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Waterschap De Drie Ambachten
Korte Kerkstraat 19, 4531 CL TERNEUZEN
Postbus 1107 , 4530 GC TERNEUZEN
Telefoon : 0115 - 630490
Fax: 0115 - 630440

Datum: 10maart 1998 Aan: Projectbureau zee~n ~
t.
Postbus 114
4460 AC GOES

Van: Waterschap De Drie Ambachten
de heer

o Ingevolge uw telefonisch/schriftelijk verzoek d.d .• x Ter kennisneming

o Ter goedkeuring/ondertekening

o Ter (verdere) behandeling

o Om bericht en raad, gaarne vóór

o Voor de vergadering op

o Met verzoek om terugzending

o Met dank voor de inzage

o
o
Bijlagen:

• Opmerkingen:
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Waterschap De Drie Ambachten

GOEDKEURING PLAN VERBETERING GEZETTE STEENBEKLEDING DIJKV AK-
KEN NIEUW-OTHENEPOLDER, MARGARETHAPOLDER EN EENDRAGTPOLDER

Het dagelijks bestuur van het waterschap De Drie Ambachten maakt - gelet op artikel 151
van de Waterschapswet - bekend dat het college van gedeputeerde staten van de Provincie
Zeeland bij besluit van 24 februari 1998, no. 981703/437/12, goedkeuring heeft verleend aan
het besluit van onze algemene vergadering van 11 februari 1998 tot vaststelling van het plan
voor verbetering van de gezette steenbekleding van de dijkvakken Nieuw-Othenepolder,
Margarethapolder en de Eendragtpolder.

Het goedgekeurde besluit ligt vanaf heden gedurende een periode van zes weken voor een
ieder ter inzage op de afdeling Algemene Zaken van het waterschap, Korte Kerkstraat 19 te
Terneuzen, op elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Voor een
ieder is tegen betaling van de kosten een exemplaar van het besluit verkrijgbaar bij
voornoemde afdeling.

Binnen zes weken na heden kan door belanghebbenden tegen de goedkeuring beroep
worden ingesteld. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de
Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg.
Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. .
Indien een beroepschrift is ingediend, kan tevens met toepassing van artikel 8.81 van de
Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
worden gedaan. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden
gericht tot de President van de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht te
Middelburg. Hiervoor is een extra griffierecht verschuldigd.

Terneuzen, 14 maart 1998•
Het dagelijks bestuur voornoemd,
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