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onderwerp: aandachtspunten dijkverzwaring Zoutelande

Geachte heren,

Onlangs heeft u met de heren van de afdeling Openbare ruimte overleg gehad.
De inhoud van het overleg betrof met name de afstemming van de door u geplande werkzaamheden ten
behoeve van de dijkverzwaring te Zoutelande.

Door de gemeente is aan u te kennen gegeven dat rekening dient te worden gehouden met de onderstaande
aandachtspunten:

-De uitvoering en planning dienen in overleg met belanghebbenden zoals stichting strandexploitatie,
middenstandsvereniging en de gemeente Veere plaats te vinden.

-De aan/afvoerroutes dienen afgestemd te worden met waterschap Zeeuwse Eilanden, stichting
strandexploitatie en de gemeente Veere.

-Op de door u aan te brengen dijkbekleding boven de middenberm dient het zand terug aangebracht te
worden en ingepland te worden met helmgras. Verder dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen
om zandverstuiving tegen te gaan.

-Materiaalkeus verharding middenberm afstemmen met de gemeente

-De karakteristieke palenrijen dienen te worden teruggeplaatst.

-De bestaande trappen dienen te worden teruggeplaatst cq vernieuwd of aangepast. Uitvoering leuningen in
RVS.

-De glooiing op de hiertoe aangewezen plaatsen rolstoeltoegankelijk maken.

-De aanwezige plateau's handhaven cq terug aanbrengen.

-Zithoekjes dienen te worden hersteld

-Opgenomen nutsvoorzieningen terug aanbrengen

correspondentie-adres:
Postbus 1000
4357 ZV Domburg

tel.: 0118-555444
fax: 0118-555433
e-mail: gemeente@veere.nl

bng:285074571
postbank: 132190

bezoekadres:
Traverse 1
Domburg
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Verder delen wij u mee dat er momenteel door 2 studenten van de Hogeschool Zeeland aan het
afstudeerproject: "Verbetering dijk Zoutelande"gewerkt wordt. Dit project zal eind mei a.s. worden
afgerond. Eventueel wil de gemeente Veere hieruit nog elementen inpassen in uw geplande
werkzaamheden. Wij zullen u hiervan indien noodzakelijk op kort mogelijke termijn op de hoogte stellen.

Wij verzoeken u bovenstaande aandachtspunten te verwerken in uw planlbestek en ter controle aan te
bieden aan de afdeling Openbare ruimte.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de of de heer
.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Veere,

_ Namens dezen,

lid van het managementteam.




