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Datum 5 juli 2000

Onderwerp Besprekingsverslag gemeente

Aanwezig gemeente Terneuzen:

Doel van de bijeenkomst is een eerste overleg met de gemeente betreffende de
dijkverbeteringsplannen Nieuw Othene - Serlippens .

Uitleg gegeven over de stand van zaken, planning en enkele oplossingsvarianten toegelicht.
Uit overleg met Projectbureau is reeds vastgelegd dat de mogelijke varianten (op
bovenbeloop) waterbouwasfaltbeton en nieuwe zuilen zijn. Voorkeur voor w.a.b. maar i.v.m.
milieu mogelijk nieuwe zuilen.
De gemeente geeft aan een voorkeur te hebben voor zuilen: natuurlijk aanzicht (mogelijke
begroeiing). Gemeentelijke ideeën sluiten het meest aan bij de landschapvisie:
eenduidigheid en kleur aansluitend bij recreatieve voorzieningen gemeente en bebouwing.
Tevens geven ze aan de ingeslagen weg voort te willen zetten als in de toekomst het
westelijk (rijksdijk) gedeelte aangepakt wordt.

• Recreatie:
Het plan Nieuw Othene-Serlippens valt voor de gemeente Terneuzen in het projekt
Scheldeboulevard. Dit projekt beoogt een nieuwe, recreatieve, aankleding van de
omgeving van de Scheldeboulevard.. De relatie met het project Zeeweringen ligt vnl. op en
rondom de buitenberm. Deze buitenberm mag daar ter plaatse voor recreatie (fietsers)
gebruikt worden. De gemeente zou graag zien dat de onderhoudsweg een gladde bovenlaag
krijgt zodat er geskeelert kan worden (geen slijtlagen).

Transportroute:
De rondweg Terneuzen zou geschikt moeten zijn voor zwaar verkeer. De gemeente ziet niet
graag het verkeer door de stad komen maar zal dit niet direkt verbieden. Vanaf de rondweg
naar het werk moet er naar creatieve oplossingen gezocht worden. De bestaande doorsteek
nabij het Churchill hotel is taboe. T.z.t. zal overleg plaatsvinden tussen het waterschap en
dhr. Van Driessen.

Voorlichting:
T.z.t. moet er een goede voorlichting naar het publiek plaatsvinden. Elke flat heeft een
vereniging van eigenaren welke stuk voor stuk als zeer kritisch wordt ervaren. Het
waterschap zal daar t.z.t. actie ondernemen.

Postbus 88, 4530 AB Terneuzen. Bezoekadres: Kennedylaan 1. Telefoon 0115-641 000 fax 0115~641 200
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