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De heer is afwezig. Hij heeft kennis genomen van de plan beschrijving en
heeft zover bekend geen op- of aanmerkingen. Indien deze alsnog komen, neemt hij
hierover contact op met .

Projectbureau Zeeweringen geeft toelichting op het ontwerp en de maatregelen die
genomen zijn om overlast te beperken.

Met Stichting Het Zeeuwse Landschap is overleg gevoerd over het schor, de
landbouwhaven, de eendenkooi en de holle stelle.
Met de RACM is overleg gevoerd over de holle stelle, aangezien dit een
rijksmonument is.
Met de mosselkweker bleek overleg moeizaam. Hij wenst verplaatsing, wat niet door
het Projectbureau teregelen is.
Met de horeca-ondernemer is regelmatig overleg gevoerd tav de
inrichting van het havenplateau. Hij heeft een zienswijze ingediend over de periode
van de werkzaamheden. Het projectbureau is voornemens in maart de doorsteek van
de dammen en de glooiing tussen de dammen uit te voeren en na de bouwvak de
ophoging en herinrichting van het plateau en de glooiing ter plaatse van het strandje
te doen. In deze perioden zijn de gevolgen van eventuele overlast voor de horeca-
ondernemer en de mosselkweker door werkzaamheden minimaal.
Voorgesteld wordt om de werktijden te beperken tot 7.00 t/rn 19.00 om overlast 's
avonds te voorkomen.
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315AOverieg 27 augustus 2008 over uitvoering Anna Ja

PZD -08 ontwerp

De transportroute loopt langs de Sluisweg, Krammersweg en Lageweg, de
Delcampoweg en de weg binnendijks van de Willemspolder (in beheer bij het
waterschap) en de Rijksweg (in beheer bij de Provincie). Voor de bewoners aan de
Sluisweg en Krammersweg wordt een informatie-avond georganiseerd in januari of
februari 2009.

De gemeente kan zich vinden in de mitigerende maatregelen. De gemeente zou
overleg in eerder stadium op prijs stellen. Voor dit werk is/was dit evenwel minder
relevant. Voor bijvoorbeeld het werk bij St-Philipsland (2013) is dit wel noodzakelijk.
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