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Waterschap Zeeuwse DIMden

Gedeputeerde State
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBU

onderwerp : verzoek goedkeuring planbeschrijving Wevers- en Flaauwerslnlaag, Polder Schouwen
(Schouwen-Duiveland)

Middelburg, 1 juli 2010

Geacht college,

Het voornemen bestaat om in het kader van het project Zeeweringen de steenbekleding van het
dijkvak Wevers· en Flaauwersinlaag, Polder Schouwen (Schouwen·Duiveland) te versterken.

De door de algemene vergadering vastgestelde planbeschrijving voor deze dijkversterkings·
werkzaamheden treft u bijgaand aan. De ontwerp·planbeschrijving heeft in de periode van 4
maart tot en met 20 april 2010 ter inzage gelegen. Er zijn vier zienswijzen ingediend met betrek-
king tot de ontwerp-planbeschrijving Wevers- en Flaauwersinlaag, Polder Schouwen.

Voor de inhoud van de zienswijzen en een reactie daarop wordt kortheidshalve verwezen naar
de bijgevoegde brief aan de leden van de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Ei·
landen. Op 24 juni 2010 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden in-
gestemd met de reactie op de zienswijze en de planbeschrijving vastgesteld. Het besluit van de
algemene vergadering is bijgevoegd.

In overeenstemming met artikeI5.7, eerste lid van de Waterwet verzoeken wij u om de planbe-
schrijving goed te keuren.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers (telefoon
0118- of (telefoon 0118- .

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
W8terSC).2zeeuwse Eilanden

"("
mr.
secretaris-directeur

BezoekadreS$&n: KSn8a1w8g 1. 4337 PA Middelburg of KelJfJ8dy#fi8fI 1. 4S38 Af T8flleuzan Telefoon (088)2461000
Posledtes: Postbus 1000. 4330 ZW Middelburg www.WZfJ.nI/nfo@wze.nl

Waterschap Zeeuwse fHsnd&n en waterschap Zaeuws·V1sandtNen fuserrm (bes/uurlljk) par 1 januari 2011/01 hel nieuws W81fIf'schsp Sc:hllldllsltom8n.
Vanal 11101 en meI 23 november vinden dil schrlfIe/ijke verkieZingsn plast&. Sinds januari 2010 werlcsn ds medrJw8Ikrlrs sJ 68men.

mailto:www.WZfJ.nI/nfo@wze.nl
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Waterschap Zeeuwse EIlanden

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG
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e-mail : Info@WZe.nl

onderwerp : verzoek goedkeuring planbeschrijving Willempolder, Abraham Wissepolder (Sint Philipsland)

Middelburg, 1 juli 2010

Geacht college,

Het voornemen bestaat om in het kader van het project Zeeweringen de steenbekleding van het
dijkvak Willempolder, Abraham Wissepolder (Sint Philipsland) te versterken.

De door de algemene vergadering vastgestelde planbeschrijving voor deze dijkversterkings- :>

werkzaamheden treft u bijgaand aan. De ontwerp-plan beschrijving heeft in de periode van 4
maart tot en met 20 april2010 ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend met be-
trekking tot de ontwerp-planbeschrijving Willempolder, Abraham Wissepolder.

•
Voor de inhoud van de zienswijzen en een reactie daarop wordt kortheidshalve verwezen naar
de bijgevoegde brief aan de leden van de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Ei-
landen. Op 24 juni 2010 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden in-
gestemd met de reactie op de zienswijze en de planbeschrijving vastgesteld. Het besluit van de
algemene vergadering is bijgevoegd .

In overeenstemming met artikel5.7, eerste lid van de Waterwet verzoeken wij u om de pIanbe-
schrijving goed te keuren.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers ing. (telefoon
of ing.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
wate'-2rsChapZeeuwse Eilanden¥~

,
secretaris-directeur .

Bszoek8dlllssen: Kanaslweg 1. 4337 PA Middelburg of Kennedylaan 1. 4538 AE TSl1lfIuzen Telefoon (OBB}2461000
PosIadtes: Postbus 1000. 4330 ZW Mlddalburg www.wu.nllnfo@wze.nl

Wa/erschap Zeeuwse ERanden an watflfschap Zeeuws-Vla8lldellln fuseren (bestuurlijk) per 1/anuflfi 2011 tot het nieuwe walerschap Schelde.slromen.
Vanaf 11 tot en met 23 november vinden de 6l;hrif!elljke verIcJszingan plests. Sindsjsnusrl2010 _rlcen de medewerkera BI samen.

mailto:Info@WZe.nl
mailto:www.wu.nllnfo@wze.nl


Waterschap Zeeuwse Ulanden

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG
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behandeld door :
doorkiesnummer : 011

: 2010006865
: diverse

e-mail : info@wze.nl

onderwerp : verzoek goedkeuring pianbeschrijving Geertruida- en Scherpenlssepolder (Tholen)e·
Middelburg, 1 juli 2010

Geacht college,

Het voornemen bestaat om in het kader van het project Zeeweringen de steenbekleding van het
dijkvak Geertruida- en Scherpenissepolder (Tholen) te versterken.

De door de algemene vergadering vastgestelde planbeschrijving voor deze dijkversterkings-
werkzaamheden treft u bijgaand aan. De ontwerp-plan beschrijving heeft in de periode van 4
maart tot en met 20 april2010 ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen ingediend met betrek-
king tot de ontwerp-planbeschrijving Geertruida- en Scherpenissepolder.

Voor de inhoud van de zienswijzen en een reactie daarop wordt kortheidshalve verwezen naar
de bijgevoegde brief aan de leden van de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Ei-
landen. Op 24 juni 2010 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden in-
gestemd met de reactie op de zienswijze en de planbeschrijving vastgesteld. Het besluit van de
algemene vergadering is bijgevoegd.

In overeenstemming met artikeI5.7, eerste lid van de Waterwet verzoeken wij u om de pIanbe-
schrijving goed te keuren.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers (telefoon
of elefoon 0

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
waterschap Zeeuwse Eilanden

'¥:r.
secr

BIJz08ksdressen: Kanaalw9g 1, 4337 PA Middelburg of KIJnnsdytB8tl t. 4538 AE Terneuzen Te/IJfoon (088)2461000
Postadres: PoSlbus 1000, 4330 ZW Middelburg www.wzIJ.nllnfo@wzlJ.nl

Waterschap ZeeuwBB EI/andIJn IJn walfJfschap Zseuws-VllJsnderen fuserIJn (bestuur/ijk) per 1januBI/2011lol het nisUWBwaterschBP Scheldastromen.
Vanaf 11 lot IJn meI 23 IIOVBmbervinden dIJ schrills/ijke verláezJngen p/BalS. Sinds januari 2010 Wflr/cendB medtJwerkflrs al samen.

mailto:info@wze.nl
mailto:www.wzIJ.nllnfo@wzlJ.nl


Waterschap Zeeuwse Eilanden

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG

uw brief
uw kenmerk
ons kenmerk
bijlagen

: 2010006867
: diverse

behandeld door :
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e-mail: Info@wze.nl

onderwerp : verzoek goedkeuring planbeschrijving Baarland-, Zuld-, Everinge-. Van Hattum-,
Ellewoutsdijkpolder (Zuid-Beveland)

Middelburg, 1 juli 2010

Geacht college,

Het voornemen bestaat om in het kader van het project Zeeweringen de steenbekleding van het
dijkvak Baarland-, Zuid-, Everinge-, Van Hattum-, Ellewoutsdijkpolder (Zuid-Beveland) te ver-
sterken .

..De door de algemene vergadering vastgestelde planbeschrijving voor deze dijkversterkings-
werkzaamheden treft u bijgaand aan. De ontwerp-planbeschrijving heeft in de periode van 4
maart tot en met 20 april2010 ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend met be-
trekking tot de ontwerp-planbeschrijving Baarland-, Zuld-, Everinge-, Van Hattum-, Ellewouts-
dijkpolder.

Voor de inhoud van de zienswijzen en een reactie daarop wordt kortheidshalve verwezen naar
de bijgevoegde brief aan de leden van de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Ei-
landen. Op 24 juni 2010 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden in-
gestemd met de reactie op de zienswijze en de planbeschrijving vastgesteld. Het besluit van de
algemene vergadering is bijgevoegd.

In overeenstemming met artikel 5.7, eerste lid van de Waterwet verzoeken wij u om de pIanbe-
schrijving goed te keuren.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers (telefoon
011 of (telefoon 0118

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van
wa rsci se Eilanden
t.;,

secretaris-directeur

BezoekBdressen: Kanaafweg 1,4337 PA Middelburg of Kennedyiaan 1, 4538 AE Ternlluzen Telefoon (088}2461000
Postsdres: PoSlbus 1000, 4330 ZW Middelburg www.wze.nlinfo@W1:fI.nl

Warerschep ZlI8UWse EHandlln sn w8lsrschap ZlIfIuws·Vlasndsren MMsn (bestuurlijk) per 1Januari 2011 tol helnieuwe walerschsp Scheldestromen.
Vanalft tol en mll/ 23 fIOVIImbel vinden dil schriftelijke IIflfklazingen plea/s. Sindsjenuari 2010 werkIIn dil mede_kMs sJ semen.

mailto:Info@wze.nl
mailto:www.wze.nlinfo@W1:fI.nl


Waterschap Zeeuwse Eilanden

Gedeputeerde Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA MIDDELBURG
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onderwerp ; verzoek goedkeuring planbeschrijving Westkapelse ZeediJk. Gat van Westkapelle (Walcheren)

Middelburg, 1 juli 2010

Geacht college,

Het voornemen bestaat om in het kader van het project Zeeweringen de steenbekleding van het
dijkvak Westkapelse Zeedijk. Gat van Westkapelle (Walcheren) te versterken.

De door de algemene vergadering vastgestelde planbeschrijving voor deze dijkversterkings-
werkzaamheden treft u bijgaand aan. De ontwerp-planbeschrijving heeft in de periode van 4
maart tot en met 20 april 2010 ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend met be-
trekking tot de ontwerp-planbeschrijving Westkapelse Zeedijk, Gat van Westkapelle (Walche-
ren).

Voor de inhoud van de zienswijzen en een reactie daarop wordt kortheidshalve verwezen naar
de bijgevoegde brief aan de leden van de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Ei-
landen. Op 24 juni 2010 heeft de algemene vergadering van waterschap Zeeuwse Eilanden in-
gestemd met de reactie op de zienswijze en de planbeschrijving vastgesteld. Het besluit van de
algemene vergadering is bijgevoegd.

In overeenstemming met artikel 5.7, eerste lid van de Waterwet verzoeken wij u om de planbe-
schrijving goed te keuren.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot onze medewerkers ing. (telefoon
0118 of (telefoon 0118- .

Hoogachtend,

het dagelijks besluur van
euwse Eilanden

/

mr.
secretaris-directeur

BBzoekadreSSlIn: Ksnaalw8g 1. 4337 PA MiddfJlburg ol KflMfldyfaan '. 4538 AE TemIluzen Telefoon (OBB}2461000
PostedTes: Poslbu8 1000. 4330 ZW Middelburg www.wze.nllnfo@WlB.nl

Waterschap ZIIBIIWSU EilandlIn IIn WIllsrschsp ZBeuw8·vtaandBfBn fUSMlln (bemuur/ijk) par 1 januari 2011/0/ hilI nieuws walllfsr:hsp Sr:hBldsstromen.
Vanaf 11 tol IIn meI 2311OVf1mbervinden dil schrille/Ukll vsrkfezingen plaats. Sinds januari 2010 werken de medfJwerkers a/ samen.

mailto:Info@wze.nl
mailto:www.wze.nllnfo@WlB.nl



