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Uw kenmerk

Geachte mevrouw

Op 12 en 13 mei jl. hebben we telefonisch met elkaar gesproken over mogelijkheden
van een informatieavond samen met de dorps raad Hoedekenskerke. Het onderwerp
zou zijn de dijkversterking langs de Hoedekenskerkepolder die vanaf medio juni gaat
beginnen.

Zoals u terecht opmerkte, heeft een soortgelijke bijeenkomst reeds plaatsgevonden in
een dorpsraadbijeenkomst in november 2002. Mede gezien de grote opkomst destijds,
hebben wij vervolgens gevonden dat een extra voorlichtingsavond weinig nieuwe
informatie voor bezoekers zou opleveren. Bovendien zijn inwoners inmiddels meer of
minder op de hoogte van dijkversterking, door dergelijke werken in nabij gelegen
polder(s). Ook is begin april huis-aan-huis ook in Hoedekenskerke onze
Zeeweringenkrant bezorgd met daarin informatie.

Desalniettemin kan het voorkomen dat u als dorpsraad de komende maanden toch
vragen of klachten bereiken van inwoners over bijvoorbeeld overlast, ondanks alle
voorzorgsmaatregelen door ons. Wij zijn altijd graag bereid met u te bespreken of een
nieuwe bijeenkomst of een andere voorlichting samen met de dorpsraad kan worden
georganiseerd.

Naast een exemplaar van de krant stuur ik met deze brief een informatie-A4 dat u
wellicht kunt opnemen in uw dorpskrant of op publieke plaatsen neerleggen voor
inwoners om mee te nemen. Desgevraagd stuur ik het u in een oplage naar wens,
gedrukt op ons logopapier.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000,4330 ZW Middelburg
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Nogmaals dank voor uw medewerking en wellicht tot horens.

(corn mu nicatieadviseu r)
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Start dijkversterking
langs Hoedekenskerkepolder

Omstreeks medio juni start de uitvoering van de dijkversterking
langs de Hoedekenskerkepolder. Met een onderbreking tussen
oktober en april, lopen de werkzaamheden door tot najaar 2006.
Dit kan voor enige overlast zorgen, bijvoorbeeld door transport.

Dijkversterking is nodig voor de veiligheid en bescherming tegen overstroming.
Langs Hoedekenskerkepolder wordt over 2300 meter aan de dijk gewerkt.
Daarin liggen twee havens: de gemeentehaven met het uitstroomgemaal en de
voormalige veerhaven. De steenbekleding op de glooiing bestaat uit
Haringmanblokken en diverse soorten natuursteen. Op het deel boven de
waterlijn komen nieuwe betonzuilen. Op het stuk beneden de waterlijn wordt
breuksteen gestort en met asfalt overgegoten. Nagenoeg heel het terrein aan de
noordzijde van de veerhaven wordt opgehoogd tot een hoogte van ruim zes
meter boven NAP.

Achtergrond van project
Rijkswaterstaat en de beide waterschappen werken samen in het project
Zeeweringen. Sinds 1997 wordt er gewerkt aan de dijkversterking langs de
Westerschelde. Bij extreem zwaar weer kan de stenen bekleding die op de
glooiing van de meeste dijken ligt, op sommige stukken loslaten. In die gevallen
moet daar de steenbekleding worden versterkt of vervangen. Hoewel er geen
sprake is van acuut gevaar, zijn de werken noodzakelijk om nu en in de
toekomst aan de hoge, wettelijke veiligheidsnorm te voldoen.

Informatie
Begin april is in Hoedekenskerke huis aan huis een informatiekrant bezorgd.
Heeft u de krant niet meer, dan kunt u bellen met het projectbureau
Zeeweringen, telefoon 0118-621370. Voor achtergronden over het project kunt
u ook terecht op onze website www.zeeweringen.nl
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http://www.zeeweringen.nl



