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Uw kenmerk

fax 2-2-99 reactie op zienswijze ZMF

Naar aanleiding van de brief van de Zeeuwse Milieu Federatie over het Plan verbetering
dijkvak Thomaespolder het volgende:

De ZMF acht recreatief medegebruik aan de buitenzijde van de Thomaespolder
ongewenst en vraagt of en zo ja hoe dit kan worden bereikt.

Met de partners in het Project Zeeweringen is afgesproken om zoveel mogelijk met de
uitvoering van het werk mee te nemen voorzieningen die er toe leiden dat het gebruik
van de onderhoudsstrook op de buitenberm in overeenstemming wordt gebracht met de
belangen van recreatie, natuur of cultuurhistorie.
Uit gevoerd overleg met de ZMF en de gemeente Oostburg is gebleken dat een voor
zowel natuur als recreatie acceptabele oplossing wordt bereikt als de onderhoudsstrook
vanaf Nol Zeven voor fietsverkeer wordt afgesloten. Dit betekent dat de aan het begin
en het eind van het werk aanwezige dijkovergangen voor fietsers toegankelijk zullen
worden en dat de doorgaande route over de buitenberm bijvoorbeeld door het
aanleggen van een strook doorgroeiblokken wordt verhinderd.

Wanneer uw waterschap tot zo'n beheersmaatregel besluit, kunnen de te treffen
voorzieningen in het bestek worden opgenomen. Voorstellen van het waterschap zien
we graag tegemoet.
Overigens geeft het concept van uw antwoordbrief aan de ZMF mij geen aanleiding tot
v rdere opmerkingen.

Projectbureau Zeeweringen

Postadres pia postbus 114, 4460 AC Goes

Bezoekadres pia waterschap Zeeuwse Eilanden,

Piet-Heinstraat 77 Goes

Telefoon (0113) 24 13 70

Telefax (0113) 21 61 24

Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen en de provincie Zeeland.

Vanaf NS station richting centrum. na 150 m. rechts.
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