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De heer vertelt in het kort wat de werkzaamheden van het projectbureau
Zeeweringen inhouden. Kerntaak is het vervangen van steenbekledingen op dijken aan
de Wester-en Oosterschelde die niet meer voldoen aan de huidige voorwaarden. De
hoogte van de dijk verandert niet.

Voor de Vierbannenpolder heeft dat in 2009 de volgende consequenties:
Het werk aan de dijken start op 15 maart, duurt hooguit tot 1 oktober 2009
en is verdeeld in drie fases. Die zijn:
1e fase oostelijk deel van Baalpapenweg tot aan strandje 15 maart tot 15 juli
2e fase strandje bij Zuidbout 15 maart tot 15 mei
3e fase westelijk deel vanaf strandje tot maximaal 1 oktober
Het transport in de Vierbannenpolder loopt vanuit het oosten langs de dijk,
gaat bij de Zuidbout naar de buitenzijde van de dijk en loopt achter de
camping via de Weg van de Buitenlandse Pers weer terug naar de binnenzijde
van de dijk.
Achter de camping wordt een museumglooiing aangelegd. Dit is een stuk dijk
waar verschillende soorten stenen dijkbekleding zoals die in heel Zeeland te
zien zijn/waren, worden neergelegd. Ongeveer 100 m2 per steensoort.
Voor een groot gedeelte van de dijk is na voltooiing de transportroute van de
vrachtwagens bruikbaar als fietspad.
De transportroutes kunnen worden gebruikt van 07.00 tot 19.00 uur op
werkdagen. De nog niet bekende aannemer wordt gevraagd om
mogelijkheden van vervoer over water te onderzoeken.

•

Enkele wensen van de omwonenden.
Mogelijkheid om bij het strandje een boothelling of aanlegsteiger te maken.
Langs het nieuwe fietspad enkele bankjes te plaatsen

Deze wensen worden intern bij het projectbureau overlegd en aan belanghebbenden
teruggemeld.
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