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Scheldestromen

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Postbus 1
4450 AA HEINKENSZAND

uw brief
uw kenmerk
ons kenmerk
bijlagen

behandeld door :
doorkiesnummer :

: 2011025455 e-mail : infO@SChetdestromen.nl

onderwerp : 't wachtlokaal Hoedekenskerke

Middelburg, 18 oktober 2011

Geacht college, VERZONDEN 1 8 OKT, 2011
Het afgelopen jaar heeft waterschap Scheldestromen alle mogelijkheden bekeken om 't Wacht-
lokaal in Hoedekenskerke te behouden. In maart van dit jaar heeft het bestuur van het water-
schap de cultuurhistorische waarde van het gebouw onderschreven en aangegeven dat ze het
gebouw wil behouden.

Samen met projectbureau Zeeweringen, dat in 2012 de steenbekleding van de dijk gaat verster-
ken, wilde het waterschap de kosten voor verplaatsing opbrengen. De werkelijke kostenbereke-
ning is echter veel hoger uitgevallen dan verwacht. Dit komt onder andere door de hoge renova-
tiekosten van het gebouwtje.

Wij hebben vervolgens andere partijen benaderd met het verzoek om mee te financieren. Daar-
naast zijn subsidiemogelijkheden bekeken. Helaas heeft dit alles niets opgeleverd. Wij betreu-
ren het heel erg, maar de kosten zijn nu zo hoog dat het niet meer haalbaar en ook niet meer
maatschappelijk verantwoord is om het wachtlokaal te behouden.

Het is zeker een verlies, maar hopelijk kunt u begrip opbrengen voor ons standpunt.

secretaris-algemeen directeur

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
wat~heldestromen

~e.

Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,
4538 AE Terneuzen

t 088 2461000 (lok.alla".t)

t 088 2461990
e info@scheldestromen.nl
s www.scheldestromen.nl

Postadres: Bezoekadressen:

mailto:infO@SChetdestromen.nl
mailto:info@scheldestromen.nl
http://www.scheldestromen.nl
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Dorpsraad Hoedekenskerke
Kasteelhoekstraat 31
4433 AJ HOEDEKENSKERKE

uw brief
uw kenmerk
ons kenmerk
bijlagen

behandeld door :
doorkiesnummer

: 2011025457 e-rnatt : infO@SCheldestromen.nl

onderwerp : .( wachtlokaal Hoedekenskerke

Geachte heer/mevrouw,

Middelburg, 18 oktober 2011

VERZONDEN 1 8 OKT. 2011

Het afgelopen jaar heeft waterschap Scheldestromen alle mogelijkheden bekeken om 't Wacht-
lokaal in Hoedekenskerke te behouden. In maart van dit jaar heeft het bestuur van het water-
schap de cultuurhistorische waarde van het gebouw onderschreven en aangegeven dat ze het
gebouw wil behouden.

Samen met projectbureau Zeeweringen, dat in 2012 de steenbekleding van de dijk gaat verster-
ken, wilde het waterschap de kosten voor verplaatsing opbrengen. De werkelijke kostenbereke-
ning is echter veel hoger uitgevallen dan verwacht. Dit komt onder andere door de hoge renova-
tiekosten van het gebouwtje.

Wij hebben vervolgens andere partijen benaderd met het verzoek om mee te financieren. Daar-
naast zijn subsidiemogelijkheden bekeken. Helaas heeft dit alles niets opgeleverd. Wij betreu-
ren het heel erg, maar de kosten zijn nu zo hoog dat het niet meer haalbaar en ook niet meer
maatschappelijk verantwoord is om het wachtlokaal te behouden.

Het is zeker een verlies, maar hopelijk kunt u begrip opbrengen voor ons standpunt.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
n

---

secretaris-algemeen directeur

Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,
453e AE Terneuzen

t oae 2461000 (lok •• lla"ot)

f oee 2461990
e info@scheldestromen.nl
s www.5cheldestromen.nl

Postadres: Bezoekadressen:

mailto:infO@SCheldestromen.nl
mailto:info@scheldestromen.nl
http://www.5cheldestromen.nl
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Provinde Zeeland
Postbus 6001
4330 LAMIDDELBURG

uw brief

uw kenmerk
ons kenmer1<
bijlagen

: 2011025459

behandeld door : ing.
door1<lesnummer :
e·mail: info@sChel<lestromen.nl

onderwerp : 't wachtlokaal Hoedekensker1<e

Geachte heer/mevrouw,

Middelburg, 18 oktober 2011

VERZONDEN 1 BOKT. 2011

Het afgelopen jaar heeft waterschap Scheldestromen alle mogelijkheden bekeken om 't Wacht-
lokaal in Hoedekenskerke te behouden. In maart van dit jaar heeft het bestuur van het water-
schap de cultuurhistorische waarde van het gebouw onderschreven en aangegeven dat ze het
gebouw wil behouden.

Samen met projectbureau Zeeweringen, dat in 2012 de steenbekleding van de dijk gaat verster-
ken, wilde het waterschap de kosten voor verplaatsing opbrengen. Oewerkelijke kostenbereke-
ning is echter veel hoger uitgevallen dan verwacht. Oit komt onder andere door de hoge renova-
tiekosten van het gebouwtje.

Wij hebben vervolgens andere partijen benaderd met het verzoek om mee te finanderen. Daar-
naast zijn subsidiemogelijkheden bekeken. Helaas heeft dit aUesniets opgeleverd. Wij betreu-
ren het heel erg, maar de kosten zijn nu zo hoog dat het niet meer haalbaar en ook niet meer
maatschappelijk verantwoord is om het wachtlokaal te behouden.

Het is zeker een verlies, maar hopelijk kunt u begrip opbrengen voor ons standpunt.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
wa~tScheldestromen

-----.....--.....__
lsRsi51er----

secretaris-algemeen directeur

Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1.
4538 AE Terneuzen

t 0882461000 (lok.al t.,,~f)

f 0882461990
e info@scheldestromen.nl
S www.scheldestromen.nl

Postadres: 8ezoekadressen:

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


Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
Postbus 49
4330 AA MIDDELBURG

uw brief
uw kenmerk
ons kenmerk
bijlagen

behandeld door :
doorkiesnummer

: 2011025460 e-mait : InfO@5Chetdestromen.nl

onderwerp : 't wachtlokaal Hoedekenskerke

Geachte heer/mevrouw,

Middelburg, 18 oktober 2011

VERZONDEN 1 8 OKT. 2011

Het afgelopen jaar heeft waterschap Scheldestromen alle mogelijkheden bekeken om 't Wacht-
lokaal in Hoedekenskerke te behouden. In maart van dit jaar heeft het bestuur van het water-
schap de cultuurhistorische waarde van het gebouw onderschreven en aangegeven dat ze het
gebouw wil behouden.

Samen met projectbureau Zeeweringen, dat in 2012 de steenbekleding van de dijk gaat verster-
ken, wilde het waterschap de kosten voor verplaatsing opbrengen. Dewerkelijke kostenbereke-
ning is echter veel hoger uitgevallen dan verwacht. Dit komt onder andere door de hoge renova-
tiekosten van het gebouwtje.

Wij hebben vervolgens andere partijen benaderd met het verzoek om mee te financieren. Daar-
naast zijn subsidiemogelijkheden bekeken. Helaas heeft dit alles niets opgeleverd. Wij betreu-
ren het heel erg, maar de kosten zijn nu zo hoog dat het niet meer haalbaar en ook niet meer
maatschappelijk verantwoord is om het wachtlokaal te behouden.

Het is zeker een verlies, maar hopelijk kunt u begrip opbrengen voor ons standpunt.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
wate~eldestromen

secretaris-algemeen directeur

•

Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,
4538 AE Terneuzen

t 0882461000 (lok•• II.n.l)

f 088 2461990
e info@scheldestromen.nl
~ www.scheldestromen.nl

Postadres: Bezoekadressen:

mailto:InfO@5Chetdestromen.nl
mailto:info@scheldestromen.nl
http://www.scheldestromen.nl
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uw kenmerk
ons kenmert.
bijlagen

behandeld door :
doorkiesnummer

: 2011025461 e-mail : infO@SCheldestromen.nl

onderwerp : 't wachtlokaal Hoedekenskerke

Geachte

Middelburg, 18 oktober 2011

VERZONDEN 1 8 OKT. 2011

Het afgelopen jaar heeft waterschap Scheldestromen alle mogelijkheden bekeken om 't Wacht-
lokaal in Hoedekenskerke te behouden. In maart van dit jaar heeft het bestuur van het water-
schap de cultuurhistorische waarde van het gebouw onderschreven en aangegeven dat ze het
gebouw wil behouden.

Samen met projectbureau Zeeweringen, dat in 2012 de steenbekleding van de dijk gaat verster-
ken, wilde het waterschap de kosten voor verplaatsing opbrengen. Dewerkelijke kostenbereke-
ning is echter veel hoger uitgevallen dan verwacht. Oit komt onder andere door de hoge renova-
tiekosten van het gebouwtje.

Wij hebben vervolgens andere partijen benaderd met het verzoek om mee te finanderen. Daar-
naast zijn subsidiemogelijkheden bekeken. Helaas heeft dit alles niets opgeleverd. Wij betreu-
ren het heel erg, maar de kosten zijn nu zo hoog dat het niet meer haalbaar en ook niet meer
maatschappelijk verantwoord is om het wachtlokaal te behouden.

Het is zeker een verlies, maar hopelijk kunt u begrip opbrengen voor ons standpunt.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
wat~cheldestromen

__
secretaris-algemeen directeur

Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Kanaalweg "
4337 PA Middelburg

Kennedylaan I,
4538 AE Terneuzen

t 0882461000 (Iokaall.rool)

f 0882461990
e info@scheldestromen.nl
s www.scheldestromen.nl

Postadres: Bezoekadressen:

mailto:infO@SCheldestromen.nl
mailto:info@scheldestromen.nl
http://www.scheldestromen.nl


WaterschapScheidestromen
Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland
Van der Poest Clementstraat 7
4443 AL NISSE

Postbus lOOD,
4330 ZW Middelburg

Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,
4538 AE TerneuZEn

t 0882461000 (lokaal ta".1)

f 088 2461990
e info@scheldestromen.nl
5 www.scheldestromen.nl

uwbrtef
uw kenmerk
ons kenmerk

bijlagen

:.
behandeld door :
doorkiesnummer :

e·mall: InfO@SCheidestromen.nl: 2011025<198
:.

onderwerp :l wachtlokaal Hoedekenskerke

Middelburg, 18 oktober 2011

Geachte heer Imevrouw ,
VERZONDEN 1 gOKT. 2011

Het afgelopen jaar heeft waterschap Scheldestromen alle mogelijkheden bekeken om 't Wacht-
lokaal in Hoedekenskerke te behouden. In maart van dit jaar heeft het bestuur van het water-
schap de cultuurhistorische waarde van het gebouw onderschreven en aangegeven dat ze het
gebouw wil behouden.

Samen met projectbureau Zeeweringen, dat in 2012 de steenbekleding van de dijk gaat verster-
ken, wilde het waterschap de kosten voor verplaatsing opbrengen. De werkelijke kostenbereke-
ning is echter veel hoger uitgevallen dan verwacht. Oit komt onder andere door de hoge renova-
tiekosten van het gebouwtje.

Wij hebben vervolgens andere partijen benaderd met het verzoek om mee te finanderen. Daar-
naast zijn subsidiemogelijkheden bekeken. Helaas heeft dit alles niets opgeleverd. Wij betreu-
ren het heel erg, maar de kosten zijn nu zo hoog dat het niet meer haalbaar en ook niet meer
maatschappelijk verantwoord is om het wachtlokaal te behouden.

Het is zeker een verlies, maar hopelijk kunt u begrip opbrengen voor ons standpunt.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
wat~~ap scheidestromen

.----
secretaris-algemeen directeur

Postadres: Bezoekadressen:

------------------_. __ ..

mailto:info@scheldestromen.nl
http://www.scheldestromen.nl
mailto:InfO@SCheidestromen.nl



