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Geachte bestuur,

Wij kunnen niet anders zeggen dan dat de planopzet en beschrijving zeer degelijk en
weloverwogen is. Duidelijk is dat met gegevens uit het vooronderzoek er gekozen is voor de
meest duurzame en maatschappelijk verantwoorde methode. De aspecten als natuurwaar-
den, cultuurhistorie en landschappelijke inpassing hebben allemaal hun specifieke aandacht
gehad en zijn op waarde afgewogen.

Wat wij niet in de planbeschrijving Verbetering gezette steenbekleding Oud-Noord-
Bevelandpolder tegenkomen, maar mogelijk wel is onderzocht en afgewogen, is het treffen
van voorzieningen om de onderhoudsberm, bekleed met haringmanblokken met inkassing
aan de onderzijde, bereikbaar te maken voor fietsers. Ter plaatse van dp 1767 is reeds een
mooie vlakke oprit aanwezig. Op termijn kan deze onderhoudsberm / fietspad mogelijk
aansluiten op ons havenplateau van de vissershaven van Colijnsplaat. Deze wens bestaat
binnen de gemeente Noord-Beveland al lang en is opgenomen in het 2e projectplan ter
uitvoering van ons toeristisch beleidsplan. Bij het opstellen en uitvoeren van de projectplan-
nen is uw medewerker, de heer betrokken als lid van de coördinatiegroep
Toeristische visie Noord-Beveland. In navolging van Schouwen-Duiveland zouden ook wij in
gezamenlijkheid willen werken aan de totstandkoming van een buitendijks fietspad langs de
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Oosterschelde. Daartoe zou uw plan 'Verbetering gezette steenbekleding' een goede aanzet
kunnen leveren. Wij staan open voor overleg in deze en kunnen in elk geval middelen be-
schikbaar stellen voor kleinschalige voorzieningen om fietsgebruik van de onderhoudsberm
maatschappelijk draagbaar te maken.

Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met mevr. Boeijen van onze cluster
ROER.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland,
namens hen, het sectorhoofd
Grondgebied,

mr. B. Melis




