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Naar aanleiding van de werkzaamheden die projectbureau Zeeweringen in 2009 aan
de boulevard Bankert en Evertsen gaat uitvoeren, heeft er wederom een gesprek
plaats gevonden met gemeente Vlissingen.
Belangrijke punten die tijdens dit overleg aan de orde zijn geweest zijn:

1. Fasering en uitvoeringsperiode is als volgt vastgesteld. Fase 1 (Nolledijk t/m
Badcaissons 1 maart tot 10 april. Fase 2 (Badcaissons tot Coosje Buskensstraat)
1 april tot 1 juni;

2. Transportroute Fase2 maakt geen gebruik van de beide boulevards, maar
zowel aan- als afvoer gaat via de Coosje Buskensstraat. Maatregelen als
bebording en voorziening voetgangers dienen te worden afgestemd met
gemeente Vlissingen. Deze nieuwe transportroute ontlast de boulevard en is
zowel voor het projectbureau Zeeweringen als gemeente Vlissingen het
voorkeursalternatief;

3. Projectbureau Zeeweringen onderzoekt mogelijkheden van aanvoer via water
van breuksteen. Dit ontlast de transportroute.

4. De aannemer heeft werktijden van maandag t/rn vrijdag 7.00h tot 19.00h. De
planning is hierop afgestemd en er is geen reden hiervan af te wijken. Mocht
buiten deze tijden toegestaan worden te werken kan contact op worden
genomen met dhr. (afd. vergunningen, gemeente Vlissingen).

5. Een activiteitenkalender van evenementen op de boulevard wordt door dhr.
Waiter Vael verstrekt.

6. Bij de aanzet van het Nollehoofd staat een zendmast van T-Moblile. Dhr.
zal opdracht geven dat deze voor de aanvang van het werk is

verwijderd.
Rijkswaterstaat Zeeland Telefoon (0118) 62 13 70

Projectbureau Zeeweringen Fax 0118 62 1993

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg E-mail .rws.minvenw.nl

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Internet www.zeeweringen.nl

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

http://www.zeeweringen.nl
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7. Gemeente Vlissingen is gevraagd op korte termijn schriftelijk of per mail aan te
geven dat de fundatie van het milieumonument en de oprit in het werk moet
worden meegenomen. Projectbureau Zeeweringen geeft nogmaals aan dat
gemeente Vlissingen dan ook voor de financiering zorg draagt.

8. Betreffende de zonneplateau's geeft dhr. aan dat gemeente
Vlissingen initiatiefnemer en financier is. Dit wordt als opmerking bij de
vaststelling van de planbeschrijving toegevoegd. Er is nog wel een ontheffing
nodig i.h.k.v. de waterschapskeur. Dhr. voorziet hier echter
geen problemen.

9. De trappen t.p.v. het badcaisson worden verwijderd. Omdat gemeente
Vlissingen nieuwe trappen wil plaatsen, hoeft het herplaatsen niet in het
bestek te worden opgenomen .
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