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Geachte

Bij de op 5 maart gehouden voorlichtingsavond over de dijkverbeteringswerken te Waarde heeft
u aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid in verband met het te verwachten werkverkeer.
Met name wees u op de Havenaardse weg vanaf de Puthoekse weg naar de N259 waar de
fietsroute van de schooljeugd samenvalt met het werkverkeer.
De Havenaardse weg is in beheer en onderhoud bij de gemeente Reimerswaal. Op ambtelijk .,
niveau is hiermee overleg gepleegd. Ook de gemeente deelt de mening dat er gevaarlijke situa-
ties kunnen ontstaan. Het aanleggen van een (tijdelijk) fietspad daar ter plaatse wordt niet haal-
baar geacht. Wel vindt men het wenselijk gedurende de uitvoering van het werk een tijdelijke
snelheidsbeperking in te voeren van bv. 50 km/uur. Ook zal bekeken worden of de fietssugges-
tie stroken verduidelijkt moeten worden.
Een afschrift van deze brief is verzonden naar de gemeente Reimerswaal

Hoogachtend,

gelijks bestuur
van Zeeuwse Eilanden

oofd afdeling Beheer & Onderhoud Waterkeringen
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