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NIEUWSBRIEF 17-05-2006

Werkzaamheden Koningin Emma- / Van Aisteinpolder

Naar aanleiding van de informatieavond vorige week woensdag 10 mei, beantwoordt
Projectbureau Zeeweringen in deze speciale nieuwsbrief de meest gestelde vragen van
omwonenden.
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Wannéér mag er aan de dijk gewerkt worden?
In principe mag de aannemer 24 uur per dag werken, hieraan zijn geen
beperkingen verbonden. In de praktijk wordt natuurlijk zo veel mogelijk
rekening gehouden met omwonenden.

J

Worden de weg en de berm hersteld ná de werkzaamheden?
Ja, het dijktraject wordt zo veel mogelijk in oude staat hersteld.

Wordt bij de huizen langs de transportroute vooraf een 'nulmeting' uitgevoerd
om eventueel opgelopen schade door werkverkeer vast te kunnen stellen?
Dinsdag 16 mei heeft een taxateur bekeken bij welke woningen een nulsituatie
zou moeten worden vastgesteld. De eigenaren van deze woningen krijgen
hierover op korte termijn persoonlijk meer informatie van de taxateur.

Is er een transportroute mogelijk die minder overlast veroorzaakt?
We hebben de transportroute nogmaals serieus bekeken, maar er is geen goed
alternatief. Voor toeristen en doorgaand verkeer komen zo spoedig mogelijk
borden, die een duidelijke omleiding aangeven. Via die route blijft de horeca in
Paal bereikbaar.

Worden maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te bevorderen?
Ja, er is een verkeersbesluit in voorbereiding. Hierin staat dat de transportroute
tijdens de werkzaamheden dicht is voor doorgaand verkeer, ook voor fietsers.
Alleen werk- en bestemmingsverkeer mogen er gebruik van maken. Daarnaast
gelden voor een aantal locaties snelheidsbeperkingen. In Paal, Emmadorp en
Baalhoek is de maximumsnelheid tijdens de werkzaamheden 30 kilometer per uur.
Als het mogelijk is, en de aannemer is niet aan het werk, stellen we de
transportroute in het weekend open voor fietsers.

Woensdag 7 juni a.s. organiseert Projectbureau Zeeweringen opnieuw een informatieavond
voor omwonenden. We bespreken dan de actuele stand van zaken. Bovendien willen we graag
weten of er nog verbeterpunten of nieuwe vragen zijn. Mocht u deze van tevoren aan ons
willen doorgeven, dan kan dat via onderstaande contactgegevens. U bent van harte welkom,
een uitnodiging volgt!

Wanneer u in de tussentijd vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met
Projectbureau Zeeweringen via telefoonnummer (0118) of www.zeeweringen.nl.

Een project van 0 Rijkswaterstaat Zeeland-o waterschap Zeeuws-Vlaanderen 0 waterschap Zeeuwse Eilanden

http://www.zeeweringen.nl.


1111111111111111111 11111111 11111 11111 11111 11111 1111111111111
011115 2006 PZST -8-06055 com

mma-.nieuwsbrief werkzaamheden Saeftinghe




