
Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat

Aan de bewoner(s) van dit adres

Contactpersoon

Datum
11 november 2008
Ons kenmerk
PZST-B-08183 corn
Onderwerp:
Dijkversterking omgeving Oesterdam , 1" en 2" Bathpolder

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

Uw kenmerk

Geachte heer/mevrouw,

Volgend jaar versterkt projectbureau Zeeweringen dijktraject Oesterdam, 1" en 2" Bathpolder.
De steenbekleding op de dijk van dit traject voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnorm.
Daarom wordt deze voor een groot deel vervangen. Dit werk wordt gefaseerd uitgevoerd, in de
periode van maart tot oktober 2009.
U woont of werkt dichtbij het dijktraject of langs de transportroute waar we materialen aan- en
afvoeren. Daarom nodig ik u graag uit tot het bijwonen van een informatieavond op:

Dinsdag 2 december
19.30 - 21.30 uur
Dorpshuis Luctor et Emergo
Hoofdweg 45 Rilland-Bath

Tijdens deze informatieavond geeft het projectbureau uitleg over de werkzaamheden en over
wat u als omwonende daarvan gaat merken. Vanzelfsprekend is er ook gelegenheid voor het
stellen van vragen.

Voor meer informatie over projectbureau Zeeweringen kunt u terecht op onze website
www zeeweringen.nl. Naar aanleiding van deze uitnodiging kunt u ook telefonisch contact met
mij opnemen op bovenstaand nummer of via email info@zeeweringen.nl.

Graag tot ziens op 2 december.
Vriendelijke groet,

projectsecretaris

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
Pia Postadres: Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,
Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70
Fax 0118 - 62 19 93

Internet www.zeeweringen.nl

mailto:info@zeeweringen.nl.
http://www.zeeweringen.nl
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Geachte heer/mevrouw,

Volgend jaar versterkt projectbureau Zeeweringen dijktraject Oesterdam, 1" en 2" Bathpolder.
De steenbekleding op de dijk van dit traject voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsnorm.
Daarom wordt deze voor een groot deel vervangen. Dit werk wordt gefaseerd uitgevoerd, in de
periode van maart tot oktober 2009.
U woont of werkt dichtbij het dijktraject of langs de transportroute waar we materialen aan- en
afvoeren. Daarom nodig ik u graag uit tot het bijwonen van een informatieavond op:

_, Dinsdag 2 december
19.30 - 21.30 uur
Dorpshuis Luctor et Emergo
Hoofdweg 45 Rilland-Bath

Tijdens deze informatieavond geeft het projectbureau uitleg over de werkzaamheden en over
wat u als omwonende daarvan gaat merken. Vanzelfsprekend is er ook gelegenheid voor het
stellen van vragen.

Voor meer informatie over projectbureau Zeeweringen kunt u terecht op onze website
www.zeeweringen.nl. Naar aanleiding van deze uitnodiging kunt u ook telefonisch contact met
mij opnemen op bovenstaand nummer of via email info@zeeweringen.nl.

Graag tot ziens op 2 december.
Vriendelijke groet,

Anneke McGovern
projectsecretaris

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
PIa Postadres: Postbus 1000,4330 ZW Middelburg
PIa Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,
Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70
Fax 0118 - 62 19 93

Internet www.zeeweringen.nl

http://www.zeeweringen.nl.
mailto:info@zeeweringen.nl.
http://www.zeeweringen.nl



