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1. Opening

opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Voorstelronde

Opdrachtgever: , contractgemachtigde;
communicatie adviseur; ontwerper; traject
ecoloog; risico manager en contractgemachtigde.
Opdrachtnemer: projectleider; hoofduitvoerder en

werkvoorbereider.

3. Afspraken communicatielijnen

geeft toelichting op het communicatie traject.
Door middel van brieven omwonenden, Web site gemeente Borsele ,eigen website
Projectbureau, informatie borden en de digitale nieuwsbrief wordt de omgeving
direct geïnformeerd, ook gedurende de lopende werkzaamheden.
Ze wijst tevens op het bestaande persprotocol, en dat de lopende en komende
informatie via zal lopen.
Wat Waarde Westveer betreft wil ze graag bijtijds, ter wille van de omwonende,
weten of de aannemer de breuksteen via water of de weg zal vervoeren.

wijst nog op de bestaande fiets- wandelroutes bij Waarde Westveer en
Hoedekenskerke. In principe zijn alle belanghebbende geïnformeerd, maar het
blijft een aandachtspunt tijdens de werken, hoewel Waarde Westveer pas in begin
Augustus aangepakt zal worden.
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4. Ecologie

geeft uit haar professie toelichting op het werk en de werkzaamheden. Het
is geen Habitat gebied, wijst wel op de zorg plicht van de aannemer. Het kort
houden van het gras, zeker nu, verkleint de kans op onwelkome broedgasten.
Indien men gietasfalt gebruikt zorgen dat er geen vogels in verzeild kunnen
raken.

wijst nog op de kreukelberm, die daar ook de werkgrens is.
Er is daar bewust gekozen om pas na 15 juli, dus na het broedseizoen, aan de
slag te gaan.

5. Spiegelsessie

neemt de lijst met kritieke punten door met de
contractgemachtigden, ontwerper en de aannemer.
Een van de aandachtspunten blijft het aantoonbaar maken van de verdichtingen
Van de grondverbeteringen.
Zal nog nader worden bekeken door de aannemer, ontwerper en
Wat betreft kabels en leidingen blijft even een lastige zaak in verband met de
planning van Delta Nuts. Wordt wel aan gewerkt door de opdrachtgever.

6 Rondvraag.

Wat te doen met de zakbakens en peilbuizen in de haven op de
aangebrachte grondverbetering?

Antwoord: Geen probleem. Kunnen worden verwijderd.

Verkennend bodemonderzoek, opdrachtgever?

Antwoord: Contract is duidelijk; aannemer moet zelf onderzoek doen van
ontvangende bodem.

Het nog te doen stukje asbest onderzoek, is volgens hem een
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en niet van de aannemer.

Antwoord: de opdrachtnemer gaat dit onmiddellijk uitzoeken, en zal dit gelijk aan
de aannemer terugkoppelen.

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aandeel aan deze vergadering.
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