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Geachte

In de brief van 6 februari 2008 heb ik u meegedeeld dat er herstelwerkzaamheden gepland zijn
aan de dijkvakken in de 1e en 2e Bathpolder. De werkzaamheden aan het gedeelte waarbinnen
de Noordschans valt, staan op de planning voor 2010.

Aan Projectbureau Zeeweringen is verzocht na te gaan in hoeverre het mogelijk is om binnen
deze werkzaamheden de door de bewoners van de Noordschans geschetste problematiek c.q.
overlast aan te pakken. Hierbij zijn de door de bewoners voorgestelde oplossingen, zoals dem-
pen kommetje, veranderen loop van de weg en verplaatsen slagboom, genoemd .

.e Op 10 november 2008 heeft het Projectbureau Zeeweringen ons laten weten dat bij de werk-
zaamheden onder meer meegenomen zal worden, het verwijderen van het strekdammetje, het
dempen van het kommetje en het aanbrengen van belijning en bebording. Dit laatste ter voor-
koming van het doorrijden van verkeer tot aan de woningen aan de Noordschans. De werk-
zaamheden in de omgeving van Roeishoek staan vooralsnog gepland voor de periode van
1 april 2010 tot en met eind mei 2010.

Verdere informatieverstrekking zal door Rijkswaterstaat/Projectbureau Zeeweringen verzorgd
worden. Zo zal er onder andere eind 2009 een informatieavond gehouden worden over de
werkzaamheden aan het dijkvak 2e Bathpolder.

Ik neem aan u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vrien elijke groet,
namens b rgemeester en wethouders van Reimerswaal

hoofd afdeling Gemeentewerken
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