen Gemeente en Waterschap starten met de uitvoering van het 
inrichtingsplan. Hiervoor gaan we een aannemer aantrekken die het werk gaat uitvoeren. 
Voor de start van de uitvoering vindt er nog een informatiebijeenkomst plaats, waar u kennis 
kunt maken met de aannemer. Voor en tijdens de uitvoering zijn Rob Jansen en Janine 
Dijkman ook bereikbaar. 
 
Contact 
Voor vragen over het inrichtingsplan of de Projectplan Waterwet procedure kunt u contact 
opnemen met Jaco van Langen; 0314 369 369 of via email j.vanlangen@wrij.nl;. Voor 
overige vragen kunt u contact opnemen met Janine Dijkman, Stichting Welzijn Lochem; 06 
463 265 00 of via email: j.dijkman@welzijnlochem.nl (bereikbaar maandag t/m donderdag). 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
ing. J.U.M. van Langen  
Projectmanager 
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