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Wa te rschapt!-'
Zeeuws' Vlaanderen .,.,

Aan Projectbureau Zeeweringen

Van

Sector/afdeli ng
Telefoon

Waterkeringen
0115-641180

Datum 25 april 2003

Onderwerp Inspraakreactie havendammen Walsoorden

Beste

-
Op de ter visie ligging van de plannen van Walsoorden is een reactie binnengekomen
van de dorpsraad. Ik doe jullie deze reactie toekomen.
Telefonisch had ik reeds met betrokkenen contact gehad om e.e.a. toe te lichten.
Mijn toelichting destijds is m.i. ongeveer de insteek voor de officiële reactie van het
waterschap (in overleg met jullie).

Ad.1: De veerstoep zal zo goed mogelijk teruggebracht worden in de oude staat met
hergebruik van vrijgekomen materialen.

Ad.2: Als door de werkzaamheden het strandje nadelig wordt beïnvloed, zullen we dit
herstellen. Er is niet toegezegd dat wij 1m extra zand aanbrengen!
(wel moet gesteld worden dat er nog veel steen en troep van een vorig werk is blijven
liggen, dus hebben we wel iets goed te maken).

Ad.3: Niet van toepassing op project zeeweringen.

Ad.4: Werkzaamheden vangen pas aan na bouwvakantie. Voor eventueel overloop
naar volgend jaar in bestek een passage opnemen over bereikbaarheid van het
strandje.

Vriendelijke groeten,

Postbus 88, 4530 AB Temeuzen. Bezoekadres: Kennedylaan'. Telefoon 0115-641 000 fax 0115.641200
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Aan: Dagelijks bestuur en Algemene vergadering
Waterschap Zeeuws Vlaanderen :
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Afz.: Dorpsraad Kloosterzande en Omstreken
pia edeRijk
Walsoordensestraat 6
4588 KC Walsoorden

Geacht Bestuur,

•

Naar aanleiding van jullie mededeling inde krant betreffende het versterken van
het dijkvak havendammen Walsoorden willen wij als dorpsraad Kloosterzande
en omstreken onze zienswijze kenbaar maken
Enkelen van ons hebben het plan ingezien en hebben na overleg nog diversee kanttekeningen te plaatsen.

fOe veerstoep ,in de volksmond bekend staand als "steiger",is ons inziens wat
betreft culturele en toeristische waarde te weinig benadrukt.
Het is onduidelijk wat er gaat gebeuren met de bestrating na het terug opvullen
van de "geul" tussen de dijkvoet en de steiger.
Wij zien graag de huidige rode waalse klinkerbestrating ,waarmee de steiger nu
grotendeels bedekt is ,tot aan de trap/glooiing doorlopen.
Dit om niet dezelfde situatie te krijgen als bij de Dam van het oude Hooft
waarbij gewoon grijs graniet is gebruikt i.p.v de lessinische steen ..
De hoofdzaak is om een "ouderwets ogende" steen in het veerplein te behouden,
de wil van de gemeente hierin is ons overigens nog niet bekend, er is sprake van
een plan hiervoor volgens stichting "Scoop".
Ook de paa1~es welke nu het gehele veerplein omringen zouden wij weer in
originele toestand (ook ouderwets ogend) willen terughebben en ook niet in de

Llaatste plaats uit oogpunt van veiligheid voor jonge kinderen

'Wat betreft "toerisme" is het een waardevol object, waar menig dagtoerist
's zomers vertoeft.
Het eerste punt gaat over het strandje aan de noordzijde van de veerstoep.
Dit reeds bij de vorige dijkherstel flink met stenen en scherven vervuilde
zand,zal er volgens ons niet op verbeteren met deze dijkwerken, zoniet geheel
wegspoelen_
Dit betekend dus dat we een geheel nieuwe laag zand van ca lm. terugwillen tot
aan de laagwaterlijn en het steenachtige zand weggraven en afvoeren,
Een argument hiervoor is dat de ondiep liggende stenen en scherven na
opruimen van het strandoppervlak (zoals reeds door onze dorpsbewoners enkele

ljar.~ngeleden uitgevoerd)toch weer gedeeltelijk boven komen te liggen met
SDIJ wonden en onaantrekkelijk zwemwater als gevolg.
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4.

r-Het argument van wegspoelen is overigens volstrekt ongegrond, het plaatzand
ligt reeds decennia in de beschutte hoek en blijft altijd onder ongeveer dezelfde
heJlingshoek liggen zoals vele oudere inwoners kunnen getuigen.
Aan het adres van het waterschap hebben we nog de wens om fietsgoten weer in
ere te herstellen en ze veilig te maken.,ze ontbreken gedeeltelijk en die er nog
liggen zijn zodanig verzakt dat men er eigenlijk nauwelijks door kan zonder te

Lblijven haken met de pedalen

rOnze wens is om de werken pas te starten direct na de bouwvak omdat we
denken dat de steiger en het strand dan onbereikbaar zijn en voor de veiligheid
van het relatief grote aantal bezoekers waaronder ook veel kinderen indeze

LPeriode.

Namens de dorpsraad Kloosterzande en omstreken zijn wij in afwachting van u
antwoord.
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Bij voorbaat dank

Werkgroep walsoerden
Namens
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