Datum: 12 september 2017

Agenda
Taakgroep Rijn/Waal Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
Datum en tijd
Donderdag 21 september van 10.00 – 12.00 uur.
Plaats
Gemeente Arnhem, Commissiekamer 2/3
Koningstraat 38, 6811 DG Arnhem
Ingang Walburgstraat nemen, bij de fonteinen, dan doorlopen naar commissiekamers.
Beperkt aantal parkeerplaatsen bij de gemeente Arnhem (Broerenstraat).
Betaald parkeren in parkeergarage Broerenstraat (alternatief Rozet of Musisgarage).
1.

Opening en mededelingen
Jaarverslag en verslag Jaarvergadering.

2.

Verslag vorige vergadering, dd 23 maart 2017
Bespreken verslag vorige vergadering (bijlage 1).

3.

Limes in oosten van Nederland / Mauritslinie
De Mauritslinie was een verdedigingslinie van tientallen wachttorens langs de Waal. Stichting
Onze Waal wil graag het verhaal van de linies in beeld brengen, ook in relatie tot
gebiedsontwikkelingen die plaats vinden (bijvoorbeeld in het kader van waterveiligheid).
Voorzitter Louis Dolmans en landschapshistoricus Ferdinand van Hemmen vertellen over de
waarde van de linie en hoe ze het in ere herstellen aan pakken.

4.

Schone Rivieren
Het project Schone Waal is inmiddels een begrip. Daarnaast zijn eerste stappen die gezet voor
een project schone Nederrijn/Lek, evenals projecten rondom Rotterdam en het Haringvliet.
Ook in het bredere project Schone Rivieren zijn ontwikkelingen gaande. Koen van Loon van
IVN vertelt hier over en geeft de mogelijkheden voor en inzet van gemeenten aan.
Daarnaast bespreken we in elke taakgroep de ervaringen van bestuurders met zwerfafval van
dagrecreanten in de uiterwaarden en voorbeelden om hier mee aan de slag te gaan (zie
oproep nieuwsbrief en zomerupdate).

5.

Deltaprogramma Rivieren
Toelichting door Henrice Wittenhorst van het programmateam Rijn op de stand van zaken en
de activiteiten die de komende tijd uitgevoerd gaan worden in het kader van de actualisatie
van de Voorkeurstrategie. De betrokkenheid van gemeenten komt hier bij aan de orde.

6.

Actualiteiten, lokale en regionale ontwikkelingen
Gemeenten die een actualiteit willen delen of medebestuurders een vraag of dilemma voor
willen leggen hebben hiervoor de mogelijkheid. In het bijzonder aandacht voor:
*Verkeersstromen op de dijk: in de nieuwsbrief en de zomerupdate voor de taakgroep is een
oproep gedaan aan te geven hoe u als gemeente om gaat met de verschillende
verkeersstromen op de dijk.
* Ervaring zwemmen in de rivieren: er is de afgelopen zomer weer een aantal dodelijke
ongelukken gebeurd. Inventarisatie en ervaring uitwisselen.

7.

Rondvraag en datum volgende vergadering
Donderdag 14 december, 10.00 – 12.00 uur, gemeente Albrandswaard.

Bijlage 1

