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gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 4 juni 1998;
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in het kader van het Project Zeeweringen de volgende overeenkomsten aan te gaan:

1. "Bestuursovereenkomst 1998";

2. "Samenwerkingsovereenkomst 1998 betreffende samenwerking van directie Zeeland
van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat en de Zeeuwse waterschappen in het
kader van de realisatie van het project Zeeweringen in Zeeland";
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van de algemene vergaderi~
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DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET WATERSCHAP HULSTER AMBACHT;

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 15 juni 1998;

gelet op de Waterschapswet en het Algemeen Zeeuws waterschapsreglement;

besluit:

1. het Plan aanleg tweetal demonstratievakken verbetering gezette steenbekleding op de
dijkvakken Koningin Emmapolder en van Alsteinpolder conform bijgaand als
zodanig gewaarmerkt exemplaar vast te stellen;

2. het dagelijks bestuur te machtigen al datgene te doen dat noodzakelijk is voor de
voortgang van het plan.
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van de algemene vergadet:irrg
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Ter kennisneming i.a.a.:
GS, Projectbureau Zeeweringen.

bIazlbsldemo




