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Contactpersoon

Datum

27 oktober 2005
Ons kenmerk

PZST-B-05161 com
Onderwerp

Uitnodiging voorlichting dijkversterking Scheldeboulevard

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

Antwoordfax/mail
Uw kenmerk

Geachte,

In verband met de voorgenomen dijkversterking langs de Scheldeboulevard in
Terneuzen in 2006, nodig ik u graag uit voor een voorlichtingsbijeenkomst.

U bent van harte welkom op
Datum: 7 november 2005
Tijdstip: 16.00 -18.00 uur
in het Paviljoen Westkant aan de Scheldeboulevard 1 te Terneuzen .

• Het betreft een besloten voorlichtingsbijeenkomst voor de gebruikers van de
Veerhaven en andere direct betrokkenen in het projectgebied.
Er wordt een toelichting gegeven op de plannen voor de dijkversterking langs de
Scheldeboulevard en uiteraard wordt ingegaan op uw vragen.

Voor het geven van een toelichting zijn vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat,
gemeente Terneuzen, het waterschap en projectbureau Zeeweringen aanwezig.

Ik wil u vragen uw komst te bevestigen door middel van bijgaand antwoordformulier.

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

PIa Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

PIa Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd i.s.m. de Zeeuwse waterschappen.

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 621993

Email
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ANTWOORD FAX I ANTWOORD E-MAIL

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST SCHELDEBOULEVARD TERNEUZEN

Aan
Rijkswaterstaat
projectbureau Zeeweringen

• Ter attentie van

Telefoonnummer

Faxnummer

Email adres

Onderwerp

Voorlichting dijkversterking Scheldeboulevard Terneuzen

Naam

Adres

• Postcode : Woonplaats: .

Telefoonnummer: .

Ik ben weil niet* aanwezig met personen op de voorlichtingsbijeenkomst van project
Zeeweringen over de Scheldeboulevard Terneuzen op maandag 7 november 2005,
Paviljoen Westkant te Terneuzen, aanvang 16.00 uur.

*) doorhalen wat niet van toepassing is
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Adressen voor mailing PBZ GROEP2

Brief Groep 2, komt extra bij de mailing brief 1+folder)

is reeds telefonisch contact mee

is reeds telefonisch contact mee

e Havendagen
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(e-mail adressen en telefoonnummers zijn van deze relaties ook bekend)
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Voogt, Willie (AXZ)(DZL)

CC:
Onderwerp:

Van:
Verzonden:
Aan:

Geachte heer, mevrouw,

In vervolg op onze brief met daarin de aankondiging van de dijkversterkingswerken langs de Scheldeboulevard, wil ik
u alvast graag uitnodigen voor de (besloten)informatiebijeenkomst op:

Datum: maandag 7 november 2005
Locatie: Paviljoen de Westkant, Terneuzen
Aanvang/einde: 16.00 -18.00 uur

Genodigden:
- Jachthaven terneuzen BVaMultrashiP Towage & Savage
Watersportvereniging "Neuzen"

- De Hoop b.v.
- "Bou 7"
- "Bou 1"
-"NZ21"
- "R 21"
- Rederij Denick
-Montis Mooring
- Vebo Nautical Services
- Royal Belgium Sailing Club
- 'Rond de Veere' v.h. Terneuzense Havendagen
- '\>c::w:\. ,ce,... ~ ~\W:l.-. \-
Deze weeR ontvangt u hiervoor een schriftelijke uitnodiging. U treft daarbij tevens een bevestigingsformulier van uw
eventuele deelname.

met vriendelijke groet,

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



