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Aan het dagelijks bestuur van het
Waterschap Zeeuwse Eilanden
Postbus 1000
4330 ZW MIDDELBURG

Onderwerp : verbetering gezette steenbekleding nabij Yerseke

Kruiningen, 17 juni 2009 VERZ(H)EN 1 8 JUNI ZE'

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerp-planbeschrijving verbetering gezette
steenbekleding van het dijkvak Molenpolder, Yerseke Burenpolder en havendam, Polder
Breede Watering Bewesten Yerseke dienen wij de volgende zienswijze in.

Het verzoek van de gemeente Reimerswaal is om de volgende zaken met de betreffende
dijkverbetering mee te nemen. Deze zaken zijn reeds op 4 februari 2009 met uw medewerkers
de heren in een ambtelijk overleg besproken.
Deze zaken zijn:

• het meenemen in het bestek van het extra aanbrengen van zand op het Damse strandje.
De hoeveelheid zand dient in overleg met de gemeente te worden aangebracht. (nb.
voor deze- en onderstaande werkzaamheden t.b.v. het Damse strandje stelt de
gemeente Reimerswaal een bedrag van € 70.000,-- excl. btw beschikbaar);

• om de aan te brengen hoeveelheid zand ter plaatse vast te houden verzoeken wij om
aan weerskanten van het strand een tweetal dammeijes van vrijkomende natuursteen te
realiseren;

• het realiseren van een dijkovergang om het fietsverkeer ter plaatse van het strandje
permanent over de kruin te leiden;

• het voetpad op de kruin vanaf de dijkovergang richting haven tot de Burenpolderdijk te
verbreden tot een volwaardig fietspad.

Wij hopen dat bovengenoemde zaken meegenomen kunnen worden met de plannen voor de
dijkverbetering bij Yerseke. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de

van de afdeling Gemeentewerken. Hij is bereikbaar onder het in het briefhoofd
vermei doorkiesnummer.

met vrie delijke groet,
namens urgemeester en wethouders van Reimerswaal
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