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Onderwerp: waterhuishouding/waterschaplasten.
Geacht bestuur,
Waterberging hooilanden Oostwold aangelegd 2009/2010 tijdens aanleg werd mij mede
gedeeld er is 20.000 m3 grond over mijn reactie daar op er is geen grond over.
Ons is altijd mede gedeeld de dijk zou met land werk gewoon met perceels vorm bewerkt
kunnen worden, dus haaks over noordzuid.
Na op levering dijk overgang niet verhard en veelste stijl, waterschap had geen geld meer is
ons medegedeeld .
Op eigen kosten noordzijde aangevuld en dijk overgang verhard .
Bij in gebruik name vti~aterberging maart 2017 afgesproken werk met werk te maken als er
grond in de buurt is.
Mei en juni 2017 contact opgenomen ik heb grond beschikbaar om profiel en hoogte op orde
te brengen het was droog en kon om flora en fauna richtlijn, werd mij fijntjes medegedeeld
het budget is op er is geen geld meer bij waterschap.
Op plaatsen is de dijk 0.80meter te laag volgens norm volgens metingen de dijk is een
primaire water kering. de glooiing is door zakking/zetting beter bewerkbaar.
Voel langzamerhand aankomen zelf de dijkte moeten aanpassen.
Gezien de ervaring in Lutjegast waar wel geld voor was om een ingeland te plezieren 2017.
Heb ik de waterschaps gelden 2017 niet afgedragen maar gereserveerd om eventueel zelfde
dijk op orde te brengen hoort niet zo maar het is anders.
Maakt het waterschap de dijkop orde dan gaan wij betalen.
Jammer dat het zover moet komen.
Met vriendelijke groet,
Jan van Miltenburg
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