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onderwerp : ontwerp-plan beschrijvingen verbetering gezette steenbekleding• Middelburg, 20 juni 2007

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand doe ik u de ontwerp-planbeschrijvingen voor de verbetering van de gezette steenbe-
kleding toekomen (in tweevoud) voor de volgende dijkvakken:

• Schelphoek Oost (Schouwen-Duiveland)
• Bruinissepolder (Schouwen-Duiveland)
• Kisters of Suzanna's inlaag (Schouwen- Duiveland)

•
De ontwerp-planbeschrijvingen zijn in de vergadering van het dagelijks bestuur van 20 juni vast-
gesteld. Ik verzoek u een exemplaar van deze planbeschrijvingen op de bij uw organisatie ge-
bruikelijke manier van 25 junitot 6 augustus ter inzage te leggen. De bijbehorende vergunning-
aanvragen zullen zo spoedig mogelijk worden nagezonden. Het andere exemplaar van de ont-
werp-planbeschrijving kunt u gebruiken voor het formuleren van een eventuele zienswijze door
de gemeente.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben kunt u zich
wenden tot mijn medewerker mr. (telefoon

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Zeeuwse Eilanden

Hoofd afdeling Beheer en Planvorming
Waterkeringen en Wegen
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