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: plaatsing hekwerk dijkversterking
Serlippenspolder

Geachte mevrouw oo..~~R4 op ?2.m _~~ .
In uw brief van 12 mei jl. verzoekt u ons het hekwerk op de kruin van de Ol \ (.,(,. ",,;\v.
zeedijk van de Ser-Lippenspolder te verplaatsen, daar thans het woongenot
van diverse flatbewoners-wordt aangetast.

Tijdens de voorlichting op donderdag 22 maart jl. hebben wij het plaatsen van
een fysieke afscheiding, tussen het werkterrein en het wandel-/fietspad, juist
wel genoemd. Wij hebben u daar een sheet vertoond waarop de werkstrook en
het wandel-/fietspad waren aangegeven en erbij vermeld dat wij ter
voorkoming van ongelukken een scheiding zouden aanbrengen. Een en -ander
is gebeurd in overleg én op verzoek van diverse instanties welke bij de
uitvoering van de werken betrokken zijn zoals Rijkswaterstaat, gemeente
Terneuzen en het waterschap.

Voor de uitvoering van dit hekwerk is gekozen voor een vrij luxe uitvoering,
namelijk een Heras-hekwerk met een dusdanige maaswijdte dat wij het uitzicht
vanuit de flats minimaal zouden verstoren.
Deze bouwhekken dienen op een vlakke ondergrond geplaatst te worden.
Onderaan de dijk is daar helaas geen ruimte voor zodat wij genoodzaakt
waren het hek bovenop te plaatsen, zodanig dat dit geen gevaar oplevert voor
wandelaars en fietsers.

Uw zorg dat er rond het hekwerk niet gemaaid kan worden waardoor honden
hun behoefte doen op het wandel-/fietspad moeten wij helaas onderschrijven.
Wij zullen ons best doen de strook tussen het hek en het wandel-/fietspad
regelmatig te onderhouden. Wel zijn wij van mening dat het de taak van de
eigenaars van de honden is deze aan de lijn te houden en ze niet hun
behoefte op de paden te laten doen.

Wij betreuren het dat uw woongenot mogelijk tijdelijk is verstoord. Echter het
algemene veiligheidsbelang ten aanzien van de uitvoering van de
werkzaamheden gaat boven het individuele belang. Wij hopen dat u begrip
kunt opbrengen voor ons standpunt.
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Een afschrift van deze brief zenden wij aan:
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen,
Postbus 35, 4530 AA Terneuzen; '.
projectbureau Zeeweringen, pIa Po~t~Ps,f'J.,j~446Ó AC GOES.
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Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Namens ze;
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