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Naar aanleiding van het overleg met de gemeente Goes (d.d 9 december 2010)
is het dijkvak Wilhelminapolder Oostbevelandpolder ter plekke bezocht en zijn een
aantal zaken nader besproken:

• In afwijking van het ontwerp ziet de gemeente graag aan de noordzijde
van de buitenhaven (dp1648-dp1650) een overlaging van de ondertafel,
zodat vanafde sluis gezien het beeld links en rechts gelijk is. Kees zal dit
inbrengen bij het projectbureau.

• De gemeente vraagt of het eventueel mogelijk is om de fietspaden visueel
smaller te maken door de verharding deels in befietsbaar asfalt uit te
voeren en deels in open steenasfalt, zodat het zichtbare asfalt minder
nadrukkelijk aanwezig is en er toch een onderhoudspad van 3,00 m is. Dit
zou men name wenselijk zijn rondom de sluis.

• De dijkovergang naast de zuidzijde van de sluis wordt zo gemaakt, dat
alle verbreding tussen de huidige overgang en de sluis komt, daar aan de
andere zijde een 10kV kabel ligt.

• De loopbruggen naar de steigers rusten op zware betonnen landhoofden.
Deze blijven tijdens de uitvoering gehandhaafd op de huidige plek. De
aannemer dient de glooiing om de landhoofden te maken en het talud ter
plekke er op aan te passen. Boven de loopbruggen moet door de
aannemer op de glooiing een nieuwe trap worden gestort.

• De oksel tussen de noordelijke havendam en de primaire kering wordt
herzet in basalt en ingegoten. De andere zijde van de dam wordt met
Haringmanblokken hersteld.

• De aansluitingen van de grote nol bij dp1652 worden met basalt hersteld
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• Voor uitvoering zal ter hoogte van dp1629 een tijdelijke overgang worden
gemaakt. In de definitieve situatie blijft het fietspad tussen dp1627 en
dp1629 gehandhaafd, mits dit in te passen is in het talud.

• Zodra de tekeningen in concept gereed zijn, zal de gemeente een set
ontvangen en zal een afspraak gemaakt worden om deze te bespreken.
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