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Onderwerp 

Uitnodiging informatiebijeenkomst dijkverbetering Noordzeekanaal, 

traject Landsmeerdijk 

  

 

Beste bewoner(s)/belanghebbende, 

 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de informatiebijeenkomst dijkverbetering Noordzeekanaal 

voor het deel Landsmeerdijk op donderdagavond 12 juli van 18.30 tot 20.00 uur in het 

Concertgemaal aan de Landsmeerderdijk 213 Amsterdam.  

 

Een deel van de Landsmeerdijk voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom is 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op dit moment aan het bepalen hoe de dijk het beste 

verbeterd kan worden. Dat doen we graag in samenspraak met u – met de bewoners, 

grondeigenaren, ondernemers en organisaties langs de dijk.  

 

Wat kunt u verwachten van de informatieavond over dijkverbetering Noordzeekanaal voor 

het deel Landsmeerdijk? 

 

We starten met een plenaire presentatie waarin we kort terugblikken op wat er allemaal is gebeurd 

in het project dijkverbetering Noordzeekanaal sinds de vorige inloopbijeenkomst in april 2017. 

Verder geven we een doorkijk op de totale planning en wij geven aan hoe wij graag bewoners en 

andere belanghebbenden willen betrekken in het proces. 

 

Hierna gaan wij in groepen uiteen en willen wij graag uw gedachten horen over vragen zoals: 

- Hoe wilt u graag betrokken worden? 

- Waar maakt u zich met betrekking tot de dijkverbetering zorgen over? 

- Welke kansen en ontwikkelingen ziet u? 

- Welke wensen heeft u met betrekking tot de dijkverbetering? 

- Wat is u opgevallen aan de dijk? 

- Wat vindt u waardevol aan de dijk? 
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Er is ook gelegenheid om vragen te stellen en wij willen graag uw inbreng horen. Dit om de inhoud 

van het project en het proces beter te kunnen inrichten en organiseren. 

 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door vóór maandag 9 juli 2018 een e-mail te sturen 

naar m.ros@hhnk.nl. Graag horen wij met hoeveel personen u komt.  

Wij zien u graag op 12 juli in het Concertgemaal.  

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de bijeenkomst of het project kunt u contact opnemen met Melanie 

Ursem, de omgevingsmanager van het project, via ons algemene telefoonnummer 072 – 582 82 82. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Melanie Ursem 

Omgevingsmanager

 


