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Tijdens het overleg over de nuts-aansluitingen in de haven van Ellewoutsdijk zijn de
volgende afspraken gemaakt:

• Door de watersportvereniging wordt globaal de ligging van de waterleiding en de
electraleidingen aangegeven. Dit tracé zal op de bestekstekeningen worden
aangegeven.

• In het bestek zal worden aangegeven dat de aanwezige kabels en leidingen zullen
moeten worden opgezocht.

• Omdat een nieuwe gesloten bekleding wordt aangebracht, zullen mantelbuizen
worden gelegd met daarin een nieuwe waterleiding en nieuwe electra-leidingen.
Deze zullen net buiten de aan te brengen bekledingsconstructie worden
aangesloten op de bestaande water- en electraleidingen.

• In een eerder stadium is tussen PBZ en de watersportvereniging een afspraak
gemaakt dat naar de steigers in de haven mantelbuizen gelegd zouden worden.
Aangezien er nu een waterleiding naar de steigers ligt, zal deze ook vernieuwd
worden.

• Tevens is het de wens van de watersportvereniging om een electra-aansluiting te
maken t.p.v. de steigers. In ieder geval zal hiervoor de mantel buis gelegd worden.

• Het gebouw van de watersportvereniging zal aangesloten worden op de riolering.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal de leiding hiervoor gelegd
worden. Tevens dient een pompput geplaatst te worden. PBZzal hierover nog
contact opnemen met de gemeente Borsele.
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• De nu nog aanwezige hokjes t.p.v. de oostelijke havendam zullen door de
watersportvereniging worden gesloopt. De aan te brengen asfalt zal hier iets
uitgebreid worden.

• In het bestek zal worden opgenomen dat de werkzaamheden in de haven voor 15
mei 2007 afgerond dienen te zijn. Dit om overlast tijdens het seizoen zo veel
mogelijk te beperken. De watersportvereniging is zich er overigens van bewust dat
er tijdens de werkzaamheden enige overlast kan zijn (stof, transporten over het
haventerrein, etc.).

• De watersportvereniging is bang voor schade aan schepen als gevolg van
asfaltwerkzaamheden. De kans hierop wordt vrij laag ingeschat.

• T.b.v. het plaatsen van een tent wil de watersportvereniging bevestigingspunten
in de asfaltverharding. Tijdens de uitvoering van het werk kan dit opgenomen
worden met de directie op het werk
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