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Algemene informatie
Kenmerk
Datum
Status
Projectleider/directie UAV
Directie UAV RWS
Directie UAV WZE
Toezicht
Ontwerp
Projectsecretaris
Communicatieadviseur

PZST-R-11057 com
24 mei 2011
Definitief
Ntb
Ntb
Ntb
Ntb

Werkgebied
Dijktraject Stavenissepolder, Nieuwe-, Annex-, Stavenissepolder (verkort
Stavenissepolder) ligt aan de westkant van Tholen, ten westen van het
dorp Stavenisse. Het dijktraject loopt van dijkpaal 869 tot dijkpaal 921 en
heeft een lengte van 5,2 kilometer. In het noorden sluit het werk aan op
dijktraject Oud Kempenhofstedepolder, Margarethapolder dat in 2008 is
versterkt. In 2014 wordt dijktraject Stavenisse uitgevoerd.
De beheerder van het dijktraject is waterschap Scheldestromen.

Voor algemene informatie betreffende dit dijktraject wordt verwezen naar
de planbeschrijving Nieuwe-, Annex-, Stavenissepolder PZDT-R-10336
ontw.
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Doelgroepen
Gemeente

Gemeente Tholen

Omwonenden
Stavenisse
Aanwonenden transportroute
Poesdreef: geen aanwonenden
2 aanwonenden van de Nieuweweg
Er is een huis in aanbouw aan de Nieuweweg. Er zijn geen
adresgegevens bekend.
3 aanwonenden van de Dijkweg
2 aanwonende Scheldeweg
1 aanwonende Groeneweg
2 aanwonenden Pilootweg
Recreatie
Camping Stavenisse
Wandelaars
Oosterscheldepad
Stichting Wandelplatform-LAW
Fietsers
Fietsknooppuntennetwerk
Stichting Promotie en Marketing Zeeland Delta
VVV Zuid-Beveland & Tholen
Sportvissers
Sportvisserij Zuidwest Nederland
Ongeorganiseerde recreatie
• Strandbezoekers
• Wandelaars
• Fietsers
• Ruiters
Er is geen boothelling.
Evenementen
Niet van toepassing
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Eigenaren/ Pachters
Pachters
3 pachters
Visserij
Mosselkweekbedrijf A.P. Riedijk
Jan Prins Zeeuwse Banier BV
Simos BV
Hugo Bol en Zonen Mosselkweek BV
Mosselbank BV
Mosselkweekbedrijf P.F. de Bruijn & Zoon
Let op: er is een vrij visperceel!
Milieu
Nationaal Park Oosterschelde
Scholen
2 basisscholen
Media
Omroep Zeeland
PZC
BN/ De Stem
Thoolse Bode
Eendrachtbode
Omroep Tholen

nieuws@omroepzeeland.nl
redactie@pzc.nl
redactie@bndestem.nl
redactie@internetbode.nl
redactie@eendrachtbode.nl
redactie@omroeptholen.nl
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Middelen
Het projectbureau voert in 2012 zeven dijktrajecten uit. Hiervoor worden de volgende
standaard communicatiemiddelen ingezet:
Gesprekken en brieven
In de matrix staat een overzicht van de gesprekken die moeten
plaatsvinden en belanghebbenden die een brief, e-mail of telefoontje
moeten ontvangen. In overleg met de projectleider, ontwerper en directie
wordt een afweging gemaakt wie welk gesprek voert. Van elk gesprek
wordt een verslag gemaakt.
Planning: juni – december 2011
Persbericht
Bij de start en afronding van de werkzaamheden sturen we een algemeen
persbericht uit, en zo nodig tussentijds bij belangrijk nieuws.
Planning: februari en oktober 2012
Informatieborden
Bij elk dijktraject plaatsen we informatieborden. Dijktraject
Stavenissepolder is vrij lang en er vindt veel recreatie plaats, dus
meerdere borden heeft zeker de voorkeur. De exacte locatie van de
borden geschiedt in overleg met de projectleider.
Planning: net voor de start van de werkzaamheden
Advertenties
Bij de ter inzage legging plaatsen we advertenties in regionale dagbladen
(BN De Stem en PZC) en plaatselijke kranten.
Planning: februari 2011
Website Zeeweringen
Elk dijktraject in uitvoering heeft een uitgebreide uiteenzetting op
zeeweringen.nl. Hierin komen de werkzaamheden, planning, werkgebied,
fasering en de gevolgen voor de omgeving aan bod. Ook wordt wekelijks
nieuws bijgehouden.
Planning: januari 2012 (alle informatie over het dijktraject op de website)
Digitale nieuwsbrief
Elk dijktraject heeft een digitale nieuwsbrief waarop belangstellenden zich
kunnen abonneren. De nieuwsbrief is gekoppeld aan nieuwsberichten op
de website.
Planning: gedurende de werkzaamheden
Communicatiemiddelen betrokken partijen
Soms is het handig om via betrokken organisaties zoals gemeenten extra
informatie richting omwonenden te communiceren. Dit moet blijken uit de
gesprekken die we voeren met belanghebbenden. Camping Stavenisse
zal iets op haar website willen vermelden.
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Voor onderstaande specifieke communicatiemiddelen geldt:
Huis-aan-huiskrant
Er vindt veel recreatie plaats in het gebied en het dorp Stavenisse ligt niet
ver van het werkgebied. Een huis-aan-huiskrant is dus zeer gepast.
De kranten worden ook bij de gemeente Tholen afgeleverd, bij VVV
Tholen en Camping Stavenisse.
Planning: februari en november 2012

Inloopmiddag of informatiebijeenkomst
Inwoners van Stavenisse zullen vrijwel geen overlast hebben van de
werkzaamheden, dus een informatiebijeenkomst is niet noodzakelijk.
Informatieverspreiding geschiedt via de huis-aan-huiskrant.
Foldermateriaal
Camping Stavenisse heeft al aangegeven graag foldermateriaal te willen
ontvangen.
Planning: nader te bepalen in overleg met de campinghouder.
Gastlessen
In Stavenisse liggen twee basisscholen. Deze komen in aanmerking voor
een gastles.
Planning: tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
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visserij

Mosselbank
Vrij visperceel (min ELI)
milieu
Nationaal Park Oosterschelde
scholen

media
Algemene Zeeuwse media
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communicatiemiddelen betrokken
partijen

x

persbericht

x

gastles

x

advertentie (ter
inzage)
x

gele borden

x

informatie bord

x

folder materiaal

x

huis-aan-huis krant

website

x
x
x
x
x

digitale nieuwsbrief

x

informatie
bijeenkomst

e-mail / telefoon

brief

Stavenissepolder
gemeente
Gemeente Tholen
omwonenden
Stavenisse
aanwonenden transportroute
Nieuweweg
Dijkweg
Scheldseweg
Groeneweg
Pilootweg
recreatie en horeca
Camping Stavenisse
Stichting Wandelplatform-LAW
Stichting Promotie en Marketing
Zeeland Delta
VVV Zuid-Beveland & Tholen
Sportvisserij Zuidwest Nederland
ongeorganisserde recreatie
evenementen
Niet van toepassing
eigenaren en pachters

persoonlijk gesprek

Matrix
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