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Aanleiding voor de bespreking is het uitvoeren van werkzaamheden aan de Havendam
van de Buitenhaven te Vlissingen. Als gevolg van deze werkzaamheden zal de op dam
aanwezige frietzaak (tijdelijk) verplaatst moeten worden.

stelt de medewerkers van Rijkswaterstaat en Waterschap voor.
Het Projectbureau Zeeweringen houdt zich bezig met het verbeteren van bekledingen
van dijken langs de Westerschelde die niet voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm.
De havendam is weliswaar geen primaire waterkering maar is wel van belang voor de
achterliggende buitenhaven. De bekleding moet daarom verbeterd worden.
De bestaande bekleding van natuursteen op de taluds zal worden overlaagd met een
laag breuksteen en ingegoten met gietasfalt. Daar waar de frietzaak nu staat zullen de
betonblokken worden verwijderd. Deze worden vervangen door een laag asfalt met
daarop een oppervlakbehandeling.

Dhr. meldt dat de Provincie (na overleg met de gemeente) een alternatieve
locatie heeft aangegeven voor de frietzaak: parkeerterreintje achter de nieuwe
uitwateringssluis.

geeft aan dat haar voorkeur uitgaat naar een locatie op de
buitenberm van de Eilanddijk. en geven aan dat dit nagenoeg
onmogelijk is omdat aan de Eilanddijk zelf ook werkzaamheden worden uitgevoerd en
dat een gedeelte van de Eilanddijk en de gehele havendam tijdens de werkzaamheden
worden afgesloten. De locatie achter de uitwateringssluis ligt in de looproute van en
naar het station en is waarschijnlijk gunstiger.

Dhr. geeft aan dat de werkzaamheden aan de dam uitgevoerd gaan worden
in de periode van 1 april 2006 tot en met 31 juli 2006.

Directie Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

PIa Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.
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Het is van de belang dat de frietzaak voor 1 april 2006 verplaatst is.
geeft aan dat dat in principe geen probleem is. Na het seizoen van 2005 of net voor
het begin van het seizoen van 2006 zal de frietzaak verplaatst worden.

vraagt hoe omgegaan wordt met de kabels en leidingen (elektra,
water en telefoon). Hier zal tijdens de uitvoering van de werkzaamheden rekening
mee gehouden moeten worden. en dhr. zullen e.e.a. bekijken.

geeft aan dat het wenselijk is om de frietzaak aan te sluiten op de
riolering. Dhr. meldt dat zij hierover het beste contact op kan nemen met de
gemeente Vlissingen (dhr. . Ook is hiervoor ontheffing nodig van het
Waterschap Zeeuwse Eilanden.
Indien mogelijk en noodzakelijk kunnen werkzaamheden m.b.t. de riolering
gecombineerd worden met de werkzaamheden aan de dam.
Wanneer mevrouw meer informatie hierover heeft zal zij dat doorgeven.

Over de gang van zaken m.b.t. de uitvoering van de diverse werkzaamheden zal
contact onderhouden worden.




