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Betreft Overstromingsbeperking Maarkebeek – infomarkt en bewonersatelier

De komende jaren staat er heel wat te gebeuren op en rond de Maarkebeek. 
Verschillende partners, zoals de Vlaamse Milieumaatschappij, Stad Oudenaarde, 
gemeente Maarkedal en de Provincie Oost-Vlaanderen hebben de handen in elkaar 
geslagen om het overstromingsrisico in het gebied te verminderen en tegelijk de 
Maarkebeek breed in de kijker te zetten. Hiervoor werd op 18 juni een infomarkt en 
bewonersatelier georganiseerd. 

Infomarkt 
Tijdens de infomarkt werd uitgelegd welke maatregelen gepland zijn. Buurtbewoners 
kregen de kans om vragen te stellen en aanvullingen te doen op de voorstellen. 
Met die publieke participatie wordt er zo veel mogelijk informatie en input verzameld 
over de overstromingen én wordt het draagvlak vergroot. Dat moet uitmonden in een 
‘riviercontract’; het engagement van alle betrokkenen om door een combinatie van 
maatregelen tot een gewenste toestand in de Maarkebeekvallei te komen. 

Gebiedsvisie en bewonersatelier 
De maatregelen om het overstromingsrisico te verminderen zullen geïntegreerd 
worden binnen een breder ruimtelijk verhaal of gebiedsvisie. Een gebiedsvisie 
schetst in woord en beeld hoe de Maarkebeek zich zou kunnen ontwikkelen in de 
toekomst. Daarbij wordt ook gekeken naar andere functies zoals recreatie, landbouw, 
landschap,... De ingrepen tot vermindering van wateroverlast kunnen zo 
gecombineerd worden met andere acties, bijvoorbeeld de aanleg van fiets- of 
wandelpaden. Zo wordt voor de Maarkebeek een breder resultaat bereikt en worden 
grotere stappen gezet. 

Om deze visie op te stellen is actieve participatie en betrokkenheid van bewoners, 
bedrijven en actoren cruciaal. Tijdens het bewonersatelier werd aan de hand van tien 
concrete vragen het gebruik, de beleving en waardering van de Maarkebeek 
nagegaan bij de omwonenden (Wat zijn volgens u knelpunten? Hoe gebruikt u de 
Maarkebeek in het dagelijkse leven? Of wanneer u zich wilt ontspannen?...). Bij de 
opmaak van een gebiedsvisie voor de Maarkebeekvallei, is het immers belangrijk dat 
de lokaal aanwezige kennis en wensen van omwonenden worden meegenomen in 
het proces. 


	18-06-2015-Persbericht infomarkt en bewonersatelier Maarkebeekvallei.pdf

