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Onderwerp Ontheffing fietsverbod parallelweg Oesterdam

Geachte

Naar aanleiding van uw verzoek van 4 april 2012 dat wij per e-mail mochten
ontvangen, bericht ik u als volgt.

Vanwege afsluiting van de parallelweg op de Oesterdam in de periode van 2 april
tot 15 juli a.s. in verband met een dijkversterking, heeft u verzocht om een
oplossing ten behoeve van de door u dagelijks per fiets af te leggen woon-
werkafstand gedurende deze periode. Het tijdstip waarop u de Oesterdam
oversteekt valt buiten de tijden waarop het projectbureau Zeeweringen
(brom)fietsers dagelijks gratis alternatief vervoer biedt met een pendeldienst.

Om u tegemoet te komen, verleen ik u toestemming om gedurende de afsluiting
van de parallelweg deze per fiets te betreden, echter uitsluitend op de tijdstippen
die buiten de dienstregeling van de pendeldienst vallen, dat wil zeggen tussen
19.00 en 7.00 uur.

Aan bovenstaand verbind ik enkele voorwaarden.
De aannemer heeft geen contractuele verplichtingen met betrekking tot het
schoonhouden van het wegdek. Het is daarom mogelijk dat zich steenslag of
ander materiaal op dit wegdek bevindt. Betreding geschiedt voor eigen rekening
en risico, waarbij aansprakelijkheid van de aannemer dan wel Rijkswaterstaat
voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van het tracé op voorhand wordt
uitgesloten.
U dient eventuele aanwijzingen over het weggebruik van de aannemer ter plaatse
op te volgen en een afschrift van deze brief te kunnen tonen indien een
medewerker van de aannemer of een handhaver u hiernaar vraagt.

Bovenstaand wordt definitief zodra ik de bijgevoegde kopie van deze brief voor
akkoord ondertekend van u terug heb ontvangen. Een gefrankeerde
retourenvelop treft u hierbij aan.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als u nog vragen heeft
kunt u contactopnemen met of te bereiken via

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

pIa Waterschap
Scheldestromen
Kanaalweg 1
Middelburg
pIa Postadres: Postbus 1000
4330' ZW Middelburg
T 088 246 13 70
F 088246 1994
www.zeeweringen.ill

Contactpersoon

Ons kenmerk:
PZDB-B-12123

Pagina 1 van 2

http://www.zeeweringen.ill


~/!~!~~1~!I~~I~~({~/II"11I11111111
Ontheffing fietsen Over Oéstérdam Zuid

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Met vriendelijke groet,
Datum
5 april 2012

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,

~;:~N3 PROlEcrsUR~UZEEWERINGEN,

Ons kenmerk:
PZOB-B-12123

---

e.c. Provincie Zeeland (wegbeheerder),
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