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Het doel van de bespreking is informatie-uitwisseling tussen de verschillende instanties
om uiteindelijk voor alle partijen een zo optimaal/compleet mogelijk ontwerp en een
zo efficiënt mogelijke uitvoering te realiseren .

• Na de toelichting op het voorgenomen ontwerp door het projectbureau zijn de
volgende aspecten aan de orde gekomen.
• Wat verandert aan het zicht? Vanuit de bebouwing gezien verandert er door de

werkzaamheden niets.
• Verzoek om de fietsroute op de buitenberm vanuit de Ser Lippenspolder door te

laten lopen evt. aanvullende eisen opnemen over het soort, kleur en type
asfaltverharding.

• De kwaliteit moet te allen tijden geborgd zijn.
e Het meubilair zoveel mogelijk handhaven.
• De gemeente stelt een wensenlijst op.
• Het PBZ gaat na hoeveel depotruimte nodig is, waarna de gemeente bekijkt of

binnen haar grenzen evt. depotruimte beschikbaar is.
• PBZ verzorgt een voorstel transportroute. Uitgangspunt is de transportroute

gebruikt tijdens de uitvoering van de Ser Lippenspolder.
• De kunst op het havenplateau dient voor de uitvoering verwijdert te worden.

Nadere afspraken (wie haalt weg en plaatst terug) dienen hierover gemaakt te
worden.
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• Hoe wordt om gegaan met de toegang tot de jachthaven en de
vergunninghouders tijdens de werkzaamheden? Het vergt in ieder geval een
goede communicatie met de omgeving hierover. Zeker gezien de havenfeesten.

Met alle betrokkenen is een afspraak gemaakt om regelmatig bij elkaar te komen ten
behoeve van de voortgang. De eerst volgende bespreking is woensdag 2 maart 2005
om 8.30 uur bij de dienstkring van RWS te Terneuzen .
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