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Onderwerp:
herstel strandje Baarland

Geachte dames en heren,

Tijdens het laatst gehouden bestuursoverleg, hebben wij met u g".c;:r"lr~Ira'F~l'1a'f"'m:~~i'i'I'ff'~'_-L-.....I
te Baarland en de mogelijkheden' om dit strandje te herstellen tijdens de in voorbereiding
zijnde dijkverzwaring aldaar.

Conform onze afspraak, tijdens dat overleg, hebben wij het herstel van dit strandje bespro-
ken met de heer drs. van Rijkswaterstaat, directie Zeeland te Middelburg. In dit
gesprek bleek dat er van de zijde van Rijkswaterstaat geen bezwaar bestaat om de herstel-
werkzaamheden mee te nemen tijdens de dijkverzwaring.

In aansluiting hierop, verzoeken wij u het herstel van het strandje te 8aarland te betrekken
bij de voorbereiding en uitvoering van de dijkverzwaring, zodat ook in de toekomst het
gebruik van het strandje mogelijk blijft.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Borsele,
de secretaris, de burgemeester,

~s··.
...... ', _.

:

r

..... ' ...~... '''';' -,

: • . .: ~'t)" Bijlagen::=====: Postbus 1,4450 AA Heinkenszand • Stenevate 10, Heinkenszand • Telefoon (0113) 23 83 83 -;;:::;;;;:;:
Fax (0113) 561385· E-malllnfo@borsele.nl • Bank Nederlandse Gemeenteri'2850,Ot:345!I

.~.',.~ '9.,; .. '_, ." -. ~~:;~ .. _ '- .• ~'( ~.r..:'::"~'.i;-.:t~~-'.:;~;~'~.~t~;·:~-.'{f:·:~~~:~~C~:~~.;.~,

Behandeld door

mailto:E-malllnfo@borsele.nl


. : .. " -

. \ \11\1\\1 \11\\\\1\1 \\ \\11\\ 11\\\ 11\\11\\\1 \1\\1 \\1\\ \11\ ~~
006927 2002 PZOT-B-023350ntw

stroo herstel strandje Baarlandpolder

_. _..o.... __ : - '-- - .__,... ,.--- - _.



e
~IINISTERIE VAN VERKEER EN WATERST,~T .. .._. RIJKSWATERSTAAT

directie Zeelond
RWD
PoSI- co Archlefzokeo

o bij fouten op behandelingsmemo:
stuk en memo met correcties retour RWD

clnss! ficatlen r. : ...!..::/3=J~DoL...-'o~·",,2.~(fL.' _:O=:é· _91-0~&L-__
brtefnr. : 96 t (
_~_'- 0 rY , _'_l __ ..L_Q_l_ -_.

\'oorll. nr. _

n EIiA NO!;; J-, I N GSM E M 0

o geen of telefonische afdoening:
aantekenen op behandelingsmemo
memo retour RWD

EXTER:-.' INTERN

Donlol
brier bijlage dlenSlen oelle

oonlol
bl'lcf blJIDge

VVS
v.,wC
/VVZ

AXD
RWM
RWE
VVO
VVW
VVWT

hfd.of .... nelie

HID
DS
DJ
r&O
ex
RW
VV t.kAX
OR
CXB
ex BA
eXBP
CXF
CXK
CXKK
CXKC
RWF
RWA
RWD
RWI
RWL
RWB tJ
VVA ,.'
VVB tk

(Il
AXA fJAXB
AXE a9I\)
pl·oj.AXZ ~bproj.RWH
proJ.AXK
proj.WPB <1'\ )
proj.VVRW

o behandelingsmemo altijd bij stuk laten

o concept vóór parafenroute eerst naar RWD
voor:

uittikken op conceptpapier
registratie van het concept

o parafenroute altijd via secretariaat TERMIJNSTUK

d.d.: I ,
TELEFONISCH AFGEDAAN

d.d.: , I

ONTV ANGST BEVESTIGD

d.d.: I I

(hfd)afd:

toestel:

pUIIDf:

PO per omgoonde berlcht en rood
SR spoedig berleht en road
BR om berichl en rood

\'oor: __ ,__ ,__

TB
TBA
MM
TK

lel' behondellng ('"
TB met bericht van afdoeninG ~
met vel'zoek om medewerking
ter kennisneming ~ ~
met verzoek om terugzending van de "'-l
bijlogen ~ ~ ...

~-~

9
OPMERKINGE:"O:



,i,
r

• C!";

· C'; J
· C ,~
. e
· c;.. .'
• iIo ••• ••

_~(\ ~ f"", t 'i.

Afschrift voor drs. P. Donk,

q61'
"I NOV. 2002Aan het dagelijks bestuur van het

Waterschap de Zeeuwse Eilanden
Piet Heinstraat 77
4461 GL GOES

vcorq. nr.
'...-..'..·..-- ...- ..------1

volg. nr.

Uw kenmerk:
Uw brief van:

Ons kenmerk: 02, ILt! r!
Heinkenszand, - 1 NOV 2002

f3SD 02!). O(t.')!)

Tijdens het laatst gehouden bestuursoverleg, hebben wij met u gesproken over het strandje
te Baarland en de mogelijkheden om dit strandje te herstellen tijdens de in voorbereiding

· ~;i~::.:ird::':'·_ __';o11ijrnndedijkverzwaring aldaar.
· DS
· R'R
· P&()
· co;
· 1':'';
· \'"
· ;';\

Onderwerp:
herstel strandje Baarland

Geachte dames en heren,
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~o~form onze afspraak, tijdens dat overleg, hebben wij het herstel van dit strandje bespro-
ken met de heer drs. van Rijkswaterstaat, directie Zeeland te Middelburg. In dit
ge~prek bleek dat er van de zijde van Rijkswaterstaat geen bezwaar bestaat om de herstel-
we~kzaamheden mee te nemen tijdens de dijkverzwaring.

III aanslultinq hierop, verzoeken wij u het herstel van het strandje te Baarland te betrekken
~ij de voorbereiding en uitvoering van de dijkverzwaring, zodat ook in de toekomst het
gebruik van het strandje mogelijk blijft .:~-. \
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