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Bijlage(n)

Naar aanleiding van de geplande uitvoering van de werken Kisters of Suzanna's Inlaag
en Schelphoek Oost in 2008 is er nagedacht hoe, waar en wanneer de bestaande
fietspaden en fietsroutes moeten worden afgesloten voor verkeer. Met dhr.

gemeente Schouwen Duiveland) is van gedachte gewisseld over deze
zaken waarbij de volgende punten zijn besproken.

• De versterking van Kisters of Suzanna's Inlaag wordt uitgevoerd in de periode
1 februari - 30 juni 2008. In deze periode is fietsen op de buitenberm en de
transportroute van de betreffende dijk niet mogelijk.

• De versterking van Schelphoek Oost vindt plaats tussen 1 mei en 31 oktober
2008. Eveneens is het werkgebied hier afgesloten voor fietsers.

Als gevolg van bovenstaande punten zal de fietsroute "Oosterscheldepad" tijdelijk
omgeleid moeten worden. Aan de gemeente wordt aangegeven dat voorkeur wordt
gegeven de fietsroute nabij boerderij Levensstrijd (Levensstrijdweg zuidelijk van
Cauwers inlaag) om te leiden langs Zierikzee, de N59, Nieuwe Koolweg naar de
kruising bij de Heerenkeet. Vandaar af wordt de reguliere fietsroute vervolgd, waarbij
verplicht wordt via de Bootsweg richting de N59 te rijden en niet via de Hoosjesweg.

Met de gemeente wordt overeengekomen de betreffende omleiding met
bebordingplan op papier ter kennisgeving op te sturen (t.a.v. dhr.

Verder geeft de gemeente aan dat het belangrijk is de Stichting Promotie en
Marketing Zeeland Delta (Ww.w. vvvz_e_eland~lLinfQlpm_l.d) van de betreffende
omleiding op de hoogte te stellen.

Rijkswaterstaat Zeeland

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000,4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

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

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax 0118 62 1993

E-mail

Internet www.zeeweringen.nl

http://www.zeeweringen.nl


1111111111111111111 111111111111111111 11111111111111111111111
012188 2007 PZDT-V-07438 best

:>rnpoVerslag fietspaden ZLD-6306 Kisters of Suzanna's




