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1. Opening

De voorzitter ( ) opent de vergadering en heet allen
hartelijk welkom, in het bijzonder dhr als KAM
coördinator voor alle bestekken die vallen onder de verantwoordelijkheid
van deze Directie UAV.

2. Mededelingen /vaststellen agenda

Wordt akkoord bevonden.

3. Verslag vorige bespreking ...._" ."

Geen bijzonderheden.

le 4. Stand van zaken werkzaamheden

Zaaiwerk en het aanbrengen van slijtlagen Thomaes polder, Braakman polder en
Nieuw -Neuzen oost polder zijn nog niet gedaan.
Wordt nauw contact gehouden met . Voor alles geldt: Beter weer!
De melding van de aannemer i.v.m. het twee keer in mindering brengen van het
verwijderen van de vlakke blokken is nagezien en is niet meer van toepassing.
Dit punt kan worden afgevoerd.

-zl-4857; qua uitvoering is het werk gereed. Volgt verdere evaluatie vanuit
projectbureau in samenspraak met de vogel -jongens.
Werk moet financieel worden afgerond. Aktie:

_zl-5039; Perk polder Oost is gestart. Begonnen met 3 steenzetters, vanaf vandaag
met 7 steenzetters verder. •
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(Vervolg punt 4.)

Grondverbetering moet worden toegepast. Zand moet worden vervangen door klei
van minstens 80 centimeter. Niet meer rijden langs onderhoudsweg naar Perkpolder
haven, maar via de asfaltweg. '. .'
Bij het begin van het basalt zetwerk ging er, ondanks dat het basalt gesorteerd was,
nog veel over de muur. Waarschijnlijk is er van de" verkeerde" hoop wat gepakt, op dit
moment gaat het uitstekend, en gaat er zo min mogelijk over de muur.
Er is ten behoeve van het stockeren betonblokken 0,20 een vloer gelegd van
betonblokken op depot Perkpolder.

Afspraak met de gemeente Hontenisse voor het maken van een definitieve oprit ter
hoogte van ( als indicatie) dp 269+40, tegenover het restaurant Perkpolder. Gemeente
betaalt het asfalt, Rijkswaterstaat de aanleg.

Voor de vakantie periode worden er twee werkopritten aangelegd op het einde van het
werk en bij de perkstraat.

Offerte aannemer t.a.v. het nieuwe hout (massaranduba) is aanvaard en zal worden
gebruikt in het nieuwe werk.

Op verzoek van het waterschap geen perkoenpalen van Robinia hout, maar van
kastanje hout.. Prijstechnisch schijnt er geen verschil te zijn.

-zl 5109; Serlippenspolder. 1ste bouwvergadering niet in Terneuzen maar in
Walsoorden,
keet is nog niet geplaatst.. Er is nog overleg gaande over de afsluiting van het werk
met bouwhekken. Er is een offerte onderweg.

Discussie over de westhoek van Othene uitwateringgemaal, basalt of betonzuilen.
Officieel besloten; zuilen van 47 cm hoog en 2300 kg/m3, helling 1:2,5 + tonrondte.

-zl-511O;Zuilen worden van te voren aangevoerd en gestockeerd. Passeer stroken
worden aangelegd. Plaats keet is bekend. Aan de profielen wordt druk gewerkt
waarschijnlijk eind van deze week gereed. Gunning is onderweg.
Preventieve maatregelen t.b.v. het aanleggen transportroutes wordt aan gewerkt.

5. Kwaliteit

Stelt zichzelf voor en ligt zijn opdracht als KAM coördinator toe:
Beoordeling van de kwaliteitsplannen diverse aannemers, naleven B.S.B. en de
papierwinkel hiervan verzorgen, zal toezien op de naleving en handhaving
van de diverse regels die het bevoegd gezag heeft ingesteld. Ook verzorgd hij de
communicatiestroom tussen Directie UAV en bevoegd gezag wat het Bouwstoffen-
besluit betreft., hierbij zal hij overleg houden met de Directie.
Tevens zal hij de aanemers toetsen op hun eigen kwaliteitsplan. De afspraak is
in principe:Niet gewerkt overeenkomstig ..... dan geen betaling, deze regel zal uiteraard
in alle redelijkheid worden toegepast.

geeft nog toelichting over het hergebruik van het koperslak granulaat
0/40. Proef: proberen te binden met asfalt. Als er een proefstuk gedaan is zal er een
kern worden geboord om een analyse te kunnen uitvoeren. Dit alles staat op de rails.
Eventueel ook een proef met de fa. Haringman, gebruik als toeslagstof voor zuilen, dit
moet nog verder worden uitgewerkt.
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6. Personeel

zie lijst personeelsplanning.

7. Rondvraag

Komt het steenzet apparaat nog?
Antwoord: Ja,alleen wanneer is nog een vraag.

Geeft toelichting op MKZ vergadering Projectbureau. Het MKZ dossier
wordt correct bijgehouden en is aanwezig in de administratie, deze bevind zich in de
dossier kast.
Suggestie: voor een bouwvergadering vooroverleg doen met Directie UAV zodat er
met 1 pet op richting aannemer wordt gesproken.
Voortaan verlofbrief jes aan overhandigen.

vraagt of de brief van over de aanvulling controleplan m.b.t.
metingen, ook van toepassing is voor Waarde Westveer.
Directie antwoord; is ook van toepassing op Waarde Westveer.

verlof aanvraag.
deelt mede dat hij vanaf volgende week 2 weken op vakantie is.

8. Datum volgende bijeenkomst

Voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aandacht en stelt gezamenlijk een nieuwe
datum vast voor de volgende bijeenkomst:: 29 mei 2001 in Walsoorden, om 10.00 uur.
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