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Gemeente Tholen
t.a.v. college van Ben W
Markt 1-5
4695 CE SINT MAARTENSDIJK

Contactpersoon

Datum

27 juli 2006
Ons kenmerk

PZST-B-06080 com

Doorkiesnummer

0118-6
Bijlage(n)

Uw kenmerk

Onderwerp

Afsluiten van strandje bij De Pluim pot

Geacht college,

Hierbij wil ik u informeren over het volgende:

Projectbureau Zeeweringen versterkt in 2006 de zeedijk van de Noord-/ Oudeland-/
Muijepolder. Op 14 augustus begint het projectbureau met het versterken van de dijk
achter het strandje bij De Pluimpot nabij Sint Maartensdijk. Een deel van het strand
wordt afgegraven, waardoor het na de schoolvakantie niet bereikbaar is voor
recreanten. Na de werkzaamheden wordt het strand in oorspronkelijke staat hersteld.
Eind 2006 is het strand weer toegankelijk.

Volgens de oorspronkelijke planning zouden de werkzaamheden bij het strand bij
De Pluimpot in april van start gaan. Hierdoor zou de hinder voor omwonenden en
recreanten zoveel mogelijk beperkt worden. Tijdens de aanbesteding is echter een
kleine vertraging is ontstaan. Hierdoor ontstond het gevaar dat de werkzaamheden
niet tijdig zouden worden afgerond.
Gebleken is dat de werkzaamheden voorspoedig verlopen, zodat het werk toch in
2006 kan worden voltooid. Er zal dus ter plaatse niet in 2007 gewerkt hoeven te
worden.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

(projectsecretaris projectbureau Zeeweringen)

Projectbureau Zeeweringen

Pia Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1,

Middelburg

Telefoon (0118) 62 13 70

Fax (0118) 62 1993

E-mail enw.nl

Internet www.zeeweringen.nl

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

Een project van· Rijkswaterstaat Zeeland· waterschap Zeeuws-Vlaanderen· waterschap Zeeuwse Eilanden

http://www.zeeweringen.nl
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Afsluiting strandje De Pluimpot
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

(WVI)(DZL)
donderdag 20 juli 200614:01

(WO)(DZL)
Persbericht Tholen

In verband met het eerder starten van ons werk bij het strandje ben ik vanmorgen de campings
langs geweest. Alleen bij camping de Muye ben ik niet geweest omdat dat. die al op de hoogte
was en akkoord.
Hieronder een kort verslagje:

• Algemeen
Voor alle campings geld dat hun gasten wel gebruik maken van het strandje maar ook van de
dijk die er op aansluit bij de Scherpenissepolder. Alle campings stellen folders op prijs dus als
je die op zou willen sturen. Alleen camping de Hoeve had geen interesse in een Duitstalige
folder de overige wel. Tevens kun je, op korte termijn, nog wel wat krantjes naar hun sturen.
Ook denk ik dat het handig is om het persbericht naar hen op te sturen.

• Recreatieterrein de Pluimpot
Gesproken met senior. Hij had geen bezwaar en wilde graag folders ontvangen
zowel in het Duits als in het Nederlands 50 stuks van elk. De krantjes die daar zijn afgeleverd
waren allemaal al op dus daar was veel belangstelling voor.
Hij maakt zich meer zorgen om het aansluitende stuk richting het oosten bij de
Scherpenissepolder. Er waren al contacten met hem geweest hij kende o.a. Wil je
dat in de gaten houden deze man heeft ook te maken met de trailerhelling die daar ligt. Hij
had al plannen (tekeningen) liggen om deze te verbeteren maar er was hem geadviseerd om
er mee te wachten totdat de zeewering werd aangepakt. Deze helling wordt ook gebruikt om
duikers die in de problemen zijn gekomen te redden. Door de locale brandweer wordt deze
hiervoor gebruikt. Dus de gemeente moet hiervan op de hoogte zijn.

j . Camping de Zeester
Gesproken met dhr en mevrouw Zij hadden er geen bezwaar tegen.

eo · Camping de Hoeve ((J
\ Gesproken met Zij hadden er geen bezwaar tegen.

Alleen Nederlandstalige folders op deze camping zitten voornamelijk Belgen .

.t • Camping Gorishoe So
J Gesproken met Hij had geen bezwaar.

Als je nog vragen hebt kun je me bellen.

Met vriendelijke groet,

Projectbureau Zeeweringen
tel 06-20957753
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Gead resseerden

Contactpersoon

Datum

27 juli 2006
Ons kenmerk

Onderwerp

Afsluiting van strandje bij De Pluimpot

Geachte heer/ mevrouw,

Doorkiesnummer

0118-6
Bijlage(n)

2 (x 20)
Uw kenmerk

Bijgevoegd ontvangt u zoals afgesproken informatie betreffende de afsluiting van het
strandje bij De Pluimpot.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

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 .rws.minvenw.nl

Internet www.zeeweringen.nl

Een project van' Rijkswaterstaat Zeeland' waterschap Zeeuws-Vlaanderen' waterschap Zeeuwse Eilanden

http://www.zeeweringen.nl
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Geadresseerden

Contactpersoon

Datum

27 juli 2006
Ons kenmerk

Onderwerp

Afsluiting van strandje bij De Pluim pot

Geachte heer/ mevrouw,

Doorkiesnummer

0118-6
Bijlage(n)

2
Uw kenmerk

Bijgevoegd ontvangt u zoals afgesproken informatie betreffende de afsluiting van het
strandje bij De Pluimpot.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

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) 621993

E-mail m ws.minvenw.nl

Internet www.zeeweringen.nl

Een project van· Rijkswaterstaat Zeeland· waterschap Zeeuws-Vlaanderen. waterschap Zeeuwse Eilanden

http://www.zeeweringen.nl
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Strand bei De Pluimpot geschlossen

Der Strand bei De Pluimpot - in der Nähe von Sint Maartendijk - ist ab 14. August
für Erholungsuchende geschlossen. Bis Ende 2006 wird der Strand nicht zugänglich
sein.

Oostersch el de

Das Projektbüro Zeeweringen verstärkt im Jahr 2006 den Deich des Noord-/
Oudeland-/ Muijepolders. Am 14. August beginnt das Projektbüro mit der
Verstärkung des Deichs hinter dem Strand bei De Pluimpot. Ein Teil des Strands
wird abgetragen, wodurch er nach den Schulferien für Erholungsuchende
vorübergehend nicht erreichbar sein wird. Nach den Arbeiten wird der Strand
wieder in .den ursprünglichen Zustand versetzt.

Wir bitten um Entschuldigung für eventuelle Unannehmlichkeiten.

Im Namen des Projekts Zeeweringen

Een project van· Rijkswaterstaat Zeeland· waterschap Zeeuws-Vlaanderen· waterschap Zeeuwse Eilanden
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Strand nabij De Pluimpot afgesloten

Het strandje bij De Pluimpot - nabij Sint Maarten - is vanaf 14 augustus afgesloten
voor recreanten. Tot eind 2006 zal het strand niet toegankelijk zijn.

Oostersch el de

Projectbureau Zeeweringen versterkt in 2006 de zeedijk van de
Noord-/ Oudeland-/ Muijepolder. Op 14 augustus begint het projectbureau met
het versterken van de dijk achter het strandje bij De Pluimpot. Een deel van het
strand wordt afgegraven, waardoor het na de schoolvakantie tijdelijk niet
bereikbaar is voor recreanten. Na de werkzaamheden wordt het strand in
oorspronkelijke staat hersteld.

Excuses voor eventuele overlast.

Namens Project Zeeweringen,

Een project van· Rijkswaterstaat Zeeland' waterschap Zeeuws-Vlaanderen' waterschap Zeeuwse Eilanden




