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Ministerie van Verkeer en Waterstaat .

Memo

.~
1 9 JAN· 2000 '. .

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Directie Zeeland

Aan

cc..

•
Van

Datum

17 januari 2000
Onderwerp

huis-aan-huis krant Zeeweringen/ Hansweert; bijlage communicatieoverleg 25 januari
2000 .

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

Tot nu toe heeft de versterking van de dijken zich voornamelijk afgespeeld in gebieden
met weinig bewoners in de omgeving. Vanaf 2000 gaat dit steeds meer veranderen.
Eeneerste werk waarmee een relatief grote groep omwonenden in aanraking komt, is
Polder De BreedeWatering Bewesten Yerseke nabij Hansweert. Het voorstel is om onder
de omwonenden bij het betreffende dijkvak een huis-aan-huiskrant tè verspreiden.

Doel en doelgroep
De huis-aan-huiskrant dient in eerste instantie om de inwoners van Hansweert (en
Schare) en omgeving te informeren over de uit te voeren werkzaamheden en in welk
opzicht ze daarmee rechtstreeks te maken krijgen. Bekendheid moet worden gegeven
aan het waarom en hoe. De achterliggende gedachte is, dat met een goede
informatievoorziening het begrip toeneemt voor de werkzaamheden en de overlast die
hieruit voortvloeit. Ook kunnen mogelijk onveilige situaties voorkomen worden.
De krant past ook binnen de uitgezette strategie om open, deskundig en betrouwbaar te
communiceren.
Krant kan ook gelegd worden bij bibliotheken, dorpshuis, gemeentehuis Kruiningen etc.
Krant ook apart en gericht verspreiden onder belanghebbende partijen als politie,
scholen, pers.

Inhoud
Eenaantal aspecten dient zeker aan bod te komen:
- project Zeeweringen: waarom, hoe (o.a. samenwerking RWS/waterschappen)
- de werken in 2000 (ook Terneuzen)
- werk bij Hansweert; nader beschouwd
- welke overlast kunnen omwonenden verwachten? (wegafsluitingen etc.)
- bij wie voor informatie terecht?

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 241370

Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum, na 150 m. rechts.
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Vorm
De informatie op zakelijke wijze weergeven. Korte, heldere stukjes, waar mogelijk
puntsgewijs of in kaders. Illustraties met uitleg over wèrk, kaartjes van rijroutes, foto's.
Lay-out volgens Zeeweringenkrant-model. Liefst tweezijdig bedrukt A3-formaat.

Verspreiding
Voorstel is om de verspreiding te laten verlopen via PTT post. De attentiewaarde zal voor
een huis-aan-huis verspreid blad hoger zijn wanneer het met de gewone post komt dan
wanneer het mee verspreid wordt in de grote stroom folders en bladen. Er kan precies
op postcodegebied worden geselecteerd. Tijdstip: voor aanvang van de werken.

• Uitvoering
Zoals met de Zeeweringenkrant in samenwerking met de waterschappen. Nog even
goed scherpstellen wie welke taken voor zijn rekening neemt: zoals regelen verspreiding,
aanleveren teksten/informatie etc.

Met vriendelijke groet,
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