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Verbetering gezette steenbekleding Kruiningenpolder

Geachte

Naar aanleiding van uw brief van 4 juni jl., waarin u onze medewerking vraagt bij de
totstandkoming van een obstakelvrije fietsroute tussen de verkeerspost Hansweert en Waarde,

deel ik u het volgende mee.

In het huidige ontwerp van het dijkvak Kruiningenpolder wordt de onderhoudsstrook, die zich
buitendijks bevindt, beëindigd ter hoogte van de veerhaven. Het aanbrengen van een tijdelijke
aansluiting op het veerhaventerrein zou kunnen voorzien in de door u gewenste obstakelvrije
fietsroute. Het maken van dergelijke aansluitingen behoort in eerste instantie niet tot de
werkzaamheden in het kader van het project Zeeweringen. Desondanks zijn wij graag bereid
onze medewerking te verlenen bij de totstandkoming ervan. Ik acht het wenselijk dat daarbij
door uw gemeente wordt overlegd met het waterschap Zeeuwse Eilanden, de dienstkring
Schelde-Rijn van Rijkswaterstaat en het projectbureau Zeeweringen. In dit overleg zal in ieder
geval de financiering van eventueel aanvullende werkzaamheden besproken moeten worden.
Het lijkt mij het meest praktisch als hetinitiatief voor een dergelijk overleg van uw zijde komt.

Een afschrift van deze brief is verzonden naar waterschap Zeeuwse Eilanden.

Hoogachtend,

de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
de hoofdingenieur-directeur,
namens deze,
de projectmanager van het project ureau Zeeweringen,

Telefoon (

Fax0113-216124Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 114,4460 AC Goes

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 Goes

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