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Toelichting Projectbureau Zeeweringen.
start met een korte uitleg over het Projectbureau Zeeweringen in het

algemeen. Het projectbureau houdt zich in samenwerking met de waterschappen
bezig met het verbeteren van steenbekledingen op dijken langs de Westerschelde en
Oosterschelde. De reden hiervoor is dat uit een onderzoek is gebleken dat een groot
deel van deze steenbekledingen niet voldoet aan de wettelijke norm (Wet op de
Waterkering): het kunnen doorstaan van een storm met een kans van voor komen van
eens per 4000 jaar.
Het dijkvak Zoutelande is één van de locaties waar de steenbekleding verbeterd dient
te worden.

Het werk bestaat grofweg uit drie delen: het dijklichaam en een tweetal
aansluitingsconstructie naar de aan weerszijden gelegen duingebieden.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de periode van half maart 2009 tot
en met oktober 2009.
De werkzaamheden aan de beide aansluitingsconstructies dienen uiterlijk 15 mei 2009
gereed te zijn. Wanneer aan de aansluitingsconstructies gewerkt wordt, zullen de ter
plaatse aanwezige dijkovergangen vanuit veiligheidsoverwegingen afgesloten worden.

In het contract zijn werktijden voorgeschreven.
In de periode tot en met 15 mei 2009 gelden de volgende werktijden:
Werkdagen van 07:00 uur t/rn 21 :00 uur
Zaterdagen van 07:00 uur t/rn 19:00 uur
In de periode na 15 mei 2009 zijn de volgende werktijden van kracht:
Werkdagen van 07:00 uur t/rn 19:00 uur
Andere dagen alleen na uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.
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In de periode van 13 juli 2009 t/rn 16 augustus 2009 mag de aannemer geen
werkzaamheden uitvoeren t.p.v. de dijk en de aansluitingsconstructies. Dit vanwege
de vakantieperiode. De aannemer dient er in deze periode voor te zorgen dat het
terrein zodanig achtergelaten wordt dat dit goed en veilig betreed baar is voor alle
gebruikers.

Transporten vinden plaats via een vooraf vastgestelde transportroute. Er zullen geen
transporten door de kern van Zoutelande plaatsvinden. Alle transporten komen uit de
richting Westkapelle en bereiken het werk via de dijkovergang aan de westzijde van
het werkterrein.

Op 23 september 2009 zal er door het Projectbureau Zeeweringen en de aannemer
tijdens de openbare dorpsraadvergadering een toelichting gegeven worden op de
werkzaam heden.

Projectbureau Zeeweringen is bereid (als daar behoefte aan is) om tijdens een
ledenvergadering van de ZOMID een voorlichting te komen geven over de uit te
voeren werkzaamheden.

Daarnaast zal het projectbureau ervoor zorgen dat er zowel nederlands- als duitstalige
folders komen m.b.t. de werkzaamheden die de ondernemers aan klanten mee kunnen
geven.

Vragen c.q. aandachtspunten ZOMID

• Stuifoverlast is voor lOMID een belangrijk aandachtspunt.
In het contract zijn eisen opgenomen om deze stuifoverlast te beperken /
tegen te gaan. De aannemer dient hiervoor maatregelen op te nemen in zijn
plannen

• Kunnen overgangen t.p. v. trappen open blijven i. v.m. de bereikbaarheid van
het strand. Wanneer dit niet zo is moeten recreanten behoor/ijk ver om/open
om het strand te bereiken.
In principe is dit vanuit veilheidsoogpunt niet mogelijk omdat ook wanneer er
op een bepaald deel niet gewerkt wordt, er toch transporten plaats vinden.

• Is het moge/ijk om overgangen t.p. v. trappen zo lang moge/ijk open te
houden en wanneer er geen werkzaamheden meer plaatsvinden z.s.m. weer
open te stellen zodat recreanten makkelijk op het strand kunnen komen?
Dit zal meegenomen worden richting aannemer (actie ZOMID-01).

• Is het mogelijk in de weekenden het werkterrein open te stellen?
Dit zal meegenomen worden richting aannemer (actie ZOMID-02).

• Er wordt asfalt verwerkt. Komt er net als in Westkapelle een asfaltcentrale op
het werk. lo ja, waar? Locatie liever niet midden in loutelande.
Momenteel is nog niet bekend of de aannemer voor het werk gebruik gaat
maken van een asfaltcentrale en of deze op of in de nabijheid van het
werkterrein geplaatst gaat worden. Wanneer dit het geval is zal de aannemer
contact leggen met de gemeente Veere om e.e.a. te bespreken.
Verzoek om de centrale niet midden in Zoutelande te plaatsen zal worden
meegenomen richting aannemer (actie ZOMID-03).



• Is het mogeliik om ter plaatse van de grote trap en diikovergeng aan te leggen
die gebruikt kan worden door rolstoelers en mensen met kinderwagen. Zowel
aan binnen- als buitenziide van de diik. ZOMID heeft hierover al geruime tiid
contact met de gemeente Veere. Tot op heden zonder resultaat. Het uitvoeren
van de werkzaamheden aan de diik is een mooie gelegenheid om dergetijtee
overgang mee te nemen. ZOMID wil tnogeluk onderzoeken om subsidie te
verkrijgen via de Provincie.
Hier kunnen op dit moment geen toezeggingen gedaan worden. Zal
meegenomen worden richting het Projectbureau Zeeweringen. Tevens
meenemen in een overleg met gemeente Veere op 30/6/2008. Daarnaast
eventueel op bestuurlijk niveau (actie ZOMID-04).

C t ton actgegevens:
Instantie Adres Telefoon E-mail
Projectbureau Zeeweringen Postbus 1000
Contactpersoon 4330 ZW Middelburg
Aannemer Postbus 86
Zeeuwse Stromen BV 4460 AB Goes
Contactpersoon
ZOMID
Contactpersoon
ZOMID
Contactpersoon

A r' t

•
ctie IJS

Nummer Omschrijving Naam
ZOMID-01 Trappen zo lang mogelijk openhouden en zo snel

mogelijk weer open na werkzaamheden t.b.v.
bereikbaarheid, vraag meenemen richting aannemer.

ZOMID-02 Terrein in weekenden openstellen, vraag meenemen
richting aannemer

ZOMID-03 Locatie asfaltcentrale
ZOMID-04 Dijkovergang t.b.v. rolstoelers en kinderwagens diverse

verzoeken indienen




