Meer informatie
www.waalweelde.nl of bij de betreffende gemeente.

Organisatie en partners

Het project Waalweelde is een samenwerkingsverband
tussen riviergemeenten, waterschap Rivierenland,

WaalWeelde is een initiatief van het Waalfront, een groep betrokken bestuurders,

Stadsregio Arnhem Nijmegen, Regio Rivierenland en de

vertegenwoordigers van bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke

Provincie Gelderland

organisaties. Het Waalfront treedt op als opdrachtgevend consortium voor
het project WaalWeelde. De Stichting Leven met Water, Rijkswaterstaat, TNO,
Habiforum en InnovatieNetwerk brengen kennis en geld in. Op 23 november 2006
is WaalWeelde officieel van start gegaan. Eind 2008 ligt er een plan over de
toekomstige inrichtingvan de uiterwaarden van de Waal.

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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Uiterwaarden

hij ook beangstigend, als het water stijgt en het achterliggende land onder dreigt
te lopen.
De dijken kunnen niet oneindig ver

Doel van het project

onder andere de klimaatsverandering

om in twee jaar een uitvoerbaar plan

hoogd en verbreed worden, maar door

Het doel van het project WaalWeelde is

moet de rivier wel steeds meer water

te ontwerpen dat de Waal veiliger én

Kennismotor

het Rijk voorstelt. Ook is het doel om

het project WaalWeelde inhoudelijke

afvoeren. Om overstromingen te voor
komen, zullen we daarom de rivier
meer ruimte moeten geven.

Veel mensen die betrokken zijn bij de
Waal, vinden bovendien dat de rivier
niet alleen meer ruimte, maar ook
meer ruimtelijke kwaliteit moet

krijgen. Dan kan er een veiliger én
mooier rivierlandschap ontstaan.

Met meer natuur, bedrijvigheid en
fiets- en wandelpaden.

Alle betrokkenen hebben wensen en
dromen om de ‘Weelde van de Waal’
beter tot zijn recht te laten komen.
Hieruit is het project WaalWeelde
ontstaan.

mooier maakt dan de kribverlaging die

Verschillende partijen bieden binnen

de economie te stimuleren. Inwoners,

kennis over technische en juridische

belangenorganisaties, ambtenaren,

wethouders, bedrijven en de overheid
werken samen aan één ontwerp voor
het buitendijkse gebied van de Waal
in Gelderland. Dat is ruim 80 kilo
meter Waal van Lobith tot Brakel.

WaalWeelde betrekt iedereen in een
vroeg stadium erbij en alle ideeën

en meningen worden serieus mee

genomen in het ontwerpproces. De

zaken. Ook leveren zij informatie over
nieuwe ontwikkelingen die gebruikt

kunnen worden bij het ontwerp. Een
voorbeeld hiervan is het bouwen van

Inwoners denken mee

het ruimtegebruik van de uiterwaarden

denken over het planontwerp en ideeën

bij elkaar die verantwoordelijk zijn voor

Iedereen krijgt de kans om mee te

in de deelnemende gemeenten. Alleen

in te brengen, variërend van een tekst

door onderlinge afstemming ontstaat
een beter integraal ontwerp voor de
Waal.

woningen buiten de dijken. Het Rijk

Om praktische redenen wordt het

gegeven om hiermee te experimen

deze clusters gaan 3 tot 4 gemeenten

heeft 4 Waalgemeenten toestemming
teren. De kennismotor helpt om on

duidelijkheden hierover op te lossen.

mensen uit de regio leveren de bouw

Wethouderbijeenkomsten en clusters

speelt hierbij een belangrijke rol.

gebeurt op de ‘wethouderbijeen

stenen voor het plan. De kennismotor

komsten’. Daar komen de wethouders

Het verzamelen van wensen en ideeën

projectgebied in delen opgeknipt. In

met elkaar in overleg om voor hun Waal
traject een passend ontwerp te beden
ken. De clusters maken gebruik van
de kennismotor. Per cluster worden
geïnteresseerde marktpartijen en

belangengroeperingen actief betrokken.

heeft de burger een hoofdrol in het

WaalWeeldeproject, zonder dat dit hem
veel tijd en moeite kost.

met wensen tot complete ontwerp

Behalve via de website kunnen de

WaalWeelde een interactieve web

komsten ideeën inbrengen en hun

kaarten. Speciaal daarvoor heeft

site opgezet: de ‘WaalWeeldewiki’.
De WaalWeeldewiki is met name

bedoeld voor de inwoners van de Waal
gemeenten. Op deze website is infor
matie te vinden over het project

WaalWeelde en is er de mogelijkheid
om (anoniem) beslissingen van de
wethouder te beoordelen. De wet

houder gebruikt de uitkomsten in de
wethouderbijeenkomsten. Daarmee

inwoners ook tijdens ‘echte’ bijeen
mening geven. De gemeenten organi
seren regelmatig inloopavonden voor
hun eigen inwoners. Anders dan bij

gewone inspraakavonden ligt er geen
plan dat al bijna af is.
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