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1: actielijst

Opening.._
opent de bespreking. Deze bijeenkomst is een vervolg op de bespreking

van 2 maart 2005.
zal niet aanwezig zijn hij is vader geworden, bij deze van harte

gefeliciteerd. beiden afwezig.
zal voorlopig niet meer deelnemen aan het project.

Verslag vorige vergadering en actielijst.
Het verslag is akkoord bevonden.
Een verzoek van de aanwezigen om de verslagen en bijlagen ook digitaal toe te
sturen.

Actielijst
SB01 Ontwerpnota opsturen naar gemeente Terneuzen (3-voud)

Actie is afgehandeld. Nota's zijn op 7 maart 2005 naar de gemeente
Terneuzen opgestuurd.

SB02 Aangeven hoe fietsroute op de buiten berm eruit moet komen te zien.
Actie voor het volgende overleg, indien voortijdig gereed wordt deze
toegezonden.

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 19 93
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5803 Inventarisatie aanwezig meubilair, voorzieningen en kunstobjecten
Actie voor het volgende overleg.

5804 Afweging maken welk meubilair handhaven/verwijderen.
Aan de hand van actie 5803 zal dit aangegeven worden.

5805 Wensenlijst gemeente Terneuzen
Deze actie loopt intern bij de gemeente samen met de ontwikkeling
5cheldeboulevard. Dhr. van Gils geeft aan dat deze wensen wel op het werk
moeten slaan. Zie verder afstemming werkgroepen.

5806 Overzicht te verwerken hoeveelheden 5cheldeboulevard.
Actie is afgehandeld. Overzicht is als bijlage bij het verslag d.d. 2-3-2005
gevoegd.

5807 Aangeven transportroute buiten kern Terneuzen om.
Deze actie loopt nog. In deze actie meenemen of er in de transportroute
gelijkertijd werkzaamheden uitgevoerd worden.

5808 Nakijken beperking as-lasten t.p.v. sluizencomplex
Actie is afgehandeld. De bruggen hebben verkeersklasse 60 (zwaarste klasse),
20 ton per as.

5809 Kosten gemoeid met weghalen/verplaatsen meubilair, kunstobjecten, kabels
en leidingen.
Hier is nog niet naar gekeken. Eerst inventarisatie meubilair afwachten. Voor
kabels en leidingen is een oriëntatie KLlC-melding uitgevoerd. Nog niet van
alle K&L beheerders gegevens ontvangen. De gemeente kijkt zelf welke kosten
er gemoeid zijn met het weghalen/verplaatsen van de kunstobjecten.

5810 Nagaan of werkzaamheden t.p.v. de haven na de bouwvakvakantie kunnen
worden uitgevoerd (vanaf half augustus tot t oktober)
Gezien de hoeveelheden die hiermee gemoeid zijn mag dit geen probleem zijn.
8epaling opnemen in het bestek. Actie afgehandeld.

5811 Noodzaak verplaatsen jachten t.b.v. uitvoering werkzaamheden.
De jachten het dichtst bij de glooiingconstructie zullen tijdelijk verplaatst
moeten worden. Actie is afgehandeld.

5812 Detailtekening indeling jachthaven
Is ontvangen (papieren versie). Deze ook versturen naar de gemeente.

Afstemming werkgroepen
Momenteel is er ook een stuurgroep ontwikkeling 5cheldeboulevard waarvan de
gemeente initiatiefnemer is. Het is raadzaam om met elkaar af te stemmen, zeker wat
de communicatie betreft naar de burger toe.
Deze afstemming zal via het district geregeld worden. Actie SB-13, District Westerschelde.

~ende bespreking.
De volgende bespreking zal worden gehouden op woensdag 18 mei 2005 om 13.30
uur op het kantoor van Rijkswaterstaat in Terneuzen.
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Actielijst Scheldeboulevard.

Nummer: Omchrijving: Behandeling door: Datum: !

SB-02 Aangeven hoe fietsroute op de buitenberm eruit moet komen te zien. Gemeente Terneuzen Voor bespreking 18-5-2005
SB-03 Inventarisatie aanwezig meubilair, voorzieningen en kunstobjecten RWS district Westerschelde Voor bespreking 18-5-2005
SB-04 Afweging maken welk meubilair handhaven/verwijderen RWS district Westerschelde Voor bespreking 18-5-2005

Gemeente Terneuzen
WS Zeeuws Vlaanderen

SB-05 Wensen lijst gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Voor bespreking 18-5-2005
SB-07 Aangeven transportroute buiten kern Terneuzen om. Gemeente Terneuzen Voor bespreking 18-5-2005

RWS district Westerschelde
SB-09 Kosten gemoeid met weghalen/verplaatsen meubilair, kunstobjecten, kabels en RWS district Westerschelde Voor bespreking 18-5-2005

leidingen Projectbureau Zeeweringen
Gemeente Terneuzen

SB-12 Detailtekening indeling jachthaven RWS district Westerschelde Voor bespreking 18-5-2005
SB-13 Afstemming met de stuurgroep ontwikkeling Scheldeboulevard RWS district Westerschelde Voor bespreking 18-5-2005

Actielijst Scheldeboulevard Terneuzen
Hoort bij verslag
Datum bespreking: 4 april 2005




