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De steenbekleding op dijken langs de kust en de Zeeuwse wateren, is niet overal
voldoende sterk. Dat is midden jaren negentig uit onderzoek gebleken. Daarom is in
1996 Projectbureau Zeeweringen opgericht met als taak de steenbekledingen te
verbeteren. Zowel de Westerschelde als de Oosterschelde zijn opgedeeld in
verschillende dijkvakken waarvan er ieder jaar een aantal worden verste kt. Volgens de
planning moeten deze werkzaamheden in 2015 voltooid zijn.

In 2007 zal de Vliete- en Thoornpolder worden aangepakt, de verbeteringswerken
voor de Onrustpolder staan op voor 2008. Beide dijkvakken liggen dicht bij een
Roompotpark: resp. camping "de Roompot" en "de Banjaard". Om tijdens de
uitvoering van deze werkzaamheden zo min mogelijk overlast te bezorgen aan bv.
recreanten zijn er een aantal zaken besproken met dhr.

Wat de Vliete- en Thoornpolder betreft: Allereerst is gekeken naar het duingebied
nabij camping de Roompot, tussen dijkpaal 1901 en dijkpaal 1905.
De glooiing is in dit traject door het nabijgelegen duingebied ondergestoven. De
laagdikte van het zand dat in de huidige situatie over de bekleding van de dijk ligt
varieert van 1m tot 2,5 meter dikte.
In het ontwerp wordt deze bestaande bekleding overlaagd met een met asfalt vol-en-
zat gepenetreerde laag breuksteen. Om dit te kunnen realiseren is het nodig het zand
tijdelijk opzij te zetten en de huidige bekleding vrij te maken van zand. Hiervoor is
een brede werkstrook nodig.
Vooraf aan de werkzaamheden moeten echter wel de bomen worden gerooid die in
dit duingebied aan de teen van de dijk aanwezig zijn. Later zal hier nieuwe beplanting
worden teruggeplaatst.
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Iedereen kan zich vinden in het voorstel om voor 1 april de bomen te rooien, 1 april te
beginnen met het werk bij dijkpaal 1905 en dan vervolgens richting het oosten te
werken. In de voor de Roompot drukste tijd van het jaar zijn de werkzaamheden bij
het duingebied dan al klaar.

Het tweede punt van aandacht is de transportroute. heeft hiervoor een opzet
gemaakt, waarin gebruik wordt gemaakt van de Longroomweg. Voor de camping is
dit niet bezwaarlijk, omdat zij deze weg niet als ontsluitingsweg voor de camping
gebruikt.

geeft aan dat het belangrijk is de campinggasten goed te
informeren over de komende werkzaamheden. Hij stelt voor een informatiefolder te
maken voor de recreanten. geeft aan dat dit altijd gebeurd en zal deze vraag
verder doorspelen naar de afdeling communicatie van PbZ.

Verder geeft aan dat hij belangstelling heeft voor vrijkomende
bekledingsmaterialen, om te kunnen hergebruiken in de havendam van het haventje.
Deze havendam is privé-eigendom. zal dit intern bij PbZ bespreken.

De uitvoeringswerkzaamheden aan het dijkvak Onrustpolder bij de Banjaard gaan in
het voorjaar van 2008 van start. Voor dit park wil ook graag een
informatiebrochure. geeft dit ook door. Verder zou het volgens dhr.

ook goed zijn als het Projectbureau tijdens de jaarlijkse vergadering van de
vereniging van eigenaren van het recreatiepark wat zou vertellen over de aanstaande
werkzaamheden aan het dijkvak Onrustpolder.
Het heeft de voorkeur om de werkzaamheden per deeltraject uit te voeren, zodat niet
in één keer het hele vak voor recreanten onbereikbaar is. Het liefst wordt van oost
naar west gewerkt.

Actielijst:
1. gaat na of er mogelijkheid is de parken "de Roompot" en "de Banjaard"

in begin 2007 met een brochure van informatie te voorzien. Actie: half maart
2. gaat na of er vrijkomende zetsteen beschikbaar is voor de havendam.

Actie: half maart.
3. gaat na wanneer de vergadering van de vereniging van eigenaren van

het recreatiepark" de Banjaard" gehouden wordt.
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