
Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Aan

Zebra Pijpleiding V.O.F .
.~ Postbus 24

4600 AA BERGENOP ZOOM

Contactpersoon

Datum

12 april 2000
Ons kenmerk

PZOT-B-00084 ontw '\
Onderwerp

Aanwezigheid kabels en leidingen Paviljoenpolder

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

situatie tekening
Uw kenmerk

Geachte mevrouw/meneer,

In verband met de verbetering van de zeewering van de Paviljoenpolder (zie bijlage) is er
door Projectbureau Zeeweringen een oriëntatie melding gedaan.

Uw bedrijf komt voor op de lijst van vooroverleg adressen van kabel- en
leidingbeheerders.
Om een overzicht te krijgen van de aanwezigheid van kabels en leidingen verzoek ik u
om tekeningen met omschrijvingen te sturen naar ondervermeld adres.
Tijdens de besteksfase zullen we contact met u opnemen voor een mogelijk vooroverleg.

Met vriendelijke groet,

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114,4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden.

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 241370

Teiefax0113 -216124

E-mail l.rws.minvenw.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Aan

DOW BENELUXNV

Postbus 48
4530 AA TERNEUZEN

Contactpersoon

Datum

12 april 2000
Ons kenmerk

PZDT-B-00084ontw
Onderwerp

Aanwezigheid kabels en leidingen Paviljoenpolder

Doorkiesnummer

0113 - 241427
Bijlage(n)

situatie tekening
Uw kenmerk

Geachte

In verband met de verbetering van de zeewering van de Paviljoenpolder (zie bijlage) is er
door Projectbureau Zeeweringen een oriëntatie melding gedaan.

Uw bedrijf komt voor op de lijst van vooroverleg adressen van kabel- en
leidingbeheerders.
Om een overzicht te krijgen van de aanwezigheid van kabels en leidingen verzoek ik u
om tekeningen met omschrijvingen te sturen naar ondervermeld adres.
Tijdens de besteksfase zullen we contact met u opnemen voor een mogelijk vooroverleg.

Met vriendelijke groet,•

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 2413 70

Telefax 0113 - 21 61 24

E-mail ws.minvenw.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.



Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Aan

SHELLNED. RAFFINADERIJB.V.
t.a.v. S. Barendregt
Postbus 3000
3190 GA HOOGVLIET

•
Contactpersoon

Datum

12 april 2000
Ons kenmerk

PZDT-B-00084 ontw
Onderwerp

Aanwezigheid kabels en leidingen Paviljoenpolder

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

situatie tekening
Uw kenmerk

Geachte

In verband met de verbetering van de zeewering van de Paviljoenpolder (zie bijlage) is er
door Projectbureau Zeeweringen een oriëntatie melding gedaan.

Uw bedrijf komt voor op de lijst van vooroverleg adressen van kabel- en
leidingbeheerders.
Om een overzicht te krijgen van de aanwezigheid van kabels en leidingen verzoek ik u
om tekeningen met omschrijvingen te sturen naar ondervermeld adres.
Tijdens de besteksfase zullen we contact met u opnemen voor een mogelijk vooroverleg.

Met vriendelijke groet,•

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pIa postbus 114,4460 AC Goes

Bezoekadres pIa waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 241370

Telefax 0113 - 21 61 24

E-mail rws.minvenw.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum. na 150 m. rechts.



Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat -Gen eraal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Aan

N.V. Nederlandse Gasunie zuid
Postbus 323
5600 AH EINDHOVEN

Contactpersoon

Datum

12 april 2000
Ons kenmerk

,..---~------Pl'B::r~B=00884"ontw--

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

situatie tekening
Uw kenmerk

Onderwerp

Aanwezigheid kabels en leidingen Paviljoenpolder

Geachte mevrouw/meneer,

In verband met de verbetering van de zeewering van de Paviljoenpolder (zie bijlage) is er
door Projectbureau Zeeweringen een oriëntatie melding gedaan.

Uw bedrijf komt voor op de lijst van vooroverleg adressen van kabel- en
leidingbeheerders.
Om een overzicht te krijgen van de aanwezigheid van kabels en leidingen verzoek ik u
om tekeningen met omschrijvingen te sturen naar ondervermeld adres.
Tijdens de besteksfase zullen we contact met u opnemen voor een mogelijk vooroverleg.

Met vriendelijke groet,•

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114. 4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden.

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70

Teiefax0113 -216124

E-mail .rws.minvenw.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.



Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Aan

Rijkswaterstaat W.E.D. Zeeland
t.a.v.
Postbus 237
4460 AE GOES

Contactpersoon

Datum

12 april 2000
Ons kenmerk

PZDT~B-00084 ontw

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

situatie tekening
Uw kenmerk

Onderwerp

Aanwezigheid kabels en leidingen Paviljoenpolder

Geachte

In verband met de verbetering van de zeewering van de Paviljoenpolder (zie bijlage) is er
door Projectbureau Zeeweringen een oriëntatie melding gedaan.

Uw bedrijf komt voor op de lijst van vooroverleg adressen van kabel- en
leidingbeheerders.
Om een overzicht te krijgen van de aanwezigheid van kabels en leidingen verzoek ik u
om tekeningen met omschrijvingen te sturen naar ondervermeld adres.
Tijdens de besteksfase zullen we contact met u opnemen voor een mogelijk vooroverleg.

Met vriendelijke groet,•

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70

Telefax 0113 - 216124

E-mail m.elzinga@dzl.rws.minvenw.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum. na 150 m. rechts.

mailto:m.elzinga@dzl.rws.minvenw.nl


Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Aan

N.v. DELTA NUTSBEDR.GOES

Postbus 121
4460 AC GOES

Contactpersoon

Datum

12 april 2000
Ons kenmerk

PZDT-B-00084 ontw "
Onderwerp

Aanwezigheid kabels en leidingen Paviljoenpolder

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

situatie tekening
Uw kenmerk

Geachte

In verband met de verbetering van de zeewering van de Paviljoenpolder (zie bijlage) is er
door Projectbureau Zeeweringen een oriëntatie melding gedaan.

Uw bedrijf komt voor op de lijst van vooroverleg adressen van kabel- en
leidingbeheerders.
Om een overzicht te krijgen van de aanwezigheid van kabels en leidingen verzoek ik u
om tekeningen met omschrijvingen te sturen naar ondervermeld adres.
Tijdens de besteksfase zullen we contact met u opnemen voor een mogelijk vooroverleg.

Met vriendelijke groet,

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 241370

Teiefax0113 -216124

E-mail @dzl.rws.minvenw.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum. na 150 m. rechts.
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat -Gen eraaJ Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Aan

KPN TELECOM RAYON ZfW LEIDINGBEH
Postbus 2449
3000 CK ROTTERDAM

Contactpersoon

Datum

12 april 2000
Ons kenmerk

PZDT-B-00084ontw-
Onderwerp

Aanwezigheid kabels en leidingen Paviljoenpolder

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

situatie tekening
Uw kenmerk

Geachte mevrouw/meneer,

In verband met de verbetering van de zeewering van de Paviljoenpolder (zie bijlage) is er
door Projectbureau Zeeweringen een oriëntatie melding gedaan.

Uw bedrijf komt voor op de lijst van vooroverleg adressen van kabel- en
leidingbeheerders.
Om een overzicht te krijgen van de aanwezigheid van kabels en leidingen verzoek ik u
om tekeningen met omschrijvingen te sturen naar ondervermeld adres.
Tijdens de besteksfase zullen we contact met u opnemen voor een mogelijk vooroverleg.

Met vriendelijke groet,

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70

Telefax 0113 - 216124

E-mail zl.rws.minvenw.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.



Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Aan

Gemeente Reimerswaal
t.a. v.
oude plein 1
4416 AK KRUININGEN

Contactpersoon

Datum

12 april 2000
Ons kenmerk

PZOT-8-00084 ontw
Onderwerp

Aanwezigheid kabels en leidingen Paviljoenpolder

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

situatie tekening
Uw kenmerk

Geachte

In verband met de verbetering van de zeewering van de Paviljoenpolder (zie bijlage) is er
door Projectbureau Zeeweringen een oriëntatie melding gedaan.

Uw bedrijf komt voor op de lijst van vooroverleg adressen van kabel- en
leidingbeheerders.
Om een overzicht te krijgen van de aanwezigheid van kabels en leidingen verzoek ik u
om tekeningen met omschrijvingen te sturen naar ondervermeld adres.
Tijdens de besteksfase zullen we contact met u opnemen voor een mogelijk vooroverleg.

Met vriendelijke groet,

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70

Teiefax0113 -216124

E-mail @dzl.rws.minvenw.nl

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.




