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Op donderdag 22 maart j.1.werden de bewoners van de flatgebouwen door het
Waterschap Zeeuws Vlaanderen, uitgenodigd voor een voorlichtings bijeenkomst
in het kader van de versterking van de dijk vanaf ter Schorre tot Stuivesande 5.

Doel was om de bewoners enige voorlichting te geven m.b.t. eventuele overlast.

Waar niet over gesproken is, is het plaatsen van een hekwerk op de dijk.

En tot mijn en veler stomme verbazing werd vrijdag een hekwerk geplaatst op de
kruin van de dijk, zodat, zeker de flatbewoners van de eerste woonlagen, erg
gedupeerd zijn in hun woonqenot. " .~ . ..'".~",.".--'" '1 ':-' ,

Uiteraard kunnen wij begrip opbrengen voor het plaatsen van het hekwerk, maar
onder aan het talud, juist naast de verhoging van hetgeen door u bestempeld wordt
als "weg" is nog plaats genoeg dit hekwerk neer te zetten.

Uiteraard kan er ook rond het hekwerk niet gemaaid worden deze zomer, zodat de
honden, die daar hun uitlaat terrein hebben, hun behoefte zullen gaan doen op het
wandel/fietspad, omdat het gras veel te hoog zal groeien.

Wij verzoeken u dan ook beleefd, dit .hekwerk te verplaatsen, om ons woongenot
te waarborgen.

Hoogachtend,

Churchill-Iaan 814
4532 JO Terneuzen
tel: 0115-694841.

e.c. B&W gemeente Terneuzen
Rijkswaterstaat afd. dijken
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