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> Retouradres PIa Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Dorpsraad Zoutelande
T.a.v.
Bosweg 24
4374 EM ZOUTELANDE

Datum 23 februari 2009
Onderwerp Werkzaamheden versterking dijkvak Zoutelande

In de zomer van 2008 hebben wij, projectbureau Zeeweringen, met u gesproken
over de geplande werkzaamheden aan de dijk van Zoutelande die in 2009
uitgevoerd gaan worden.

Omdat de startdatum van de werkzaamheden nadert, willen wij u (wellicht ten
overvloede) nog kort informeren over de aard van de werkzaamheden, het
tijdspad en de te verwachten overlast.

De opdrachtnemer, Zeeuwse Stromen BV, zal half maart 2009 starten met
voorbereidende werkzaamheden zoals het verwijderen van meubilair, bebording
en afrastering en voorbereidend grondwerk.

Vanaf 1 april 2009 zal gestart worden met het aanleggen van de
aansluitingsconstructies van dijk naar duin t.p.v. de dijkovergangen nabij
strandpaviljoen De Branding en hotel De Tien Torens. In het contract is geregeld
dat het grootstè deel van deze werkzaamheden uiterlijk 15 mei 2009 afgerond
moeten zijn, zodat de beide dijkovergangen weer gebruikt kunnen worden door
belanghebbenden.

Het dijklichaam t.p.v. het dorp Zoutelande zal na 15 mei 2009 aangepakt worden.
In de perrode van 13 juli 2009 t/rn 16 augustus 2009 zullen geen werkzaamheden
aan de dijk worden uitgevoerd. Het terrein zal zodanig worden achtergelaten dat
dit veilig toegankelijk is voor belanghebbenden.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan er sprake zijn van geluids-,
stof- en stankoverlast. Er zal alles aan gedaan worden om dit zoveel mogelijk te
beperken, maai uitsluiten van overlast is helaas niet mogelijk.

De geplande opleveringsdatum is 1 november 2009, maar de verwachting is dat
de werkzaamheden ruim voor deze daturn zullen zijn afgerond.
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Nog een aantal praktische zaken

• T.p.v. de grote trap in het midden van het dijkvak zal op het gedeelte van
de dijk tussen het strand en de brede berm een trap worden aangelegd.

• StrandcablJies die in de directe omgeving van het werkterrein staan,
kunnen na 15 mei 2009 geplaatst worden. '

• In de periode van 1 april 2009 t/rn 15 mei 2009 zal t.p.v. de dijkovergang
aan de oostzijde een tijdelijke toegang tot het strand wordengemaakt
zodat strandcabines die op het strand tussen Dishoek en Zoutelande
staan aangevoerd kunnen worden.

• De aanwezige palenrij zal in de nieuwe situatie over de hele lengte van de
buiten berm terugkomen. Hier en daar zal ruimte gelaten worden zodat
men op het strand kan komen.

• De aanwezige reddingspost zal tijdens de werkzaamheden in bedrijf
blijven.

• De asfaltpaden zullen afgedekt worden met een laagje parelgrind worden
aangebracht. Dit materiaal is ,lichtgrijs van kleur en is minder scherp dan
het materiaal dat hier normaal gesproken voor gebruikt wordt.

• Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het altijd mogelijk om op
het strand te komen.

• Voor de productie van het voor het werk benodigde asfalt zal de
opdrachtnemer gebruik maken van een mobiele asfaltCentrale. Deze
centrale zal niet in of in de directe omgeving van Zoutelande geplaatst
worden. De centrale zal vanwege praktische zaken geplaatst worden op
een voormalig depot onder aan de duinèn tussen Vlissingen en Dishoek.

Wij willen u nog gráag wijzen op de mogelijk om u te abonneren op een digitále
nieuwsbrief. Op deze wijze blijft u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen
m.b.t. de werkzaamheden. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via onze
internetsite www~zeeweringen.nl.

Ik hoop dat ik u voor dit moment voldoende heb geïnformeerd. Indien u nog
vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met

van het projectbureau
Zeeweringen.

Met vriendelijke groet,

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

Datum
23 februari 2009
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