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Projectbureau Zeeweringen versterkt elk jaar op een aantal Zeeuwse dijken de
steenbekleding. In 2008 bevinden zich drie dijktrajecten binnen de gemeente
.Schouwen-Duiveland:

o Bruinissepolder (uitvoering tussen maart en oktober)
o Kisters- of Suzanna's Inlaag (uitvoering tussen februari en juli)
o Schelphoek Oost (uitvoering tussen februari en half oktober).

Op 28 november vindt dit overleg plaats, met name bedoeld voor nadere toelichting
over de communicatie die projectbureau Zeeweringen inzet met betrekking tot de
uitvoering van voornoemde werken en mogelijke afstemming met communicatie door
de gemeente.

Tijdens het overleg komen de volgende punten aan de orde:

Transportroutes
Projectbureau Zeeweringen stelt met zorg de transportroutes voor het vrachtverkeer
vast. In het kader van de veiligheid worden waar mogelijk woonkernen vermeden.

Fiets- en wandelomleidingen
Waar gedurende werkzaamheden niet gefietst en/of gewandeld kan worden plaatst
het projectbureau omleidingborden. Eén en ander is afgestemd met fiets- en
wandelverenigingen zoals het Routebureau van de VVV voor het
fietsknooppuntennetwerk en beheerders van wandelroute Oosterscheldepad.

Communicatie
Met een groot aantal belanghebbenden in de projectgebieden heeft projectbureau
Zeeweringen persoonlijk contact gehad om het werk en eventuele overlast toe te
lichten. Voor een aantal bewoners langs transportroutes worden vooropnames aan de
woning gedaan door een taxateur.
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Met VVV is overleg geweest met betrekking tot evenementen als Bruniversails,
Visserijdagen en Wielerronde. Deze evenementen ondervinden geen overlast van het
werk aan de dijken.

Communicatiemiddelen
Om brede bekendheid aan het werk te geven wordt ruim van tevoren in relevante
postcodegebieden een speciale huis aan huis krant verspreid. Binnen de gemeente
Schouwen-Duiveland zijn dat in 2008 twee uitgaven: voor de Bruinissepolder
verschijnt een aparte editie, voor Kisters- of Suzanna's Inlaag en Schelphoek Oost een
gecombineerde krant. Eind 2008 verschijnt in dezelfde gebieden een tweede krant om
het verloop en einde van het werk te communiceren.

Voor het werk in de Bruinissepolder wordt een informatieavond georganiseerd, met
name voor de inwoners van Bruinisse. Voor de overige twee dijktrajecten is een
informatieavond niet voorzien omdat er weinig omwonenden zijn die niet persoonlijk
bezocht zijn. De huis aan huiskrant voorziet in de overige informatiebehoefte. De
informatieavond in Bruinisse wordt aangekondigd in de huis aan huis krant van het
projectbureau maar ook in de PZC, BN De Stem en de lokale huis aan huisbladen. Ook
de website van de gemeente kan hierin wellicht iets betekenen. Zodra exacte
gegevens bekend zijn worden deze naar de gemeente doorgezonden.

Per dijktraject worden twee informatieborden geplaatst ten behoeve van passanten.

De website van projectbureau Zeeweringen (www.zeeweringen.nl) biedt ook veel
informatie en wordt in de diverse middelen vermeld.

De volgende afspraken worden tijdens het overleg gemaakt:
o levert het adres van de viskraam die in Schelphoek Oost gevestigd is;
o licht de dorpsraden van Serooskerke en Bruinisse in.

Met de dorpsraad van Bruinisse is inmiddels contact geweest. Zi] hebben
aangegeven voldoende te hebben aan een uitnodiging voor de
intormetiebtieenkomst in Bruinisse;

o stuurt info over de informatiebijeenkomst aan die vervolgens
ziet of dit op de website van de gemeente geplaatst kan worden;

o zorgt voor een uitnodiging aan de gemeenteraad voor de
informatiebijeenkomst in Bruinisse;

o zoekt uit met wie de omgevingsmanager van projectbureau
Zeeweringen op ambtelijk niveau op een eerder moment al contact heeft
gehad.

o Van zoveel mogelijk communicatiemomenten zullen en elkaar
op de hoogte houden.




