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Uitnodiging Rijnkadecafé 21 november
Woensdag 21 november organiseren we weer een Rijnkadecafé.
Locatie: Restaurant CC, Rijnkade 54A. Tijdstip: van 19.30 tot 21.30 uur.
Bent u erbij?!

Klimaatadaptieve Rijnkade
Tijdens het laatste Rijnkadecafé op 3 oktober hebben we uitgebreid stilgestaan bij
een klimaatadaptieve Rijnkade. Dank voor uw input daarbij!
De ambitie van gemeente en waterschap voor een klimaatadaptieve Rijnkade heeft
uw steun gekregen. Het vergroenen van de Rijnkade is daar een onderdeel van. Het
is mooi dat hier veel sympathie en draagvlak voor is. Het geeft de Rijnkade een
impuls als aantrekkelijke plaats om te ontmoeten, wonen en beleven. Bovendien
ontstaat door het groen een aantrekkelijke wandelroute.

Duidelijk is geworden dat bewoners voor zichzelf geen rol zien in het beheer van dit
groen. Met de gemeente hebben wij inmiddels onze ideeën besproken en we lichten
deze op 21 november graag toe.

Een toegankelijke Rijnkade
Toegankelijkheid voor minder validen is een belangrijk aandachtspunt waar we de
komende tijd actief mee aan de slag gaan. Met dank aan Wiebe Uithof gaan we met
APCG (Arnhems Platform voor Chronisch Zieken & Gehandicapten) in gesprek over
de toegankelijkheid van de Rijnkade. We proberen hun aanbevelingen nog voor 21
november te verwerken.
Wij zijn blij met deze inhoudelijke betrokkenheid van bewoners. Hierdoor worden
onze plannen beter en kunnen we samen de kwaliteit van leefomgeving en
waterveiligheid in het gebied verbeteren.

Verkeerscirculatie
Iedere bijeenkomst komt dit onderwerp aan bod. Ondertussen is er veel verbeterd,
dat is winst! Wat nu nog een aandachtspunt is, is de bereikbaarheid voor
touringcars.

Het gaat allereerst om de rijrichting. Deze hangt samen met andere wegen en dit kan
niet zomaar worden omgezet. De gemeente kijkt hier nu naar. We wachten op de
uitkomst hiervan voor we hier inhoudelijk verder op in kunnen gaan.

Anderzijds is de draaicirkel een aandachtspunt. Hiervoor zijn normen opgesteld en
die nemen wij mee in het ontwerp.

Smalle kade
Ter hoogte van het smalle deel van de kade bij Airborne at the Bridge is bijzonder
weinig ruimte, zowel aan de hoge als de lage kade. In de volgende fase, de
planuitwerking, zoeken we naar optimalisatie om de veiligheid van
verkeersdeelnemers en bezoekers te borgen. We komen hier nog uitgebreid bij u op
terug.

Proefsleuven aan de lage kade
Binnenkort gaan we op acht verschillende plekken aan de lage kade proefsleuven
graven. Dit doen we om te zien hoe de huidige constructie ondergronds eruit ziet.
Ook kijken we naar de milieukundige en archeologische aspecten.
Wellicht ondervindt u enige verkeershinder hiervan. Bij voorbaat onze excuses.

19 december: Rijnkade Kerstborrel
Staat de Rijnkade Kerstborrel al in uw agenda?! Op woensdag 19 december tussen
16.30 en 17.30 uur drinken we graag samen met u een glaasje in Restaurant CC,
Rijnkade 54A.

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Wij houden u graag op de hoogte van het dijkversterkingsproject Rijnkade. Ontvangt
u de nieuwsbrief per post en wilt u deze graag digitaal ontvangen? Stuur dan een
bericht naar rijnkade@wrij.nl waarin u toestemming geeft voor de verzending van de
nieuwsbrief.

De Rijnkade, vanaf de Nelson Mandelabrug tot aan de John Frostbrug, is over een lengte van 1,2
kilometer afgekeurd. Reden: bij opkomend hoogwater of na een extreem hoogwatersituatie bestaat het
risico dat de basaltstenen kadeconstructie bezwijkt.

Het waterschap werkt in dit project intensief samen met de omgeving. Via deze nieuwsbrief houden wij u
hiervan op de hoogte. Heeft u vragen of wilt u contact met ons? Stuur dan een bericht naar
rijnkade@wrij.nl
Postadres: Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. E-mailadres: rijnkade@wrij.nl.

Meer informatie over dit project of over het waterschap? Kijk op www.wrij.nl.
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar rijnkade@wrij.nl.

