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Op 29 april 2010 is er overleg geweest met Natuurmonumenten over de
werkzaamheden van Projectbureau Zeeweringen aan het haventerrein bij de
Heerenkeet. Doel van het overleg is het afstemmen van de werkzaamheden van
Zeeweringen op de inrichtingsplannen van Natuurmonumenten in het kader van
het project Van Zierik tot Zee.

Communicatie
In een eerder overleg is door de gemeente Schouwen Duiveland de wens
uitgesproken om de communicatie gezamenlijk op te pakken (Gemeente SO,
Natuurmonumenten, PBZ). zal een opzet maken voor een
communicatieplan (eind mei gereed). Tevens neemt hij contact op met de
gemeente.

Inrichting havenplateau Heerenkeet
Natuurrnonumenten zal richting Zeeweringen een verzoek doen om de
werkzaamheden van Natuurmonumenten mee te nemen in het contract van
Zeeweringen (actie Natuurmonumenten). Na afloop van de werkzaamheden zal
Zeeweringen een gespecificeerde rekening sturen naar Natuurmonumenten (actie
PBZ).

vraagt naar de mogelijkheid om vrijkomende Vilvoordse steen te
gebruiken in de schanskorven. geeft aan dat deze misschien
te grof is maar. vraagt dit nog na bij dèdtrectte van het werk haven de Val, waar
ook steen ter beschikking is gesteld aan Staatsbosbeheer voor schanskorven
(actie GJW).
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verzoekt om een set tekeningen van het werk. Zodra deze gereed zijn
zal een set opsturen (actie GJW).

Acties
Verzoek integreren werk Natuurmonumenten; gereed 1~7:"2010
Navragen Vilvoordse steen TBS; gereed 1-6-2010.
Setbestekstekennigen opsturen; gereed 1~7-2010
Rekening werkzaamheden haar Natuurmonumenten; PBZ, gereed 1-10-2011
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