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Goes, 28 september 2000

Geacht college,

Bijgaand treft u het ontwerp-plan verbetering gezette steenbekleding Biezelingsche ham (in
tweevoud) alsmede een kort overzicht van dit plan (in tweevoud) aan.
Het ontwerp-plan ligt vanaf 2 oktober tot en met 10 november ter inzage. Gedurende die periode
kunnen belanghebbenden hun zienswijze met betrekking tot dit ontwerp-plan schriftelijk kenbaar
maken aan ons.

Wij willen u verzoeken een exemplaar van het ontwerp-plan alsmede een exemplaar van het
korte overzicht gedurende de genoemde periode ter inzage te leggen op uw kantoor.
Het tweede exemplaar van het ontwerp-plan en het korte overzicht kunt u gebruiken om te be-
zien of het ontwerp-plan u nog aanleiding geeft om te reageren. Indien dit zo is, willen wij u ver-
zoeken om uw zienswijze ook voor 10 november aan ons kenbaar. te maken.
Zoals blijkt uit de bij het ontwerp-plan gevoegde brief hebben wij, in afwijking van hetgeen in het
ontwerp-plan is vermeld, besloten de onderhoudsweg af te sluiten voor recreatief medegebruik.

Voor nadere informatie omtrent het plan kunt u contact Opnemen met de heer ing. B. van Liere,
hoofd Afdeling Beheer & Onderhoud waterkeringen.

mr.drs. ,
secretaris
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Geacht College,

Bijgaand treft u het ontwerp-plan verbetering gezette steenbekleding Biezelingsche ham (in
tweevoud) alsmede een kort overzicht van dit plan (in tweevoud) aan.
Het ontwerp-plan ligt vanaf 2 oktober tot en met 10 november ter inzage. Gedurende die periode
kunnen belanghebbenden hun zienswijze met betrekking tot dit ontwerp-plan schriftelijk kenbaar
maken aan ons.

Wij willen u verzoeken een exemplaar van het ontwerp-plan alsmede een exemplaar van het
korte overzicht gedurende de genoemde periode ter inzage te leggen op uw kantoor.
Het tweede exemplaar van het ontwerp-plan en het korte overzicht kunt u gebruiken om te be-
zien of het ontwerp-plan u nog aanleiding geeft om te reageren. Indien dit zo is, willen wij u ver-
zoeken om uw zienswijze ook voor 10 november aan ons kenbaar; te maken.
Zoals blijkt uit de bij het ontwerp-plan gevoegde brief hebben wij, in afwijking van hetgeen in. het
ontwerp-plan is vermeld, besloten de onderhoudsweg af te sluiten voor recreatief medegebruik.

Voor nadere informatie omtrent het plan kunt u contact opnemen met de heer ing.
hoofd Afdeling Beheer & Onderhoud waterkeringen.

Hoogachtend,

secretaris
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