
 

 

PERSBERICHT 

Infomarkten en infosessies over oplossingen  
voor wateroverlast in Dendervallei  
Datum 10 nov. 22 

Tijdens vier infomarkten en twee online infosessies nemen De Vlaamse Waterweg nv, het 
Departement Omgeving en de Provincie Oost-Vlaanderen inwoners en geïnteresseerden 
mee in hun zoektocht naar oplossingen om wateroverlast in de Dendervallei aan te pakken 
en tegelijk ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden te realiseren. Die infomomenten 
zijn voor iedereen toegankelijk en geven een inkijk in het project Ruimte voor Water 
Dendervallei, met vijf combinaties van maatregelen (benoemd tot ‘alternatieven’) om de 
Dendervallei klaar te stomen voor de toekomst. 

Op een infomarkt of infosessie krijgen aanwezigen uitleg over de alternatieven en wat die kunnen 
betekenen voor hun buurt. Verder wordt uitgelegd welk onderzoek ingezet zal worden en welke 
vragen beantwoord zullen worden in de onderzoeksfase. Inwoners van de Dendervallei kunnen 
feedback geven op de alternatieven en zelf bijkomende onderzoeksvragen formuleren.  

Alle praktische informatie over de infomarkten en online infosessies staat op pagina 2 van dit persbericht.  

Waterproblemen in de Dendervallei  

Het typische reliëf, de toegenomen bebouwing en de klimaatverandering maken de Dendervallei 
gevoelig voor wateroverlast. De Vlaamse Waterweg nv, het Departement Omgeving en de Provincie 
Oost-Vlaanderen bundelen de krachten en werken samen met verschillende betrokkenen in de 
Denderstreek het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei uit. Samen zoeken ze naar 
oplossingen voor de overstromingsproblematiek en koppelen die aan extra troeven voor de vallei op 
het vlak van natuur, landbouw, wonen, toerisme en economie. 

Voortraject  

In 2020 en 2021 ging het project al in gesprek met de inwoners van de Dendervallei over de mogelijke 
oplossingen in de vallei. Samen met steden en gemeenten, waterbeheerders, beleidsmakers en 
middenveldorganisaties werkten de initiatiefnemers met die input vijf combinaties van maatregelen 
of ‘alternatieven’ uit om schade door overstromingen in de toekomst te verminderen. Binnenkort 
onderzoeken ze die vijf alternatieven ook. 

 

 



 

 

PRAKTISCH: INFOMARKTEN / ONLINE INFOSESSIES  

De infomarkten vinden telkens van 17 tot 20 uur plaats op: 

§ Dinsdag 15 november 2022 – Aalst 
o De Foyer in cc De Werf (Molenstraat 51, 9300 Aalst) 

§ Donderdag 17 november 2022 – Denderleeuw 
o zaal Den Breughel (Dorp 11, 9470 Denderleeuw) 

§ Woensdag 23 november 2022 – Geraardsbergen 
o Het Koetshuis in cc De Abdij (Abdijstraat 10, 9500 Geraardsbergen) 

§ Woensdag 30 november 2022 – Ninove 
o jeugdcentrum De Kuip (Parklaan 1, 9400 Ninove) 

Op de infomarkten start elk half uur een rondleiding met uitleg door één van de experten. Inschrijven 
voor de infomarkt is niet nodig. 

Wie niet op een infomarkt geraakt, kan aansluiten bij een online infosessie. Die vinden telkens van 
20.00 tot 21.30 uur plaats op volgende data: 

§ Dinsdag 29 november 2022 
§ Donderdag 1 december 2022 

Inschrijven is verplicht via www.ruimtevoorwater.be. Na inschrijving krijgen deelnemers de link naar 
de online infosessie. 

Inzage Onderzoeksnota en kennisgeving MER 

Wie de alternatieven en onderzoeksvragen wenst in te kijken, kan vanaf 9 november 2022 online de 
‘Onderzoeksnota’ raadplegen. Tot 8 januari 2023 is die nota beschikbaar bij de negen betrokken 
gemeenten (*) in de Dendervallei en op de website www.ruimtevoorwater.be. Feedback op de 
alternatieven of op de manier waarop die onderzocht worden, kan bezorgd worden via het 
feedbackformulier op www.ruimtevoorwater.be of ingediend worden via het formulier in elke 
gemeente. 

Bij het Strategisch Plan hoort ook een milieueffectenrapport. Van zodra de ‘kennisgeving’ die hoort bij 
het plan-MER goedgekeurd is door de bevoegde administratie, kan iedereen het plan-MER inkijken bij 
de gemeente of online op www.ruimtevoorwater.be. 

*  Geraardsbergen, Ninove, Roosdaal, Liedekerke, Denderleeuw, Affligem, Aalst, Lebbeke en Dendermonde. 

CONTACT 

Naam: Liliane Stinissen 

Functie: Woordvoerder De Vlaamse Waterweg nv 

Telefoonnummer: 0498 97 53 21 


