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Projectbureau Zeeweringen organiseert
informatiebijeenkomst in Wemeldinge

Eén van de dijkversterkingen die projectbureau Zeeweringen in 2010 uitvoert, is het
dijktraject Stormesandepolder. Dit dijktraject ligt tussen Wemeldinge en Kattendijke.
Het projectbureau organiseert op 26 januari een informatieavond over dit werk.
Omwonenden en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Vooraf aanmelden is
niet nodig. De bijeenkomst vindt plaats in Dorpscentrum De Wemel in Wemeldinge en
begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Tijdens de bijeenkomst geeft het projectbureau een toelichting op de plannen, het
werk en eventuele overlast. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Projectbureau Zeeweringen
Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat,
waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Het projectbureau
versterkt de steenbekleding van de dijken in Zeeland, in totaal ruim 325 kilometer. De
steenbekleding wordt versterkt, omdat deze niet aan de wettelijke norm voldoet. Er is
geen acuut gevaar voor de veiligheid van Zeeland. Het project moet afgerond zijn in
2015. Zie voor meer informatie: www.zeeweringen.nl.

- einde persbericht -

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anneke McGovern,
projectsecretaris van projectbureau Zeeweringen: 0118-621361 of 06-52688241.

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,
Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70
Fax (0118) 62 19 93
Internet www.zeeweringen.nl

-Vanaf NS station rechtsaf. na :0 200 m. aan linkerkant-

http://www.zeeweringen.nl.
http://www.zeeweringen.nl
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