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Uw kenmerk

Geachte

In 2009 zullen verbeteringswerkzaamheden uitgevoerd worden aan de steenbekleding
van de dijk bij Zoutelande. In een eerder stadium is hierover met u en uw collega, dhr.

contact geweest.

•
Momenteel bevindt het project zich in de aanbestedingsfase. Tijdens de
inlichtingenbijeenkomsten voor gegadigden van het werk is gebleken dat het door
Rijkswaterstaat aangegeven tijdsbestek waarbinnen de aansluitingsconstructies naar de
aanwezige duingebieden, mogelijk niet haalbaar is.
In het contract is op dit moment aangegeven dat de aansluitingsconstructies voor 15
mei 2009 gerealiseerd moeten zijn en dat de westelijke dijkovergang tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden beschikbaar moet zijn.

Om gegadigden tegemoet te komen zoeken wij naar mogelijkheden om de eisen te
versoepelen. Graag zouden wij van u op korte termijn vernemen (vanwege het
versturen van de nota van inlichtingen richting gegadigden) of u met het volgende
akkoord kunt gaan:

• Wanneer de werkzaamheden aan de aansluitingsconstructies worden
uitgevoerd zal het werkterrein volledig afgezet worden. Op deze wijze kan de
veiligheid m.b.t. de omgeving beter worden gegarandeerd. Er zijn in de
nabijheid van het dijkvak voldoende mogelijkheden om het strand te betreden.

• Het werken op zaterdagen in de periode tot en met 15 mei 2009.
• Het verruimen van de werktijden vanaf 07.00 uur 's ochtends tot 21.00 uur 's

avonds.

Rijkswaterstaat Zeeland Telefoon (0118) 62 13 70

Projectbureau Zeeweringen Fax (0118) 62 19 93
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Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.
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Gewijzigde afspraken en maatregelen m.b.t. contra:

•



PZDT-B-07

• Eventueel uitloop van de werkzaamheden tot en met 23 mei 2009.

Ik hoop dat ik u voor dit moment voldoende heb geinformeerd. Indien u nog vragen
heeft, kunt u contact met mij of mijn collega opnemen.
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