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Provincie Zeeland (waterschapskantoor) / 14.00 - 14.45 uur

In 2012 versterkt het projectbureau Zeeweringen de Oesterdam Zuid.
Voorafgaand aan het overleg zijn een aantal stukken aan de provincie
toegezonden, te weten een memo met fietsoplossingen (PZDB-M-11354, d.d. 21
december 2011), een memo over de recreatiemogelijkheden (d.d. 19 mei 2011),
een verslag tussen PBZ en de provincie van een overleg van 30 augustus 2011
(verslag d.d.Sseptember 2011), een tekening van de fietsomleiding over de
Markiezaatskade en een tekening van de transportroute.

De varianten pendeldienst en barrier worden besproken. In verband met de
veiligheid wordt ingestoken op de pendeldienst. De parallelweg van de Oesterdam
wordt dan vanaf maandag 2 april a.s. tot en met vrijdag 29 juni a.s. afgesloten
voor verkeer, uitzondering is landbouwverkeer. Voor de fietsers wordt een
pendeldienst ingezet die dagelijks (ook in de weekenden) rijdt van 7 tot 19 uur.
De pendeldienst stopt ter hoogte van de carpoolplaats (zuidzijde Oesterdam,
bushalte met overkapping) en ten noorden van de Bergse Diepsluis (bushalte met
overkapping). Op de Oesterdam zelf wordt nog een bushalte (zonder
overkapping) neergezet ter hoogte van de voormalige Speelmansplaten.

De pendeldienst gaat tweemaal per uur rijden zodat de reistijd met de
pendeldienst korter is dan de reistijd op de fiets. Voor fietsers is er een omleiding
(15 km langer) via Tholen, Bergen op.Zoom en de Markiezaatskade, gebaseerd op
het fietsknooppuntennetwerk en middels bebording aangegeven. geeft aan
dat het een goed idee zou zijn het mobiele telefoonnummer van de chauffeur bij
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de bushaltes weer te geven. Daarnaast zijn duidelijke afsluitingen met
informatieborden van de parallelweg essentieel. De tekst van de informatieborden
levert PBZ, overlegt met de aannemer KWS over een deugdelijke afsluiting
voor fietsers, maar dusdanig dat landbouwverkeer wel door kan rijden [actie 01].

PBZ informeert Routebureau Zeeland over de afsluiting [actie 02] en zal dit ook
doorgeven aan de gemeentes Tholen en Reimerswaal en de uitbater van het
pontjes Gorishoek-Yerseke [actie 03]. wordt aangaande de
communicatie op de hoogte gehouden door PBZ. Op korte termijn worden
vooraankondigingborden naast de parallelweg geplaatst [actie 04].

vraagt of een bouwbord een probleem is voor de provincie. geeft aan
van niet, hij ontvangt van details en tekst aangaande dit bouwbord [actie
nl.
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