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Afschrift aan

Op 7 februari heeft er in het kader van de komende dijkversterking rond de haven
Walsoorden een overleg plaatsgevonden tussen gemeente Hulst en het
projectbureau Zeeweringen (PBZ). Het doel van dit overleg is het afstemmen van
de communicatie met belanghebbenden bij de komende werkzaamheden .• De volgende aandachtspunten zijn aan de orde geweest:

1. De werkzaamheden van de dijkversterking Walsoorden worden in 2012
uitgevoerd en bestaan uit het aanbrengen van een bekleding van open
steenasfalt op de huidige groene dijk. De nieuw aan te brengen
asfaltbekleding wordt na aanbrengen afgedekt met grond en ingezaaid
met gras. De kruin van de dijk zal op 1 hoogte worden gebracht,
waardoor plaatselijk 0/5m tot 1m kruinverhoging zal plaatsvinden;

2. Op verzoek van het waterschap zal een dijkovergang voor fietsers worden
aangebracht en een dijkovergang voor mindervaliden. De toegang tot het
haventerrein aan de zuidzijde (Havenstraat) zal verdwijnen omdat de
huidige Havenstraat zal worden opgehoogd. Het gebouw van de
havenmeester zal dan worden gesloopt;

3. De gemeente Hulst is voornemens de Mariadijk tussen de
Walsoordensestraat en de Havenstraat af te sluiten voor alle verkeer. De
bereikbaarheid Van het haventerrein wordt dan gegarandeerd door de aan
te brengen dijkovergang voor fietsers;

4. De afsluiting van de Mariadijk is een verzoek van Bleijko Betonwaren BV,
omdat deze weg het opslagterrein in tweeën verdeelt. De Mariadijk is
eigendom van Domeinen;

5. De plannen genoemd onder de punten 2 t/rn 4 zullen beoordeeld worden
in de raadsvergadering van 28 april; op verzoek van de wethouder zullen
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belanghebbenden en omwonenden nader over de plannen worden
geïnformeerd.

6. Op verzoek van het Projectbureau Zeeweringen worden eerst met
belanghebbenden individuele gesprekken gevoerd. Op initiatief van
gemeente Hulst wordt nadien een informatieavond gehouden.

Betreffende het nader te organiseren gesprekken met belanghebbenden zijn
de volgende acties afgesproken:
7. Projectbureau Zeeweringen zal een korte beschrijving van het werk aan de

gemeente aanleveren. PBZ)
8. Gemeente Hulst zal een overzicht aanleveren met alle belanghebbenden

betreffende werkzaamheden Walsoorden. Actie (gem. Hulst)
9. Projectbureau Zeeweringen zal in overleg met gemeente Hulst (mevr. C.

van Damme) de te houden individuele overleggen met belanghebbenden
inplannen. - Actie (PBZ)

10. Het waterschap Scheldestromen (Piet Stouten) zal een overleg inplannen
met bewoners van Walsoordensestraat 4

Actie (waterschap)
11.Gemeente Hulst zal een informatieavond organiseren voor bewoners en

belanghebbenden na het houden van de individuele gesprekken.
Actie (gem. Hulst)
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