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Geachte leden van het projectbureau-overleg,

Aanleiding:
Op 24 juni 2008 is door medewerkers van het projectbureau Zeeweringen

een gesprek gevoerd met een vertegenwoordiging van de
Zoutelandse Middenstandsvereniging (ZOMlD). De reden voor dit gesprek was de
geplande uitvoering van de werkzaamheden aan de dijk van Zoutelande in 2009, in het
kader van D&C contract ZLD-6467.

In de week van 7 juli 2008 zal het dijkversterkingplan de inspraakprocedure ingaan. Om
"bijzondere" belanghebbenden hiervan op de hoogte te stellen, is er voor gekozen om
een reeks individuele gesprekken te voeren en hierin de voorgenomen plannen toe te
lichten.

Publieksgerichte voorziening:
Tijdens het overleg kwam de ZOMID met het verzoek om ter plaatse van het dorp
Zoutelande een dijkovergang aan te leggen die geschikt is voor gebruik door rolstoelers
en mensen met kinder-/bolderwagens. De ZOMID heeft dit ongeveer 3 jaar geleden al
aangekaart bij de gemeente, maar vindt hier nauwelijks gehoor. Met name door
financiële redenen. De gemeente heeft echter richting ZOMID aangegeven dat zij ook
het belang zien van een aangepaste overgang en dat een gecombineerde uitvoering een
efficiënte insteek zou kunnen zijn.
De ZOMID zien in de uitvoering van de werkzaamheden aan de dijk in 2009 de ideale
gelegenheid om een dergelijke overgang aan te leggen, omdat deze zaken in combinatie
uitgevoerd zou kunnen worden.
Tevens gaf de ZOMID aan zich in te willen spannen voor het verkrijgen van financiële
middelen voor de aanleg door het aanvragen van subsidie bij de Provincie voor
dergelijke voorzieningen.
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Tijdens het gesprek is door medewerkers van PBZ aangegeven dat het niet mogelijk is
om op dit vlak toezeggingen te doen, maar is wel beloofd om e.e.a. voor te leggen aan
het projectbureau.
Vragen:
Bij deze een aantal vragen:

• Is het projectbureau op enigerlei wijze bereid om mee te werken aan dit
verzoek, zo ja op welke wijze en hoe ver wil PBZ gaan?

• Hoe staat het Waterschap Zeeuwse Eilanden tegenover de aanleg van een
dergelijke dijkovergang?

• Is het mogelijk dat er vanuit het projectbureau op bestuurlijk niveau contacten
worden gelegd met de gemeente Veere om via deze zijde nog medewerking te
krijgen?

Kosten:
De kosten kunnen een struikelblok vormen. Voor de aanleg van een dijkovergang wordt
meestal een bedrag van € 100.000,- in rekening gebracht.

Tot slot:
Vanuit het oogpunt van publieksgericht werken zou het wenselijk zijn om de ZOMID op
enige manier tegemoet te komen. De ZOMID is de belangenbehartiger van de
ondernemers in Zoutelande en vertegenwoordigd een grote groep belanghebbenden die
overlast kunnen hebben van de werkzaamheden, omdat ze nagenoeg allemaal
gevestigd zijn onderaan de dijk van Zoutelande. Een gebaar richting de ZOMID zou
behoorlijk wat goodwill kunnen kweken en de onrust en het aantal klachten tijdens de
uitvoeringsfase kunnen verminderen.

Ik zie de reactie van het projectbureau-overleg derhalve met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
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