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FAXBERICHT
Aan Projectbureau Zeeweringen

t.a.v.
pIa postbus 114
4480AC GOES

Faxnummer

Van

Sector/afdeling AJBZ

Doorkiesnummer

Datum 6 november 2000

Aantal pagina's (Incl. deze)

Onderwerp

4

•
inspraakreactie gemeente Terneuzen m.b.t. het
ontwerp dijkverbeteringsplan Ser-Uppens/ Nieuw-
Othenepolder.

Bijgaand zend Ik jullie een door de gemeente Terneuzen per fax bij ons ingediende
zienswijze m.b.t. het bovenvermelde ontwerp-dijverbeterlngsplan. De zienswijze is
binnen de inspraakperiode Ingekomen en zal inhoudelijk moeten worden beoordeeld
en verwerkt bij de planvaststelling door ons dagelijks bestuur.

Onze juridisch medewerker heeft het waterschap per 1
november jl. verlaten en Is thans werkzaam bij de gemeente Hulst.
Zolang In deze vacature niet is voorzien ui ik de juridisch-proeedurele
aangelegenheden m.b.t. dijkverbeteringsplannen, incl. het opstell~n van rapportages
voor ons bestuur e.d., ter hand nemen i.o.m. van de
afdeling Waterkeringen.

Graag nog even telefonisch overleg hoe de afstemming tussen ons en jullie
plaatsvindt m.b.t. de inhoudelijke behandeling van ingediende zienswijzen en hoe dit
tekstueel ziJn beslag krijgt.
Met belangstelling zie ik jullie reactie m.b.t. de bijgevoegde zienswijze tegemoet, zodat
ik deze kan verwerken in het voorstel voor ons dagelijks bestuur.

Met .vriendelijke groeten,

Postbus 88, 4530 AB Temeuzen. Bezoekadres l<ennedylaan 1. Tel. 0116-641000 fax 0115-641200
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Postadres: Postbus 35.4530 AA Terneuzen
Telefoon0115·642000. fal 0115·616350

Aan:

00Telefaxnr.:

T.a.v.:

Afzender: _.__.__ " _.ST Pt Q$&.JJ.1i .11kt£J.''''f _0 -,at:H.Ee((
.;

___, 1. rtol/If '/ E . .2.00(.)Datum:

...
Dit bericht bestaat uit _::l._ pagina's incl sief deze.

Wanneer deze fax niet correct ontvangen is. eemt u dan contact op met 0115 - 642 23 (
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Aan het Dagelijks Bestuur van
Het waterschap Zeeuws - Vlaanderen
Postbus 88
4530 AB TERNEUZEN

Terneuzen, 30 oktober 2000

Uw brief VlD : 12 oktober 2000
Uw kemnc:rk : 0006464/0007001
ContaçlperBoon :
Telefoonnummer:
fLuummer : 0115-616350
Verzonden

Betreft: inspraakprocedure dijkwerken Se lippenspolder

Naar aanleiding van uw brief van 12 okt er 2000, betreffende het kenbaar maken van onze
zienswijze op uw planbeschrij'vjTlg over verbeteringswerken aan de steenbekledingen van
de Scheldedijk ter hoogte van de Serli penspolder en (gedeelte van) de Noordpolder te
Terneuzen, delen wij u mee, dat wij 'ermee kunnen instemmen, behoudens de hierna
vermelde opmerkingen:
• Aansluitend aan hetgeen besprak

bijgevoegde kopie van het verslag
11, 12 en 13 vermelde, op de and
passen en de asfaltconstructie te v
Het op blz.3 vermelde fietspad (v
voetpad, naast de onderhoudsweg.
De in figuur 9 vermelde asfaltstro correspondeert niet met de onderhoudsstrook.
Hetgeen vermeld is in punt 7.4.3, blz 15, is in overleg met de gemeente Terneuzen
vastgesteld en met betrekking t de aan .. en afooerroute 's (punt 7.4.4) vindt
afstemming en overleg plaats me de gemeente Terneuzen. Ook over het eventueel
handhaven (nà de uitvoering) van één of meerdere afritten in het buite:ntalud zal nog
overleg plaatsvinden.

Geacht bestuur,

•

•
•
•

is tijdens een ambtelijk overleg op 3 juli j.l. (zie
verzoeken wij u de in de planbeschrijving op blz.
oudsstrook aan te brengen, "slijtlaag" Diet toe te
men van een z.g.n, "gladde" afwerklaag.
eld onderaan bij Landschap &, Recreatie) is een

Wij verzoeken u bovenvermelde 0 erkingen op te nemen ID uw definitieve
planbeschrijving.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Terne

secretaris, burgemeester,
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NWATERSCHAP
eidlng - bebeengrells bij "Oesterputtea"

Overleg tussen gemeente en waterschap ver materialen, medegebruik en aan-/afvoerroute' 5
Datum 3 juli 2000
Aanwezig:

Het gedeelte te vernieuwen glooiing en b iteaberm betreft het dijkvak vanaf de
uitwateringssluis van de Oostelijke Rijles aterleiding inwesteljke richting tot de beheersgrens
met Rijkswaterstaat, ongeveer halverwe de flats "Nautilus" en UStuvesande V..,
De uitvoering is gepland in 2001; de uitv ering van het resterende dijkvak tot/met het
sluizencomplex zal (in clusters 11) nog er worden bepaald.

Ten behoeve van het bepalen van de mat .alen en werkwijzen voor het vernieuwen van de
glooiingen gelden de volgende uitgang ten:
1. veiligheid
2. (recreatief) medegebruik
3. natuUlbelangen en landschappelij e inpassing
4. afstemming materiaalgebruik op 1 tIm '3 en andere dijkvakken

Materialen (yoQ!SteD
(glooiing): betonzuilen (moge ik met eco-toplaag?) i.v.m. natuurwaardebelangen.
(onde.thoudsstrook): asfalt

--@~> Voor gemeente is een glad afgewerkte as

o
o

Medegebruik
Gemeente wil de onderhoudsstrook op di traject beschikbaar stellen voor (recreatief) gebruik,
zoals fietsers. skeelers e.d. en zou daarvo r graag zien dat de asfalt daartoe een gladde
afwerking krijgt. Uitgangspunt is dat dil t.t. ook gaat gelden voor de resterende dijkvakken
bij Temeuzen. Met. name de skeelers mak n nu gebruik van het voetpad op de dijk; dit is
minder gewenst (veiligheid). De gemeent is van plan een beleid op te stellen. waarin binnen
de bebouwde kommen aangegeven wordt elke paden wèl en welke niet gebruikt kunnen
worden voor, bijvoorbeeld, skeelers.

Het waterschap neemt de voorstellen voo materiaalkeuze en medegebruik meebi] de
planvorming. Intern zal "de gemeente" h t college van B&Walvast hierover informeren
(WRV).
De plannen zullen vanaf ongeveer oktob I t.b.v. de inspraak, ter visie liggen (4 weken).

Aan· en afvQerr9ute' s
Over deze route's en de plaatsen van de • en amtten op de dijk zal nader overleg
plaatsvinden met de beheersafdeling (W. V.)van de gemeente Terneuzen,

TOTAL P.04




