
+
~/,/ Watersportvereniging 'Ellewoutsdijk'

Inschrijfnummer K.v.K.: 40309102

, <3 t>.?~ 1'0/oS
Bankrelatie:
Rabobank Heinkenszand e.o.
Rek. no. 3460.01.099
Postgiro bank: 13969

Geachte Heer Baarland, 17 april 2005

Aanwezig namens Projektburo Zeeweringen:
Dhr. projekt secretaris

- .._- . . ... ...
PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN I.C1' IE'. INFO

ru ~nJj~Ui..wssen r-o
s, ater!Staats£n

PROJECTSECRET A RIS i)()
MEDEWtfl!(ER FINANCIEN .....""'..,.
M(:DE\';ER~ER KWALITEIT .,.-
TEAMLEI<lEA ONTWERP

r petmlflS!!!eester. X) f--

COORUiN;;'iOR I GESTEK5<:;HRlJVER, =_ ... u. I ~.., .....

~~....-~

~
-

ARCHI~m ....-V -as I/ cY )0
CIRCULATIE MAP

Hierbij doe ik U de notulen toekomen van het overleg wat plaatsgevo
Watersportvereniging Ellewoutsdijk en Projektburo Zeeweringen,Ri jk
Waterschap Zeeuwse Eilanden op 12 april te Ellewoutsdijk.

Aanwezig namens Watersportvereniging Ellewoutsdijk:
voorzitter,Dhr. en Dhr.P. o

Aanwezig namens Rijkswaterstaat:
Dhr. Uitvoeringsleider

Aanwezig namens Waterschap Zeeuwse eilanden:
Dhr. ,medewerker beheer en onderhoud waterkeringen.

Om 14.00 uur verwelkomt de voorzitter van de Watersportvereniging Ellewoutsdijk de heren
van de bovengenoemde instanties. Hij is blij dat men de moeite heeft willen nemen om naar
Ellewoutsdijk te komen.
Hij licht in het kort het functioneren van de Watersportvereniging toe.
Verder legt hij uit hoe deze bijeenkomst tot stand gekomen is en komt nog terug op de eerste
gelegde contacten met het projektburo.
Deze eerste contacten werden gelegd op 15 februari tijdens een dorps-informatieavond in het
dorpshuis van Ellewoutsdijk over het nieuwe zeeweringenprojekt dat bij Ellewoutsdijk in het
voorjaar van 2006 gerealiseerd zal worden.(Comcoast projekt).

Rijkswaterstaat en Projektburo Zeeweringen leggen d.m.v een detailkaart uit wat de
Watersportvereniging mag verwachten tijdens de werkzaamheden,en wat de eventuele
gevolgen zijn voor de haven van Ellewoutsdijk.
Nadat alles uitvoerig is besproken en alles duidelijk is heeft de Watersportvereniging zelf ook
nog enkele onderwerpen aangehaalt nl.:

-Aard van de werkzaamheden bij de haven en evt.op het havenplateau.
(omleggen nutsvoorzieningen en daar waar nodig aanpassen of uitbreiden)

-Paalhoofd\goltbrekers op de Westpier:
(deze zijn in slechte conditie en dienen vervangen te worden)

-Afkalven talud nabij het clubgebouw:
(evt. overbodige stenen gebruiken om dit te voorkomen)
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-Hoogte havenplateau nabij het clubgebouw:
(Evt.ophogen met extra grond). Het +N.A.P peil zal worden bekeken m.b.t de hoogte van dit
plateau.

-Verzanding in-en voor de haven:
(er zal door het waterschap meer gespuid worden met laag water om dit te beperken)

Verder stelt de Watersportvereniging hun clubgebouw beschikbaar voor de betrokken
instanties voor eventuele besprekingen en\of vergaderingen tijdens de
werkzaamheden, wanneer dit nodig mocht zijn.

De 3 betrokken instanties zullen kijken naar eventuele mogelijkheden om
verbeteringen\aanpassingen van bovengenoemde zaken te kunnen realiseren.
Men zal hier later op terug komen.

Om ca. 15.30 uur is het overleg tussen Watersportvereniging Ellewoutsdijk en de 3 andere
instanties afgelopen.De voorzitter van de Watersportvereniging bedankt alle aanwezigen voor
hun komst naar de haven van Ellewoutsdijk,en stelt dat het een erg nuttig gesprek geweest is.
De notulen zullen naar iedere instantie afzonderlijk worden verstuurt.

Hopende U hiermee voorlopig voldoende te hebben ingelicht verblijven wij,
Met vriendelijke groet,---::::==:~

Secretaris van Watersportvereniging Ellewoutsdijk
P\A Slotstraat 12
4435 AN
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Deze brief zal worden verzonden aan :

van de gemeente Borsele
- van Projektburo Zeeweringen
- van Rijkswaterstaat

van Waterschap Zeeuwse Eilanden.






