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Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

In verband met de voorgenomen dijkversterking langs de Scheldeboulevard in
Terneuzen in 2006, nodig ik u graag uit voor een voorlichtingsbijeenkomst.
De datum, tijdstip en locatie ontvangt u eerdaags.

Rijkswaterstaat gaat de steenbekleding op de dijk versterken langs de voormalige
veerhaven, de Scheldeboulevard en de Oesterputten. Het gaat om een lengte van
circa 1400 meter. Niet tot het projectgebied behoren de havendammen van de oude
veerhaven die nu als jachthaven wordt gebruikt. Het meer oostelijk gelegen traject
Ser Lippenspolder werd reeds eerder verbeterd.

Rijkswaterstaat en de gemeente Terneuzen bereiden maatregelen voor om overlast
zoveel mogelijk te voorkomen. Bijvoorbeeld door in de uitvoering rekening te houden
met data waarop evenementen plaatsvinden en de aan- en afvoerroute van
materialen. Toch vragen wij uw begrip voor enige overlast. De kranen en
vrachtwagens rijden immers vooral in de lente en zomer, juist wanneer er in het
werkgebied veel recreatie is en evenementen plaatsvinden. Dat is onhandig, maar
onvermijdelijk. Tussen 1 oktober en 1 april mag namelijk de glooiing niet worden
opgebroken. De kans dat er schade optreedt als gevolg van de ongunstige
weersomstandigheden is dan te groot.

Inmiddels is de planvoorbereiding afgerond, de planbeschrijving (incl. bijlagen) bevat
alle relevante informatie voor de inspraak en de besluitvorming. Het geeft precies aan
wat de bedoeling is, hoe en wanneer het werk wordt uitgevoerd, welke gevolgen het
werk zelf heeft op de omgeving in de ruimste zin des woord en hoe wordt omgegaan
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met de eventuele gevolgen van de werkzaamheden. Het plan voor de
Scheldeboulevard ligt ter inzage vanaf 17 oktober tot en met 25 november a.s. bij de
provincie, Rijkswaterstaat Zeeland en de gemeente Terneuzen. U kunt het plan in
dezelfde periode ook downloaden op de website van het projectbureau
(www.zeeweringen.nl).

Zoals ik in het begin van deze brief aangaf, treffen wij op dit moment voorbereidingen
voor een besloten voorlichtingsbijeenkomst met u en andere gebruikers van de
jachthaven. Ook direct omwonenden worden tijdig geïnformeerd over de uitvoering.
In het voorjaar van 2006 is er een publieke informatieavond. Intussen kunt u voor
meer informatie over het project terecht op de website www.zeeweringen.nl.

Met vriendelijke groet,

(projectsecretaris projectbureau Zeeweringen)
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