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Werkgroep Gehandicaptenbeleid Hontenisse

Secretariaat: Willem Alexanderstraat 17
4587 BM Kloosterzande

19 maart 2001

Geachte heer,

In onze brief van 24 september 1998 vroegen wij aandacht voor de slechte toegankelijkheid
van de dijkovergang bij Perkpolder. In het licht van de nog te verwezenlijken veranderingen
aan dit dijkvak hebben wij toen gepleit voor een verbeterde toegankelijkheid en gevraagd of
er een goed begaanbare dijkopgang met een flauwere helling kon komen, een goed
toegankelijke dijkafgang aan de zeezijde en tevens een verbetering van de stenen trap.

Graag wilden wij worden uitgenodigd voor nader overleg om adviezen te kunnen geven over
de toegankelijkheid.

In Uw brief van 5 november 1998 (zie bovenstaand kenmerk) verteld U ons dat U contact
heeft gehad over ons verzoek met het waterschap "Hulster Ambacht". Het initiatief tot
overleg met de Werkgroep Gehandicaptenbeleid zou verder liggen bij het waterschap. Het
waterschap heeft m.b.t. de planvoorbereiding enig contact gehad met de Stichting het
Klaverblad te Goes.

Wij hebben inmiddels begrepen dat de veranderingen aan het bewuste dijkvak dit voorjaar al
een aanvang nemen. Wij hebben echter nog geen enkele reactie of uitnodiging ontvangen om
deze zaak te kunnen overleggen. Wij zullen dit uiteraard ook berichten aan het waterschap.
Wellicht kunt U ons alsnog helpen een en ander te verwezenlijken.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Werkgroep Gehandicaptenbeleid
Hontenisse.

(voorzitter) ~

~

c.c.: Gemeente Hontenisse, t.a.v.
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