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Jong, Anne Marie de (PPO)

Van: (ZO)

Verzonden: dinsdag 2 juli 2013 16:03

Aan: )

CC: ZO)

Onderwerp: FW: NFN - schoonspuiten trappen naaktweide Oesterdam

Onderstaande mail is best belangrijk om te houden. Hiermee bevestigt het District in de
toekomst in het onderhoud van 3 trappen op (een strekdam bij) de Oesterdam te zullen
voorzien.
Archiveren we dergelijke mailtjes?

Met vriendelijke groet,

vv
Adviseur/specialist Omgevingszaken• Projectbureau Zeeweringen
Kanaalweg 1 I 4337 PA I Middelburg
Postbus 1000 I 4330 zw, I Middelburg

T 088 246 1361
F 088 246 1994
M 06 5268 8241

http://www.zeeweringen.nl

Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband

van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen.

Van: (ZO)
Verzonden: dinsdag 2 juli 2013 12:39
Aan: (ZD)
CC: ZO)
Onderwerp: RE: NFN - schoonspuiten trappen naaktweide Oesterdam• Hoi

Ja hoor, is voldoende informatie voor mij. Ik heb inmiddels begrepen dat de trappen zijn schoongespoten en
deze worden opgenomen in het vast onderhoudscontract. De aannemer beoordeeld regelmatig of en
wanneer deze uiteindelijk worden schoongemaakt.

Ik zal de gemeente Tholen hierover informeren.

Met vriendelijke groet,

Bestuurlijk Medewerker

Rijkswaterstaat Zee en Delta
Directie Netwerkmanagement
District Zee en Delta Noord

Evertsenstraat 98 I 4461 XS Goes I Kamer 1.50

Postbus 5014 I 4330 KA Middelburg

3-7-2013

http://www.zeeweringen.nl
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Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Van:
Verzonden: maandag 1 juli 2013 11:22
Aan: (ZO)
Onderwerp: FW: NFN- schoonspuiten trappen naaktweide Oesterdam

Hoi

Bij afwezigheid van onderstaan aan jou. Kan jij hier zo mee verder?

Groetjes,

Met vriendelijke groet,

Adviseur/specialist Omgevingszaken

Projectbureau Zeeweringen
Kanaalweg 1 I 4337 PA I Middelburg
Postbus 1000 I 4330 ZW I Middelburg

T 088 246 1361
F 088 246 1994
M 06 5268 8241

http://www.zeeweringen.nl

Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband

van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. •
Van: (ZO)
Verzonden: maandag 1 juli 2013 11:16
Aan: (ZO)
Onderwerp: RE: NFN- schoonspuiten trappen naaktweide Oesterdam

Hoi

Het betreft drie trappen op de zuidkant van de strekdam die ten zuiden van de
Bergschediepsluis ligt. Ter plaatse vindt naaktrecreatie plaats. Is dat duidelijk genoeg?

Met vriendelijke groet,

Adviseur/specialist Omgevingszaken

Projectbureau Zeeweringen

3-7-2013

http://www.rijkswaterstaat.nl
http://www.zeeweringen.nl
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Kanaalweg 1 I 4337 PA I Middelburg
Postbus 1000 I 4330 zw I Middelburg

T 088 246 1361
F 088 246 1994
M 06 5268 8241
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http:/(www.zeeweringen.nl

Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband

van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen.

Van:
Verzonden: vrijdag 28 juni 2013 14:57
Aan: (ZD)
CC: Karelse, Ron (ZD)
Onderwerp: RE: NFN- schoonspuiten trappen naaktweide Oesterdam

Hoi

Het lukt me niet om dit nog op te pakken ivm mijn vakantie.

Ik zal Frank Gijzel vragen na te gaan of het IPM team daad bij woord voegt en dus de trappen eenmalig
worden schoongespoten nu het seizoen start. Ook of dit in het vastonderhoud zal worden geborgd. Wordtrdat
niet helder dan zal Frank Ron daar volgende week op bevragen.

Ook moet ik nog gemeente Tholen bellen ( het afd. hoofd Recreatie, Toerisme en RO) informeren
wat we als RWS/Zeeweringen aan welke trappen gaan doen. In dat kader: Heb jij voor mij een prentje waarop
duidelijk is aangegeven welke trappen het betreft. Dus welke trappen RWS in haar vast onderhoud moet
meenemen. Dan kunnen wij SMART maken naar IPM en gemeente wat we aan welke trappen doen.

Frank, mocht voornoemde voldoende duidelijk zijn, wil jij dan even bellen en doorgeven dat:
1) bedoelde RWS trappen nu eenmalig worden schoongespoten (of dat al zijn),
2) het schoonspuiten (2x jr) in vast onderhoudscontract wordt geborgd
3) Zeeweringen de trap met afgezaagde leuning asap zal herstellen.
4) Zeeweringen de trap bij het naaktstrandje nog zal voorzien van extra voorzieningen tbv de veiligheid

(leuning).

Groet,

Van: (ZD)
Verzonden: dinsdag 25 juni 2013 16:47
Aan: (ZD)
Onderwerp: FW: NFN- schoonspuiten trappen naaktweide Oesterdam

Hoi

Kreeg in reactie op onderstaand Ron's afwezigheidassistent met de melding dat hij tot 15 juli
met vakantie is. Kan dit door een collega worden opgepakt?

Groetjes,

Met vriendelijke groet,

Adviseur/specialist Omgevingszaken

3-7-2013
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Projectbureau Zeeweringen
Kanaalweg 1 I 4337 PA I Middelburg
Postbus 1000 I 4330 zw I Middelburg

T 088 246 1361
F 088 246 1994
M 06 5268 8241

http://www.zeeweringen.nl

Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband

van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen.

Van: (ZO)
Verzonden: dinsdag25 juni 2013 16:34
Aan: (ZO)
CC: (ZO)
Onderwerp: FW:NFN- schoonspuitentrappen naaktweideOesterdam

,

Nog even over de trappen aan de Oesterdam (het gaat trouwens om drie trappen, in vorige
mails is dit niet duidelijk naar voren gekomen, excuses daarvoor).

Nadat wij onderstaande oplossing aan de recreanten voorstelden, zijn deze met bezwaren ten
opzichte van de roosters gekomen. Zij vrezen dat de roosters door dichtslibbing toch glad
worden en bovendien dat daar scherpe voorwerpen in belanden die de veiligheid niet ten goede
zullen komen. Ze vragen hiernaar goed onderzoek te doen alvorens tot deze actie over te gaan.
Hun argumenten sluiten aan op de argumenten die Wies de Blok mij tijdens een gesprek al gaf,
tegen het plaatsen van roosters. Die argumenten zijn trouwens ook in onderstaande
mailwisseling te lezen. Oaarbij komen dan ook nog eens de voorwáarden die op basis van jouw
onderstaand advies aan deze roosters gesteld zouden moeten worden.

Een en ander heeft tot gevolg dat wij het nog eens overwogen hebben. We komen dan tot de
conclusie dat niet het plaatsen van roosters, maar het plaatsen van een trapleuning (door PbZ)
in combinatie met jaarlijks (2x) schoonmaken van de treden (via onderhoudscontract district)
ons de meeste veilige oplossing lijkt. Die oplossing strookt ook met het voorstel van Wies.

Ik wil je vragen nog eens de mogelijkheden te bekijken om het jaarlijks schoonmaken in jullie •
contract mee te nemen. In afwachting van een besluit hoop ik dat de eerste schoonmaakbeurt
volgens jouw aanbod wel al uitgevoerd kan worden (op alle drie de trappen), zodat de
recreanten geen nadeel ondervinden van de tijd die we nodig hebben om tot een definitieve
oplossing te komen en in elk geval de komende tijd veilig over de trappen kunnen.

Met vriendelijke groet,

Adviseur/specialist Omgevingszaken

Projectbureau Zeeweringen
Kanaalweg 1 I 4337 PA I Middelburg
Postbus 1000 I 4330 zw I Middelburg

T 088 246 1361
F 088 246 1994
M

http://www.zeeweringen.nl

Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband

van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen.

3-7-2013

http://www.zeeweringen.nl
http://www.zeeweringen.nl
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Van: (ZO)
Verzonden: woensdag 19 juni 2013 12:07
Aan: ZO)
CC: (ZO)
Onderwerp: RE: NFN - schoonspuiten trappen naaktweide Oesterdam

Beste

Bedankt voor je mail. We gaan e.e.a. in gang zetten, daarbij rekening houdend met
onderstaand. Fijn dat een eenmalige schoonmaakbeurt gepland is zodat wij hiervoor voldoende
tijd hebben.

Met vriendelijke groet,

Adviseur/specialist Omgevingszaken

Projectbureau Zeeweringen
Kanaalweg 1 I 4337 PA I Middelburg
Postbus 1000 I 4330 ZW I Middelburg

T 088 246 1361
F 088 246 1994

http://www.zeeweringen.nl

Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband

van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen.

Van: (ZO)
Verzonden: woensdag 19 juni 2013 11:46
Aan: (ZO)
CC: ZD)
Onderwerp: RE: NFN - schoonspuiten trappen naaktweide Oesterdam

Beste

• heeft contact gehad met de gemeente Tholen, er is overeen gekomen dat het vanuit veiligheid
overweging belangrijk is dat e.e.a. zo snel mogelijk wordt opgelost. Oe gemeente Tholen gaat er dan ook mee
akkoord dat dit probleem wordt opgelost zoals al eerder door ons aan jullie is voorgesteld. Wel wil ik je er op
wijzen dat er bij ijsgang in de winterperiode veel kruiend ijs kan ontstaan ter plaatse van de trap, hiermee
graag rekening houden t.b.v. het ontwerp van de roosters en de leuning zodat deze constructief sterk genoeg
worden gemaakt om dit kruiend ijs te kunnen weerstaan.
Tevens is er bij het IPM team van het onderhoudscontract afgesproken dat zij zsm eenmalig de trap zullen
laten schoonspuiten zodat de uitvoering van de aanpassing door Bureau dijkverzwaring kan wachten tot na
het vakantieseizoen.
Nogmaals hartelijk dank voor de toezegging om e.e.a. door bureau dijkverzwaring op te lossen, dit wordt
binnen het waterdistrict zeer gewaardeerd.

m.v.g.

Van: (ZO)
Verzonden: maandag 17 juni 2013 11:08
Aan: (ZO)
CC: (ZO)
Onderwerp: RE: NFN - schoonspuiten trappen naaktweide Oesterdam

3-7-2013

http://www.zeeweringen.nl
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Beste

Bedankt voor je bericht. Vanuit het projectbureau zijn wij bereid om de voorgestelde
voorzieningen te realiseren. We zijn echter enigszins terughoudend omdat wij begrepen hebben
dat de gemeente Tholen het naaktstrandje weliswaar gedoogd maar het geen warm hart
toedraagt. Faciliteren in voorzieningen kan dus gevoelig liggen. Graag jullie advies.

Met vriendelijke groet,

Adviseur/specialist Omgevingszaken

Projectbureau Zeeweringen
Kanaalweg 1 I 4337 PA I Middelburg
Postbus 1000 I 4330 zw I Middelburg

T 088 246 1361
F 088 246 1994
M

ws.nl
http://www.zeeweringen.nl

Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband

van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen.

Van: ZO)
Verzonden: donderdag 13 juni 2013 17:09
Aan: (ZO)
CC: (ZO)
Onderwerp: RE: NFN - schoonspuiten trappen naaktweide Oesterdam

Beste A

Je voorstel tot het monteren van roosters heeft al een heel traject doorlopen zoals onderstaand kunt lezen.
Het periodiek schoonspuiten van de desbetreffende trap zien wij vanuit het district niet als een duurzame
oplossing, beter is het om dit probleem structureel op te lossen. Als oplossing zien wij een combinatie van
looproosters die ook met blote voeten te betreden zijn en een leuning in het midden van de trap naar
voorbeeld van de duiktrappen die ook door bureau zeeweringen zijn geplaatst bij de Zeelandbrug. Wij zouden
het dan ook zeer op prijs stellen als e.e.a. nog gerealiseerd kan worden door bureau zeeweringen voor het
begin van het vakantieseizoen, Indien dit problemen oplevert horen wij dit graag van je zodat er tijdig actie •
kan worden ondernomen t.b.v. mogelijke alternatieven,

rn.v.q.

Van: (ZO)
Verzonden: dinsdag 11 juni 2013 10:53
Aan:
Onderwerp: FW: NFN - schoonspuiten trappen naaktweide Oesterdam

Zoals zojuist besproken.
Wil jij de verdere afwikkeling en communicatie verzorgen.

Met vriendelijke groet,

3-7-2013

http://www.zeeweringen.nl
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Van: (ZO)
Verzonden: donderdag 6 juni 2013 14:35
Aan: ZO)
CC: (ZO)
Onderwerp: RE: NFN - schoonspuiten trappen naaktweide Oesterdam

overleg gehad met

In het VlO contract zit niet de verplichting om deze trap algenvrij te houden.
gaf aan hier rooster op te maken zodat gladheid geëlimineerd zou zijn. Dit door buro dijkverzwaring.

Ervaring leert dat ook roosters na korte tijd ook onder de algen zitten, tevens dat roosters niet met blote
voeten betreedbaar zijn.

Mogelijke oplossing is dat een bestekswijziging ( VTW) gevraagd wordt aan de VlD opdrachtnemer om
tijdens het zomerseizoen deze trap 2x te reinigen.
Dit besluit dient genomen te worden door de beheerder het district Zee en Delta Noord.

e Kun jij hierover een besluit laten nemen binnen het district hoe verder hiermee om te gaan.

Het besluit kan via de districtvertegenwoordiger gecommuniceerd worden naar het IPM team
VlD.

Groeten,

Van: (ZO)
Verzonden: donderdag 6 juni 2013 13:58
Aan: (ZO)
CC: (PPD)
Onderwerp: FW: NFN - schoonspuiten trappen naaktweide Oesterdam

Beste vrienden,

• Vanmorgen nog besproken met .
De trap is inderdaad vorig jaar door PBZ aangelegd.
Graag een antwoord aan Anneke sturen.
Good luck en geniet van de bijgevoegde foto.

Met vriendelijke groet,

Coördinator waterkerende objecten

Rijkswaterstaat Zee en Delta
District Zee en Delta Noord
Evertsenstraat 98 I 4461 XS Goes
Postbus 5014 I 4330 KA Middelburg

M
s.nl

W Maandag t/rn donderdag

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

3-7-2013
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Van: (ZO)
Verzonden: dinsdag 4 juni 2013 9:03
Aan:
Onderwerp: FW: NFN- schoonspuiten trappen naaktweide Oesterdam

Beste

Zie onderstaand bericht en foto. Deze trap hebben wij (projectbureau Zeeweringen) vorige jaar
aangelegd bij de Oesterdam. Naar aanleiding van de klacht willen we roosters op de treden
schroeven om daarmee de veiligheid te vergroten. Is dit vwb het district akkoord? Verder
vragen wij ons af of het schoonmaken van dergelijke trappen misschiebn in jullie
onderhoudscontract is opgenomen. Ik hoor het graag van je.

Met vriendelijke groet,

Adviseur/specialist Omgevingszaken

Projectbureau Zeeweringen
Kanaalweg 1 I 4337 PA I Middelburg
Postbus 1000 I 4330 ZW I Middelburg

T 088 246 1361
F 088 246 1994
M

http:/(www.zeeweringen.nl

Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband

van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen.

Van: [mailto:
Verzonden: vrijdag 31 mei 2013 12:49
Aan: (ZO)
CC: janeveline
Onderwerp: NFN - schoonspuiten trappen naaktweide Oesterdam

Beste

Als je trappen nog NIET zijn schoongespoten, wil je dan zelf actie ondernemen? Ik kan dit niet meer
McGovern is de

projectsecretaris van Bureau Zeeweringen.
Onderin deze mail vindt je de tekst die je wat mij betreft zo in de mail kunt kopiëren. Behalve natuurlijk als er
feitelijke onjuistheden in staan. Die moet je dan even corrigeren. Jullie kunt natuurlijk ook alles tot aan "Beste
mevrouw .... " Uit deze mail verwijderen en hem dan doorsturen.
Let erop dat je jullie foto (bijlage) meestuurt, jullie achternaam invult in de mail endatjemij(bern
duidelijk in de cc zet.

•
Succes!

Adviseur openbare naaktrecreatie

~NFN. V Open 8. Bloot
Vlasakkerweg 48
3811 MT Amersfoort
Postbus 1767
3800 BT Amersfoort

3-7-2013
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T +31 (0)33253 30 57
F +31 (0)33253 3060
E
W www.nfn.nl

[~~~W.1
twitter.com/nfn_amersfoort

Beste mevrouw

Wij sturen u deze mail na overleg met Bernd Huijser, belangenbehartiger van de NFN. Vanwege zijn vakantie
kan hij u deze vraag voorlopig niet zelf sturen en de zaak is best wel dringend.

Het lijkt erop dat bij het schoonspuiten van de trappen aan de Oesterdam in de Oosterschelde de trappen bij
het ligweide voor naaktrecreanten over het hoofd zijn gezien. Dit is jammer, want de nieuwe voorziening had
tot doel de veiligheid te vergroten. Dit lijkt nu (nog) niet het geval te zijn, zoals u kunt zien op de bijgevoegde
foto. Wij zouden graag willen dat de trappen op zo kort mogelijke termijn worden schoongemaakt. Kunt u
hiervoor zorgen of anders onze vraag doorgeven aan de persoon die dit wel zou kan?

Mede namens Bernd Huijser bij voorbaat dank voor uw (re)actie,

Met vriendelijke groet,

(achternaam invullen)

•

3-7-2013

http://www.nfn.nl



