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onderwerp: Dijkversterking Zoutelande

Geachte heren, dames,

In december 2008 is overleg geweest tussen medewerkers van uw bureau en de heren en
van de gemeente Veere. Het doel van dit overleg was om te bekijken of werkzaamheden van

het projectbureau Zeeweringen gecombineerd kunnen worden met werkzaamheden van de gemeente
Veere. Ook de wensen van de bevolking van Zoutelande zijn tijdens dit overleg b,esproken.

Slijtlaag
Zoals in.het projectoverleg van 17februari j.l, mondeling.is.besproken wensen.wij.mede namens een
afvaardiging van de bevolking van Zoute lande dat op de asfaltverharding op de kruin van de dijk een
enkele, afgewalste slijtlaag, gradering 3/8 mm van parelgrind, kleur wit komt. Volgens uw mondelinge
toezegging kan deze voor rekening van uw Projectbureau worden aangebracht.

Walk offame
Met uw voorstel zoals aangegeven op de bijbehorende tekening voor de nieuwe locatie van de "walk of
fame" met een lengte van 15 meter in plaats van 50 meter gaan wij akkoord.

Buitendijkse opritlhellingbaan binnenzijde
Het bleek dat met name het aanpassen van de buitendijkse oprit aan de zuidzijde op vrij eenvoudige wijze
gerealiseerd kan worden in uw plannen en dat u dit voor uw rekening wilt nemen met die voorwaarde dat
de extra benodigde stelconplaten voor rekening van de gemeente zullen komen.

Inmiddels is aan uw aannemer Zeeuwse Stromen offerte gevraagd voor het aanbrengen van deze
verharding. Ook hebben wij aan dit bedrijf offerte gevraagd voor het aanpassen van een wandelpad aan de
binnenzijde van de dijk. Wellicht is het voor ons voordeliger om beide werken te combineren. Uiterlijk
3 april a.s verwachten wij de offerte in ons bezit te hebben en kunnen wij u binnen enkele weken
(kredietaanvraag) uitsluitsel geven omtrent het wel of niet laten aanpassen van de oprit aan de buitenzijde.
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