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Dorpsraad Kloosterzancle

Past.Smuldersstraat 37
4587 AG Kloosterzande

Dagelijks Bestuur
Waterschap Schelde stromen
Postbus 1000
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Geachte heer/mevrouw, ~ri~~i;~-~
Op 24 februari is aan de dorpsraad door het projectbureau zeeweringen uileg gegeveh:;~·ntt0j~~];:~~~~~ ~î>..O..j
i.v.m.de dijkversterking haven Walsoorden. ;~-,--_._-:---,_.=~.-}:~ror;.,_..j
Naar aanleiding van het verslaq was aanwezig. r..........~··~~~·=__,_~·_~--t"o;''.i

m.k.g afwezig. ~=~~--'r::1
Als dorpsraad willen wij_e..enzienswijze indienen nl: \' --~ _).-:',;::'~C~·h~'IE:":F·~,r~·-rr·~~;':';":~~-E"FI~;;J.ai~

a Een dijkovergang voor minder validen is nu 'geprojecteerd ten zuiden van de ciRcuÜÎ11ÈMAP
~alsoordensestraat ter hoogte van dijkpaal no 244 dit zal met grote problemen ------'- _ _.;_~ _,L,........,;J

gepaard gaan omdat aan die zijde diverse bebouwingen staan en daar door zal
het privé leven van de bewoners worden aangetast. '
Als dorpsraad zijn wij van mening dat dit te vermijden is als deze ;dijkovergang
ten noorden van de Walsoordensestraat aangelegd zal worden aangezien
daar geen bebouwing aanwezig is. [zie op tekening no 1.] .

Onderwerp: Dijkversterking Walsoorden

Datum: 15 -03-2011

2.Het aan te leggen fietspad vanaf dijkpaal242 tot de kruising Haventerrein - Mariadijk
dijkpaal 240 zoals op de kaart is aangegeven zal dit tot onoverzichtelijke gevaarlijke
situaties leiden omdat het verkeer komende van het haven terrein niet kan zien aankomen.
Wij als dorpsraad zijn van mening dat het fietspad 5 a 10 meter van de weg moet komen
te liggen daar door kan hij haaks aansluiten op de weg en kan men het verkeer
van links en rechts zien aankomen.[ zie op tekening no 2.]

3. De dorpsraad blijft van mening dat voor minder validen afkomstig uit zuidelijke richting
IfIIiiver de kinderkoppen de veerstoep c.q. klapkot niet kunnen bereiken daarom dringen wij
.. op aan om een strook kinderkoppen te vervangen voor een strook asfalt.[zie op tekening no 3.]

Indien er nog vragen zijn is graag bereid dit mondeling toe te lichten.

Namens de Dorpsraad Kloosterzande,

.--"- .~"
lC~Opielw.ordtwer;Zonden!oOaar Projectbureau Zeeweringen
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Zienswijze dijkversterking haven Walsoorden I
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