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eèn onderhoudsstrook aan te leggen langs de Oosterschelde die ten oosten van dp 1658
toegankelijk is voor fietsers. Volgens de planbeschrijving wordt de toplaag voor de fietsers
uitgevoerd in asfaltbeton en voorzien van een lichtgrijze slijtlaag. De breedte van de nieuwe
onderhoudsstrook is 3,0 m. Het afgesloten deel van de onderhoudsstrook, in de richting van het
schor - dus ten westen van dp 1658 • wordt uitgevoerd in asfalt en niet afgestrooid met grond
en wordt ontoegankelijk gemaakt. .

Wij vinden hët van belang om het bestaande groene karakter te handhaven en Willen de
dagrecreatie waarvan in dit gebied sprake is niet vermengen met (recreatief )fietsverkeer. Wij
kunnen ons dan ook niet vinden in dit plan en kiezen ervoor om de huidige situatie te
handhaven. Fietsers kunnen vanaf de sluis (dp 1652) binnendijks verder fietsen in de richting
van de Zandkreekdam. Wij zijn het ook niet eens met de plannen om de buitenberm vanaf
dp 1652 van een laag dicht asfaltbeton te voorzien. De wens van de gemeente is dan ook een
groene buitenberm, met daaronder een onderhoudsstrook, in plaats van een in het Zicht
blijvende asfaltweg.

Voor de buitendijkse werkweg van de sluis naar Het Sas willen wij graag een versmalde
bovenlaag van het onderhoudspad, Het projectbureau heeft ons laten weten dat dit technisch
mogelijk is, maar niet in de plannen meegenomen wordt. Ook op dit punt maken wij bezwaar
tegen het voorliggende plan. Ons verzoek iS om in de uitvoering een versmalde bovenlaag van
het onderhoudspad tussen sluis en Het Sas aan te leggen.

Bovengenoemde bezwaren hebben wij al eerder in het bestuurlijk overleg met u aan de orde
gesteld. Ook hebben wij deze bezwaren ingebracht in het ambtelijk overleg met het
projectbureau Zeeweringen.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Goes,

dç.m eester,

Bank Ned. Gem.: 28.50.02.821
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