

Dijkversterking Den Oever-Den Helder stapje dichterbij
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H) van Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier heeft ingestemd met de plannen voor de versterking van de dijk
tussen Den Oever en Den Helder (Wieringer Zeewering, Amsteldiepdijk, Balgzanddijk).
Een mijlpaal voor dit Hoogwaterbeschermingsproject. Het hoogheemraadschap gaat
volgens de Omgevingswet samen met de omgeving nu de best passende oplossing per
dijkvak in detail verder uitwerken. Zodat ook in de toekomst de inwoners in dit gebied
veilig kunnen blijven wonen, werken en recreëren.
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