
Projectbureauoverleg

memo Publieksgerichte voorzieningen

Beste leden van het Pbo,

Van de Dorpsraad Kerkwerve e.o. en de bewoners van Roeishoek zijn verzoeken
ontvangen voor publieksgerichte voorzieningen. De reactie van de dorpsraad was
een zienswijze naar aanleiding van de terinzagelegging van de plannen in het
kader van de Waterwet.

Trap bij strand "De Prommei" (traject Polder Schouwen)
Voorstel: De dorpsraad Kerkwerve e.o. heeft verzocht om een trap aan te
brengen bij de "de Prommei" tussen het buitendijks gelegen plateau en het
naastgelegen strandje. Op zowel het plateau als het strandje wordt veelvuldig
gerecreëerd. Momenteel kan men via een touwleuning het strand vanaf het
plateau benaderen. Binnendijks bevindt zich al een trap. Buitendijks is er een trap
tot op de berm.
Kosten: Tussen c 5.000,- en c 10.000,-
Advies aan Pbo: Honoreren. Er is al een voorziening (in de vorm van een
touwleuning) aanwezig en trap heeft hier zeker meerwaarde.

Eerder aanbrengen toplaag weg Roeishoek (traject Tweede Bathpolder)
Voorstel: Door de bewoners van Roeishoek is gevraagd om toplaag op de
toegangsweg naar de Roeishoek z.s.m. aan te brengen i.p.v. op het eind van de
werk. Doel is om gedurende de werkzaamheden stofoverlast tegen te gaan.
Nadeel is dat er nog transport over deze weg zal plaatsvinden, waardoor er
schade aan de toplaag kan ontstaan.
Kosten: Worden geschat op ca. € 2000,- t.b.v. herstel kapotgereden delen
toplaag. Indien de hele toplaag vervangen moet worden (wat onwaarschijnlijk is),
bedragen de kosten ca. € 8500,-.
Advies aan Pbo: Honoreren. Het (recreatie)verkeer nabij Roeishoek rijdt
momenteel over de fundering van de weg die uit (fosfor)slakken/betonpuin
bestaat. In augustus en september zullen de transporten over deze weg rijden.
Dit zal nodige (stof)overlast en daardoor klachten met zich meebrengen.
Daarnaast is naar de omgeving gecommuniceerd dat het gedeelte tot aan de
woningen bij Roeishoek in mei gereed zal zijn.

Bovenstaande voorstellen zijn reeds in het rolhoudersoverleg (RHO) besproken en
daar akkoord bevonden.
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