
-
o bij fouten op behandelingsmemo:

stuk en memo met correcties retour DIM

o geen of telefonische afdoening:
aantekenen op behandeUngsmemo
memo retour DIM

o behandelIngsmemo altIJd bij stuk laten

o concept vóór parafenroute eerst naar DIM
voor:
- uittikken op conceptpapier
- registratie van het concept

o parafenroute altijd vla secretariaat
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HID
BIDD lSkAX
WV
BV
OR
AKS

~AXW
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WVV
WVW
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BBV
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BHR
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aantal
brief bijlage districten actie

AXD
AXIl
WVD

TERMIJNSTUK

d.d.: I I

TELEFONISCH AFGEDAAN

d.d.: I I

ONTVANGST BEVESTIGD

d.d.: I I

(hfd)afd:

toestel:

paraaf:
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PO per omgaande bericht en raad
SR spoedig bericht en raad
BR om bericht en raad

voor: __j__J __

TB ter behande11na
TBA TB mei:bericht van afdoening
MM met vel'ZOek om medewerking
TB: ter kenIllIsneming
* met veJ'zoek om terugzending van de

bijlagelIl
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Postbus 5014 \i._;.~~ ·1'· .--_._ ..~ _- ~- ,

4330 KA MIDDELB Regend nr.
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WaterschapZeeu~e fJbpdeft= _- --'"1
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uw brief

uw kenmerk

ons kenmerk

bijlagen

behandeld door :
doorkiesnummer :

: 2007010137

:4
e-mail :

onderwerp : ontwerp-kustversterkingsplannen Zwakke schakel zuidwest Walcheren

Geachte heer/mevrouw,

Middelburg, 22 augustus 2007

VE?Z'l:-:'lf:-;; Î~' AUG 2007...... ·...v ..._.·. £- '- ti

Het waterschap is voornemens om in het kader van het Project zwakke Schakels de kustvakken
Westkapelse zeedijk en NollelVVestduin te versterken in 2008.Daartoe word een kustververster-
kingsplan opgesteld, zoal bedoeld in artikel 7 van de wet op de waterkering. Ontwerpen van
deze plannen treft u bijgaand aan. Bovendien is bijgevoegd de aanvraag voor een vergunning

INTERN op grond van de Natuurbeschermingswet voor het werk aan de waterkering in het kustvak Nol-
hfd / afd lelWestduin en de daarbij behorende natuurtoets. De vergunningaanvraag en natuurtoets voor
HID de 'o'iestkapelse Zeedijk zijn nog niet afgerond maar zullen u zo spoedig mogelijk (naar ver:"

Wachting inde loop van week 35) worden toegezonden.

~~ ~

'!,-y J::)ezestukken liggen van 27 augustus 2007 tot 8 oktober 2007 ter inzage. Gedurende die perio-
: V de kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen bij het waterschap.

~. I LI~ hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben kunt u zich
XXW ' nden tot mijn medewerkers ing.
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