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Op 1 december 2009 is er overleg geweest met (ontwerper
Ruimtewerking) en (Natuurmonumenten) over de werkzaamheden.
van Projectbureau Zeeweringen aan het haventje bij de Heerenkeet in 2010/2011
en de plannen rond het project van Zierik tot Zee.

•
De werkzaamheden van Projectbureau Zeeweringen komen er in het kort op neer
dat er een nieuwe damwand in de haven geplaatst wordt voor de oude damwand
en dat het havenplateau opnieuw geasfalteerd wordt. Uitgangspunt daarbij is een
hoogte van NAP+3,00m voor de bovenkant damwand (bovenkant deksloof), Voor
het dijktraject geldt een ontwerppeil van NAP+3,4Sm.

geeft aan dat er vanuit het project Zierik tot Zee opdracht is gegeven
aan om een inrichtingsplan te maken voor het haventje van de
Heerenkeet. De plannen voor de waterkering van Projectbureau Zeeweringen
liggen al grotendeels vast. De start uitvoering van het haventje staat gepland
voor eind 2010. Eventuele aanvullende werkzaamheden kunnen binnen het
contract voor de uitvoering meegenomen worden. Vergunningen dienen dan wel
geregeld te zijn door de initiatiefnemer en er dient budget te zijn vanuit de
initiatiefnemer. .

informeert naar de mogelijkheid voor een bijdrage vanuit
Projectbureau Zeeweringen voor de aanvullende werkzaamheden.

geeft aan datereen mogelijkheid is om een verzoek in te dienen voor
zogenaamde publieksgerichte voorzieningen. Deze verzoeken worden dan in het
maandelijks overleg van het ProjeCtbureau besproken.

geeft aan dat er bij het ontwerp van een dijkvak ook gekeken
wordt naar de aspecten landschap, cultuurhistorie en recreatie. Aanspreekpunt is
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Enkele zaken worden nog uitgezocht bij PBZ:
• Eigendom, pacht en beheer haventje.
• Tekeningen aanleg haventje.
• Functie keermuren op haventerrein en historische waarde.
• Mogelijkheid aanpassing aansluiting fietspad tussen haventje en inlaag.
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zal een aantal tekeningen naar opsturen.

Afgesproken wordt om begin januari nog even contact metelkaar op te nemen
over de aanvullende plannen. Tegen die tijd zal ook een deel van de tekeningen
voor het contract in concept gereed zijn.

Contacti nformatie·
naam Organisatie Telefoon email

Natuurmonumenten
Ruimtewerking
Zeeuwse Eilanden
Zeeweringen
RWS

Acties:

•
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