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Aan de bewoners van dit adres

Datum 3 mei 2012
Onderwerp Werkzaamheden Hoedekenskerke

Geachte heer, mevrouw,

Zoals u wellicht weet, versterkt projectbureau Zeeweringen dit jaar de dijk in de
haven van Hoedekenskerke. Het materiaal dat voor de versterking nodig is, wordt

. aangevoerd met vrachtwagens. Vanaf maandag 7 mei 2012 rijdt het
vrachtverkeer via de volgende wegen vanaf de AS8 naar de haven van
Hoedekenskerke: via de N666, de Baarlandsezandweg, de
's-Gravenpoldersestraat, de Vrouwenweg en de Inlaagdijk van Hoedekenskerke.
Voor de terugweg wordt deze route ook gebruikt. Zie het bijgevoegde kaartje. Uit
onze gegevens blijkt dat u langs deze route woont. Daarom lichten we u hierover
in.

• Eerdere start
Deze week is bekend geworden dat we eerder starten met de versterking van de
dijk. Dit betekent dat er vanaf 7 mei materiaal aangevoerd wordt. De planning is
gewijzigd omdat nu blijkt dat onze aannemer de dijk kan versterken, terwijl
't Wachtlokaal (een cultuurhistorisch gebouw) verplaatst wordt door vrijwilligers
van Stichting Stoomtrein Goes-Borsele en Watersportvereniging De Val. In eerste
instantie was het de bedoeling dat de aannemer zich even zou terugtrekken,
zodat de vrijwilligers alle ruimte zouden hebben op het haventerrein. Nu blijkt dat
het geen probleem is als beide partijen tegelijk op het havenplateau werken,
starten we eerder. De dijkwerkzaamheden zijn uiterlijk in augustus 2012
afgerond. We nemen maatregelen om eventuele hinder voor de omgeving te
beperken. Zo werken we in principe alleen doordeweeks tussen 07.00 en 19.00
uur en doen we ons best om de transportwegen stof- en moddervrij te houden.

Geen vooropname
Alle woningen en panden die in de buurt van de transportroute liggen, zijn
geïnventariseerd. Woningen die minder dan tien meter van de transportroute of
het werkgebied liggen, ontvangen een verzoek voor een bouwkundige
vooropname. Hoewel we geen schade aan gebouwen verwachten, voeren we voor
de zekerheid een vooropname uit. Zo kan eventuele schade op correcte wijze
afgehandeld worden. Omdat uw woning verder dan tien meter van de
transportroute of het werkgebied af ligt, is een vooropname voor u niet van
toepassing.
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Meer informatie
Indien u op de hoogte wilt blijven van het werk in Hoedekenskerke, kunt u zich op
www.zeeweringen.nl aanmelden voor een digitale nieuwsbrief. U ontvangt het
laatste nieuws dan automatisch in uw postvak.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met
via Via e-mail kanook:info@zeeweringen.nl.

Met vriendelijke groet,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
DE PROJECTMANAGERVAN PROJECTBUREAUZEEWERINGEN,
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