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Geachte heer/mevrouw,

Middelburg, 3 juli 2008
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Bijgaand doe ik u de ontwerp-planbeschrijvingen voor de verbetering van de gezette steenbe-
kleding voor de volgende dijkvakken toekomen:

• Eerste en Tweede Bathpolder, aanzet Oesterdam (Zuid-Beveland)
Oud Noord-Bevelandpolder inclusief Colijnsplaat (Noord-Beveland)
Anna Jacobapolder, Veerhaven en Willempolder (Sint-Philipsland)
Boulevard Bankert en Evertsen (Walcheren)
Zoutelande (Walcheren) ~ ~ocQ.. C>\ ......... ~ \\76-~·

•
•
•
•

• Tevens zijn de aanvragen voor de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet voor
deze werken bijgevoegd.

U kunt uw zienswijze met betrekking tot deze stukken tot 18 augustus 2008 schriftelijk kenbaar
maken aan het dagelijks bestuur van het waterschap, Postbus 1000,4330 ZW Middelburg.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben kunt u zich
wenden tot de heer ing. (telefoon 0118- of de heer ir.
(telefoon 0118- ).

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van wate hap Z euwse Eilanden

....",.·""....er Planvorming Waterkeringen en Wegen
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Geachte heer/mevrouw,

Middelburg, 3 juli 2008
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Bijgaand doe ik u de ontwerp-planbeschrijvingen voor de verbetering van de gezette steenbe-
kleding voor de volgende dijkvakken toekomen:

• Eerste en Tweede Bathpolder, aanzet Oesterdam (Zuid-Beveland)
• Oud Noord-Bevelandpolder inclusief Colijnsplaat (Noord-Beveland)
• Anna Jacobapolder, Veerhaven en Willempolder (Sint-Philipsland)
• Boulevard Bankert en Evertsen (Walcheren)
• Zoutelande (Walcheren)

Tevens zijn de aanvragen voor de vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet voor
deze werken bijgevoegd.

U kunt uw zienswijze met betrekking tot deze stukken tot 18 augustus 2008 schriftelijk kenbaar
maken aan het dagelijks bestuur van het waterschap, Postbus 1000, 4330 ZVVMiddelburg.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben kunt u zich
wenden tot de g. (telefoon 011 of de heer ir.
(telefoon 0118

Hoogachtend,

lijks bestuur
Zeeuwse Eilanden

eider Planvorming Waterkeringen en Wegen
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onderwerp : ontwerp-plan beschrijving verbetering gezette steenbekleding

Middelburg, 3 juli 2008

Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand doe ik u de ontwerp-planbeschrijving toekomen voor de verbetering van de gezette
steenbekleding voor de Anna Jacobapolder, Veerhaven en Willempolder.

Tevens zijn de habitattoets en de soortenbeschermingstoets voor deze werken bijgevoegd.

U kunt uw zienswijze met betrekking tot deze stukken tot 18 augustus 2008 schriftelijk kenbaar
maken aan het dagelijks bestuur van het waterschap, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben kunt u zich
wenden tot de heer ing. (telefoonnr. 0118-6 7) of de heer ir.
(telefoonnr. 0118-6 ).

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van wate ap uwse Eilanden

ider Planvorming Waterkeringen en Wegen
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