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Op 10 april 2006 is er een bezoek gebracht aan
van Zeeland Seaports met
het doel de geplande werkzaamheden aan de Westelijke Sloehavendam en Schorerpolder
in 2007 toe te lichten. Aan de hand van de ontwerpnota en de bijbehorende tekeningen
worden de werkzaamheden kort besproken.
geeft aan dat het transformatorhuisje en de elektriciteitskabel vervangen
zullen worden. Voorstel van
is dat bij de dijkverbetering een mantelbuis met
trekputten aangebracht zullen worden vanaf de binnenzijde van de Schorerpolder
(aansluiting havendam) omdat na het aanbrengen van asfalt dit niet meer goed mogelijk
is.
zal binnen Zeeland Seaports nagaan wat voor mantelbuis en trekputten
aangebracht dienen te worden. Tevens zal gekeken worden of er nog extra mantelbuizen
gelegd moeten worden voor eventuele wachtplaatsen aan de binnenzijde van de dam voor
het havengebied.
geeft aan alle informatie graag voor november te
ontvangen ivm aanbesteding van het werk. Mocht de informatie eerder nodig zijn, dan zal
dit laten weten. Na de dijkverbetering kan Zeeland Seaports dan de
kabel vervangen en een nieuw transformatorhuisje plaatsen.
komt met het verzoek voor extra depotruimte tijdens de uitvoering
langs de Ritthemsestraat.
zal dit bespreken met de wegbeheerder. Tevens
zal hij het aantal transportbewegingen tijdens de uitvoering door bouwverkeer bespreken
met de wegbeheerder. Dit aantal ligt op ongeveer 1300(gemiddeld 10 per dag) totaal
tijdens de uitvoeringsperiode.
Het grootste deel van de materialen(breuksteen) zal hoogstwaarschijnlijk per schip
aangevoerd worden. Dit zal in overleg met het havenschap gebeuren.
Voor de uitvoering van het werk zal bekendgemaakt worden wie de directie voeren op het
werk.
geeft nog aan dat er veel stuifzand ligt op de grasbekleding van de dijk langs
het pas opgespoten terrein. Door dit zand verliest de grasbekleding zijn functie als
bescherming van de waterkering.
zal dit aankaarten binnen Zeeland
Seaports.
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