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Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

> Retouradres: pia Postadres: Postbus 1000 4330 ZW Middelburg

Aan de bewoners van dit adres

Datum 1 mei 2012
Onderwerp Dijkwerkzaamheden bij Waarde

Geachte heer, mevrouw,

Projectbureau Zeeweringen voert dit jaar herstelwerkzaamheden uit aan een dijk
bij u in de buurt. Het werk start in augustus 2012 en duurt ongeveer vier weken.
Via deze brief informeren we u over de werkzaamheden en de transportroute.

Het werk
Tijdens de dijkversterking bij Waarde in 2001 en 2002 is op 600 meter van de
dijk een proefvak uitgevoerd met steenbekleding van breuksteen en beton. De
afgelopen jaren is deze bekleding gemonitord en het blijkt dat het resultaat niet
aan de verwachtingen voldoet. Daarom pakken we dit gedeelte opnieuw aan.
Iets verderop herstellen we nog 60 meter dijk. Zie de werkgebieden op
het bijgevoegde kaartje. Tijdens de werkzaamheden is het vanwege de veiligheid
verboden om te recreëren op de dijk. Het buitendijkse onderhoudspad wordt
tijdelijk afgesloten voor fietsers en wandelaars, vanaf de dijkovergang bij
camping Den lnkel tot aan het haventje van Waarde. De binnendijkse wegen
blijven toegankelijk. Zodra bekend is op welke dag we precies beginnen, melden
we dit op de website www.zeeweringen.nl en in onze digitale nieuwsbrief. U kunt
zich aanmelden voor deze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar
info@zeeweringen.nl. U ontvangt het nieuws over de werkzaamheden dan
automatisch in uw postvak.

Tra nsportroute
Het materiaal dat voor het werk nodig is, wordt met vrachtwagens aangevoerd.
Op de bijgevoegde kaart ziet u hoe het vrachtverkeer rijdt. Volgens onze
gegevens woont u langs de transportroute. Tijdens het werk aan de dijk rijdt op
de transportroute meer vrachtverkeer dan gewoonlijk. Helaas is enige overlast
bij een dijkversterking niet te vermijden. We nemen wel maatregelen om de
hinder te beperken. Bij de bebouwing wordt een maximumsnelheid van 30
kilometer per uur ingesteld. Verder werken we in principe alleen doordeweeks
tussen 07.00 en 19.00 uur en doen we ons best om de transportwegen stof- en
moddervrij te houden.

Bouwkundige vooropname
Woningen die minder dan tien meter van de transportroute of het werkgebied
liggen, ontvangen een verzoek voor een bouwkundige vooropname. Dat geldt
ook voor uw woning. Hoewel deskundigen geen schade aan gebouwen
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verwachten, voeren we voor de zekerheid een vooropname uit. Zo kunnen we
eventuele schade op correcte wijze afhandelen. We vragen u daarom in te
stemmen met een vooropname.

Procedure
Bureau Quattro Expertise BV uit Oosterhout voert de vooropname uit. Zij maken
te zijner tijd een afspraak met u om een vooropname uit te voeren. De
vooropname vindt plaats voorafgaand aan de werkzaamheden. U ontvangt
daarna een exemplaar van de rapportage van de vooropname.

• Contactpersoon binnen projectbureau Zeeweringen is mevrouw
A. McGovern, te bereiken via telefoonnummer (088) 246 1361 of
e-mail anneke.mcgovern@rws.nl.

• Contactpersoon van het bureau Quattro is de
te bereiken via telefoonnummer

Bij schade
Het projectbureau verzorgt enkel een vooropname. Wanneer u denkt dat er
schade is opgetreden tijdens de werkzaamheden of transporten, kunt u
rechtstreeks contact opnemen met bureau Quattro. Zij maken dan met u
afspraken over het vervolgtraject, uiteraard wel voor rekening van het
projectbureau.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met , te bereiken via
telefoonnummer . Via de e-mail kan ook:
info@zeeweringen.nl.

Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

DE STAATSSECRETARISVAN INFRASTRUCTUURENMILIEU,
Namens deze,

~ ~~~ PROJECTBUREAU ZEEWERINGEN,

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
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