Uitnodiging en bekendmaking
De besturen van ABO en Wetterskip Fryslân nodigen u uit voor de

Inloopavond uitvoering “De Harken”
(Watergebiedsplan Appelscha)
maandag 25 april 2016 van 19.00-21.00 uur
Dorpshuis Makkinga, Oosterhuisweg 3, 8423 TG Makkinga
Abo en Wetterskip Fryslân hebben samen met de
grondeigenaren en –gebruikers een integraal plan
voor verbetering van de waterhuishouding in het
gebied tussen Langedijke en Makkinga opgesteld.
Het gaat om maatregelen gericht op het realiseren
van het gewenste peilbeheer, maatregelen voor
extreme neerslag en extreme droogte en maatregelen
die invulling geven aan de Kaderrichtlijn Water.
De maatregelen zijn vastgelegd in een projectplan
Waterwet dat ter visie wordt gelegd.
Werkzaamheden
De uitvoering van het projectplan betreft
de volgende maatregelen:
• Verbreding van hoofdwatergangen en enkele
overige watergangen.
• Omleggen van de waterafvoer van het westelijke
deel van de Harken in noordoostelijke richting.
• Realisatie van 6 hectare waterberging.
• Kappen van bomen in natuurgebied
Kloosterhoeve tbv realiseren waterberging
in combinatie met Broekbosontwikkeling.
• Plaatsen van drie knijpstuwen in gebied
Muldersweg/Kloosterweg Langedijke.
• Vergroten waterberging De Bult door herstel
rietpoel van Staatsbosbeheer.

• Vervanging en plaatsing van enkele
peilregelende kunstwerken (stuwen) en aanleg
van dammen en duikers.
Projectplanprocedure
Het ontwerp-projectplan ligt van 26 april 2016
t/m 7 juni 2016 ter inzage. Een ieder kan t/m
7 juni 2016 schriftelijk en/of mondeling zienswijzen
over het ontwerp-projectplan indienen. U kunt het
ontwerp-projectplan inzien via www.overheid.nl
en op www.pilotwatergebiedsplan.nl.
Wij horen graag uw mening
Voor eigenaren, gebruikers en direct
belanghebbenden is er op maandag 25 april
van 19:00 tot 21:00 uur een inloopavond in
het dorpshuis van Makkinga, Oosterhuisweg 3,
8423 TG te Makkinga. Hier kunt u de plannen
bekijken en vragen stellen. Leden van de ABO en
medewerkers van het waterschap zijn aanwezig
om eventuele vragen te beantwoorden.
Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met dhr. P. van der Starre via tel. 058-292 2723,
e-mail: pvanderstarre@wetterskipfryslan.nl.

Andere officiële bekendmakingen van Wetterskip Fryslân vindt u op www.overheid.nl.
Voor informatie zie: www.wetterskipfryslan.nl/bekendmakingen.
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