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Aan de bewoners van dit adres

Datum 21 maart 2011
Onderwerp Transportroute dijktraject Everingepolder / Van Hattumpolder

Geachte heer, mevrouw,

Projectbureau Zeeweringen versterkt in 2011 de dijk tussen Ellewoutsdijk en
Baarland. Het voorbereidende werk is in maart gestart. De dijkversterking is in
november 2011 afgerond. Het materiaal dat voor het werk nodig is, wordt met
vrachtwagens aangevoerd. Op de bijgevoegde kaart ziet u hoe het vrachtverkeer
rijdt. Houd er rekening mee dat het op deze wegen tijdelijk drukker is dan
gewoonlijk. Helaas is enige overlast bij een dijkversterking niet te vermijden. We
nemen wel maatregelen om de hinder te beperken. Zo werken we alleen tussen
07.00 en 19.00 uur en doen we ons best om de transportwegen stof- en
moddervrij te houden.

Aan de westkant
Het werkverkeer rijdt langs EPZ. Er zijn plannen om deze weg af te sluiten. Indien
dit gebeurt tijdens onze dijkversterking en onze vrachtwagens geen gebruik meer
kunnen maken van deze weg, dan nemen ze de Weelhoekweg. Deze weg wordt
dan wel vooraf geschikt gemaakt voor het zware vrachtverkeer. In eerste
instantie zou het werkverkeer via de Kaaiweg en Monsterweg rijden. Dat gaat niet
meer door.

Aan de oostka nt
Aan de oostkant van het dijktraject zijn ook twee routes ingesteld. In het
hoogseizoen vermijdt het werkverkeer camping Scheldeoord om gasten te
ontzien. Vanaf 1 september 2011 rijden de vrachtwagens een alternatieve route
om bewoners van de Bakendorpseweg tegemoet te komen.

Depots
Het projectbureau slaat het materiaal voor de versterking op in twee depots: aan
de Zeedijk bij de Total-steiger net buiten Borssele en aan de Kapuinhoekweg net
buiten Hoedekenskerke. De grond en de betonblokken die hier nu al liggen,
worden voor de dijkversterking gebruikt.
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Geen vooropname
Alle woningen en panden die in de buurt van de transportroute of het werkgebied
liggen, zijn geïnventariseerd. Bij woningen die zich dichter dan tien meter van de
transportroute of het werkgebied bevinden, is een bouwkundige vooropname
uitgevoerd. Hoewel we geen schade aan gebouwen verwachten, is deze
vooropname voor de zekerheid gedaan. Zo kan eventuele schade op correcte
wijze afgehandeld worden.
Omdat de transportroute nog gewijzigd is, is bij enkele woningen een
vooropname uitgevoerd terwijl er geen vrachtverkeer langs hun huis zal rijden.

Meer info
Wilt u op de hoogte blijven van de dijkversterking Everingepolder / Van
Hattumpolder? Dan kunt u zich op onze website www.zeeweringen.nl aanmelden
voor een digitale nieuwsbrief. Zo ontvangt u het laatste nieuws automatisch in uw
postvak.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met , te bereiken via
telefoonnummer of via e-mail nl.

Met vriendelijke groet,

DE STAATSSECRETARISVAN INFRASTRUCTUUREN MILIEU,
Namens deze,
DE PROJECTMANAGERVAN PROJECTBUREAUZEEWERINGEN,
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