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. Onderwerp

Omleidingsroutes fietsverkeer bij dijkwerken Kisters of Suzanna's Inlaag en Schelphoek
Oost

Uw kenmerk

Geachte heer

Naar aanleiding van een actie voortvloeiend uit het overleg tussen u en Projectbureau
Zeeweringen d.d. 6 september jl. (verslag PZDT-V-07438 best) zend ik u hierbij ter
informatie de tekening met de omleidingroutes voor fietsverkeer gedurende de
dijkwerken aan de Kisters of Suzanna's Inlaag en de Schelphoek Oost.

In overleg met het Routebureau Zeeland is besloten de omleidingen af te stemmen op
het aanwezige en veelvuldig gebruikte fietsknooppuntennetwerk.

De omleidingroutes gaan in vanaf maart 2008. De omleidingroute aangaande het
dijkwerk Kisters of Suzanna's Inlaag komt per 1 juli 2008 te vervallen, dan gaat het
dijktraject weer open voor fietsverkeer. Dit geldt niet voor het dijktraject Schelphoek
Oost, dit blijft gesloten tot 1 oktober 2008.

Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Bij vragen verzoek ik u contact
met mij op te nemen.

Rijkswaterstaat Zeeland Telefoon (0118) 62 13 70

Projectbureau Zeeweringen Fax (0118) 62 19 93

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg E-mail

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Internet www.zeeweringen.nl

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.rn. de Zeeuwse waterschappen.

http://www.zeeweringen.nl
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communicatietraject ter voorbereiding van de uitvoering

•

_.
rstakeholders relatie PBZ WZE Acties . .~'-'

Gemeente Wet op WK Toezending plan, aanbieden toelichting te geven gesprek met gemeente over de noodzaak van de uitvoering Zodra voorontwerp definitief is " I

ontwerp gemeentelijke voorzieningen, trappen, picknick-, fiets- en Het wensenpakket van de gemeente zal groot zijn. Echter in idem .~ f'i

parkeerplaatsen, strandjes, haventjes het kader van bok worden slechts de steenglooiingen versterkt. . \ . .•.\
Ingeval van medefinancierinq kunnen werkjes in de uitvoering

- meegenomen worden.
.,.4

depotruimte Aanvraaqontheffinq voor opslag van materialen er wordt naar gestreefd om centrale depots in te richten. Ten Lange doorlooptijd: 4 maanden voor aanbesteding:

.. behoeve van de uitvoering zal de aannemer ook tijdelijke korte doorlooptijd: na aanbesteding bij het startoverleg
opslag van materialen e.d, in de directe omgeving van het met de opdrachtnemer..
werk willen realiseren. De doorlooptijd van de vergunning en -

. de eisen verschillen per-gemeente. De vraag is of de
aannemer de aanvraag· moet. indienen of de opdrachtgever. Is
de doorlooptijd lang, dan moet de opdrachtgever, om stagnatie ,
te voorkomen, aannames doen van welke materialen in welke
hoeveelheden tijdelijk worden opgeslagen. ,

r
·t

transportroute Mijden BBK, afsluiten fiets- en wandelroutes afstemming logische alternatieve routes, voorkomen Ruim voor de aanbesteding. I
vermenging van lanqzaamverkeeofietsers met bouwverkeer. . I

verkeersveiligheid opstellen bebordingsplan Na vaststellen transportroute omleidingroutes vaststellen. Voor de aanbesteding. Wordt opgenomen in h~t bestek. I

evenementen info data van visserijdagen, wielerronde, sails opdrachtnemer informeren (eventueel in bestek) met Voor de aanbesteding. Wordt opgenomen als t
beperking in de uitvoe~ing gedurende bepaalde data. mitigerende maatregel in het bestek .

dorpsraden ontwerp / planning uitnodiging info avond 3 - 5 maanden voor aanbesteding ..
J~

Provincie transportroute Tijdelijke aansluitingen op werkwegen ontwerp (bochtverbreding of aansluiting) bespreken met één jaar voor de aanbesteding
provincie - t:

afstemming uitvoering wegenwerken provincie de uitvoering van wegemyerken door de provincie kunnen één jaar voor de aanbesteding
invloed hebben op de toegankelijkheid van de transportroute. .
Afstemming in overleg OV.3r\/erkeersomleidingen.

ontwerp aansluitingen en vergunning aanvraag aanvragen ontheffingen (maken van aansluitingen, half jaar voor aanbesteding.· ...
uitvoegstroken, bochtverbredingen, afslaand verkeer e.d.) :•...-:-'.--'

fietsrouteplan overleg tijdelijke afsluiting .. afstemming logische alternatieve routes, voorkomen Ruim voor de aanbesteding. , .,.~

vermenging van langzaamverkeer/fietsers met bouwverkeer.

... .
Rijk transportroute Tijdelijke aansluitingen op werkwegen ontwerp (bochtverbreding ofaansluiting) bespreken met Rijk één jaar voor de aanbesteding

afstemmine uitvoerinq werken Rijk (zandsuppletie / bestortlnqeru planningen doorspreken en afstemmen
ontwerp aansluitingen en vergunning aanvraag aanvragen ontheffingen (maken aansluitingen, half jaar voor aanbesteding

bochtverbredingen, afslaand verkeer e.d.) -
uitvoering verkeersleiding / scheepvaartdienst VlisslW'd.inge op de hoogte' Melding maken van voorgenomen werk. Tijdens de uitvoering voor aanvang van de uitvoering

stellen van de planning dient de opdrachtnemer contact te leggen met genoemde
diensten.

Pachters / adressen Lijst met namen, percelen, oppervlaktes Gegevens verzamelen uil GEO-web één jaar voor de aanbesteding I
eigenaren Aanschrijvingen uit de pacht nemen I

overleg met schapenhouders wensen tijdelijke afrasteringen één jaar voor de aanbesteding j

t.
compensatie Overleg afkoop, onderhoud grasmat, afrastering ,',"

. ~-(,
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compensatie percelen kunnen er compensatiepercelen aangeboden worden?
..

., :\.,,' !
Omwonenden transportroute Lijst met namen en adressen van bewoners langs de Gegevens verzamelen uit GEO-web. één jaar voor de aanbesteding ,

transportroute.
,

I

Aanschrijvingen bouwkundige woningopname .. Selectie maken van woningen/bedrijfsgebouwen die in de 2 maanden voor aanbesteding r,~'"

invloedsfeer liggen van trilligen door zwaar werkverkeer.
Aanschrijvingen en data vermetden van de bouwkundige
opname ~.,;" ..

uitvoering Toelichting uitvoering, info avond voorlichting op de uitvoering, melding maken van 3 - 5 maanden voor aanbesteding
klachtennummer. Omwonenden verzoeken direct contact op te
nemen bij constatering schade, I

..
Horeca, campings, adressen Lijst met namen en adressen -'", Gegevens verzamelen uil GEO.-web één jaar voor de aanbesteding ;,)

bedrijven, jachthavens, !

ondernemers, i

!strandpaviljoen
I_. ,

Info avonden 3 maanden voor aanbesteding I
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Inventariseren wensen Kan de bereikbaarheid worden gegarandeerd, eventueel 3 maanden voor aanbesteding
omleidingsroutes aangeven. Moet er compensatie
plaatsvinden in natura of"ijnanciëel?

uitvoering Tijdsplanning uitvoering schaderegeling inkomstenschade
Vissers I adressen Lijst met namen en adressen, percelen De percelen worden ääl1gegeven op de bestekstekeningen.

. mosselkwekers Adressen opvragen bij de Dienst Domeinen .

Lijst met namen en adressen fuikenvissers opvragen bij de Visserijinspectie.
overleg voeren (financiële compensatie)

uitvoering Planning
recreatie I duiksport ontwerp Aanleg duiktrappen wensen veilige bereikbaarheid water. Toekomstig beheer en Voor de aanbesteding. Wordt opgenomen in herbestek
(N.C.B.) onderhoud. Gezamenlijke financiering?

uitvoering Info duikvereniging, recreanten, visvereniging, plaatselijke VVV In het kader van ARBO tijdens werkzaamheden niet voor aanvang uitvoering
over bereikbaarheid bereikbaar. Eventueel door mtigerende maatregelen

tijdsbepaling in bestek opnemen.

Milieu uitvoering Inventariseren lijst van ecologen, e.d.
Overleg mitigerende maatregelen uitnodiging aan ecologen voor bijwonen 1e bouwvergadering

en hun eigenaar maken van de problemen met de uitvoering

Rondleiding met plaatselijke bekende ecologen (VB)
depots Natuurtoets

',t

Reddingsbrigade, uitvoering info tijdsplanning en bereikbaarheid
strandexploitatie
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