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Geachte

bestuur.

Met Ingang van 7 maart 2011 ligt het verbeteringsplan diJkver8tertdng 2012 voor de NJeuwe.Annex~
Stavenissepolder ter Inzage. Uit de bekendmaking blUkt dat het mogelijk 11tot en mat 17 aprfl2011
een zienswijze In te dienen biJ uw bestuur. Van daze mogaUjkheld willen wij gebruik maken.

WO expIofteren een camping

op het percaef- Scheldeweg 3 te stavenl88e. Gasten van deze camping
maken al vele jaren gebruik van de nabij gelegen zeedijk om te recraIran (mnnan op de grasmat van
de dijk en zwammen In de Oostersehelde ). Deze activiteiten vinden met name plaats tuaaen de
dJjkpalen 895 en 898. Dit gedeefle zeedijk la door u verpacht. De gemeente Tholen heeft In het
verteden èVenwet afapraken gemaakt met de pachtar. inhoudende dat da pachter de grasmat voor 1
Juni van leder Jaar 1 keer hoolt en dat de gemeente de grasmat vervolgens ..... santal tferen laat
klepelen. Van deze af8prakan bent u op de hoogte. Om de recreanten nog b8te!,yá!i diahSl te zijn
onderhouden wiJ zalf Mn gedeelte van de grasmat met een gazonmaaier. waardoor, een gedeehe van
• grasmat er -sla
een
gazonnatjè- bijligt.
.'
Jo...
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__"

Uit hat verbeteringsplan male dat nu VOOJtIgt blgkt ons dat hat de bedoeling la dat aan de buitenzijde
van de dUk een onderboudslrook wordt aangelegd welke gedurende bet wartc zal warden gebnJlkt als

werktdrook. In eema InsIanlie zullen er fosfof8lakken op geokun8tBtof worden aangebracht en na de
UItYoerfng zullen de roetoraIakken worden overIaagd met asfalt. Onra zienswijze richt zich tegen dil
onderdeef van de plannen omdat dit naar onze mening (grata) gevolgen heeft voor de
~vanonzecamptng.

Op 17 februarl2011 ~abben wij mat de hnn R. den Hoed en 8. van Eik van ~ proJadbureau
ZetM.blg8l'l gaaprDken ovar de plannen. Voorop staat dat wij begrijpen dat er
dQkvaratartclnglWelbaamhedan uitgevoerd moeten worden en daar hebben wij ultanlard ook geen
bezwaren tegen. Met genoemde haren Ie onder andera gesproken over de begaanbaarheid van hat
voortand en de faludheWng voor racraantan. Daarover zijn goede afspraken gemaakt In het werk
zulten ankeIe YOOr'ZIenfngan(waaronder één of twee trapconatructles) worden gerealiseerd. Wel zullen
wfj clan wat onderhoud 88n de trappen moeten uItVoeren om deZ8 schoon tB houden. doch dat 16voor
ons geen bezwaar. Ook nu al verrichten WIJ onderhoudswerIcmheden
(onder endeN maaien en
schoonhouden trappen) aan het betreffende gebiedje.

Verder Is gesproken over de tDekomsllge onderhoudatrook langs het dijktra.)ect. Wij kunnen ons nlat
vinden In de gekozen onderhoud8constructla. Nu kunnen de racraanten op een groene strook
racraoren, heIgeèn bij realisering van de ptarman nlat maer mogelijk al lijn. Er zijn naar onze mening
ook andere methoden fa bedenken, Z8kar nu dit gedeelta van het dUktraject niet open gest.etd gaat
worden voor ftet8era. Naar onze mening 18het heal goed mogelijk de wertstrook tu888n de dijkpalen
B85 en 898 waar te overtagen met grond en In tB zaatan mat gras. De heer Den Hoed heeft hierop
aangegeven dat de verbetarfngaplannen ter villa komen en wij tegen de plannen onze zlenswtjze
kenbaar kunnen maken. Daarvan makan wiJ tan aanzien van dit onderdeel dan ook graag gebruik. Wij
V8120eken u clan ook de ondertloudslrook tussen maar genoemde dijkpalen ntet In asfalt maar met
een graamat uit te voeran. Van onze kant bladen Wflaan ~
grasmat te onderhouden door daze
regelmatig te maaien zoals wfJ dat nu ook al doen.

n~\ Eiland Tholen

'\lQ ~~".,~JuI!
E~II:

Scheldseweg 3 4696 RG SlaYenla&e 1181:0166- 692535 felt: 0166-692603
in'o@campinastaunlase,nt
I Rabobank nr. 34.o2.28.G751 Postbank nr. 33.G88.66/IC.v.K. Middelburg nr. 220.16802
B.T.W. nr. 81.89.87 .509.B01 , Betaling vla buitenland: SwlH-1Id1'88 RABONL2U IIBAN:NL25RAB00340228076

II'~IIIII"I'1111/fllll~
I~' n~f~'IIII

015786

2011 PZDB-B-11072

N.a.v., lerinzagelegging

WIJ hopen dirt U ons op genoemd
alle partijen een wln-wln·sltuatie.

punt tBgemoet

Zienswijze planbeschrijv

wilt komen. Naaf

011%8

mening ontstaat er dan voor

.

TensIoUe willen wij nog opmerken dat op enkele plaàtsen In het verbeteringsplan onze camping wordt
aangeduid ala camping Schfitldehoeve (zie 0.8. pagina's 18 en 34 van de planbeschrijving). Dit moet
zijn camping

stavenlaBe.

uw t'88CtIe zien wij met belangstelling

.
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