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Algemene informatie

Werkgebied

Omgevingsplan Walsoorden

Kenmerk PZST -R-11 062 cam
Datum 24 mei 2011
Status Definitief
Projectleider/directie UAV Ntb
Directie UAV RWS Ntb
Directie UAV WZE Ntb
Toezicht Ntb
Ontwerp
Projectsecretaris
Communicatieadviseur

Dijktraject Walsoorden ligt aan de zuidzijde van de Westerschelde, dichtbij het
dorp Walsoorden. Het dijktraject ligt tussen de zuidelijke havendam (dp 236
+ 30 m) en de noordelijke havendam (dp 244 + 30 m). De lengte van het traject
is 830 m. Het werk ligt in de gemeente Hulst.

Aan de noordzijde grenst het werk aan dijktraject Perkpolder Oost en West dat in
2001 is versterkt. In het zuiden sluit het aan op dijktraject Wilhelmus Kruispolder
dat in 1997 is aangepakt. De havendammen zijn in 2003 en 2004 versterkt.
De beheerder van het dijktraject is waterschap Scheldestromen.

Kloosterzande

Hengstdijk Lamswaarde

Voor algemene informatie betreffende dit dijktraject wordt verwezen naar de
planbeschrijving Dijk Walsoorden [37] PZDB-R-10232 ontw.
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Doelgroepen
016592 2011 PZST-R-11062 corn
Omgevingsplan 2012 Walsoorden

Gemeente I Dorpsraad
Gemeente Hulst
Postbus 49
4560 AA Hulst
Grote Markt 21 of 24
4561 EB Hulst
0114-389000
www.gemeentehulst.nl

Servicepunt Kloosterzande
Hof te Zandeplein 13
4587 CK Kloosterzande

Communicatieadviseur:

•
Dorpsraad Kloosterzande
Voorzitter:
Bestuurslid:

.nl

Alternatief adres:

Belangenvereniging
Stichting Gehandicaptenbeleid Hulst

Omwonenden I bedrijven
Inwoners van Walsoorden:

Walsoordensestraat
Stoofstraat
Havenstraat
Mariadijk

Zie adreslijst 'Walsoorden' van gemeente Hulst in de map:
P:\AXZ_ Communicatie\communicatieplannen\2012
\omgevingsplannen\aantekeningen Walsoorden

Inwoners van Kloosterzande
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Recreatie
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Bed en Breakfast Oord aan de Wal (verder in het dorp)
Walsoordensestraat 51
4588 KB Walsoorden
0031-640341791
0032-478381611
els23@live.nl

Pleziervaart
Watersportvereniging d'Ouwe Haven

Er is geen beheerder van het haventje. Iedereen kan hier terecht.
De voormalige havenmeester is

Er liggen illegaal bootjes langs de dijk. De watersportvereniging weet van wie deze
zijn. Indien ze weggehaald moeten worden, kunnen contactgegevens via de
watersportvereniging achterhaald worden. Eventueel kan dit ook geregeld worden
met de voormalige havenmeester

Wandelen
Wandelroute op initiatief van dorpsraad (zie website):
- Wandelroute Kloosterzande-Oost

Sportvissers (vissers komen niet in haven, maar wel goed om aan te schrijven)
Federatie van hengelsportverenigingen Zuidwest Nederland

www.sportvisserijbelangen.nl

Fietsers
Fietsknooppuntennetwerk en Hof te Zande route
Stichting Promotie en Marketing Zeeland Delta

Fietsroutes op initiatief van dorpsraad (zie website):
- Fietsroute Hof te Zande route
- Fietsroute "Rond de Putting" - Afstand 34 km

Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU)
(Organiseert uitsluitend wedstrijden)
Landelijke organisatie

www.knwu.nl
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Basisschool Ter Duinen
Oosthof 1
4587 EP Kloosterzande
0114 - 68 48 78
terduinen@leertij.nl

Media Nederland (met name lokale media):
ANP redactiezuid@anp.nl
PZC redactie@pzc.nl /

redhulst@pzc.nl /
redtern@pzc.nl
zeeuws-vlaanderen@pzc.nl
redactie@bndestem.nl /
redactie.terneuzen@bndestem.nl
nieuws@omroepzeeland.nl
redactie@maximaal.nl
redactie@zeeuwseregio.nl
Info@hetzeeuwsenieuws.nl
redactie@streekbeeld.nl
sint-niklaas@streekkrant.nl
redactie@omroephulst. tv
rvwouwe@planet.nl
ccrans@planet.nl

Hulst Vizier (weekblad) redactie@hulstvizier.nl
Een rondje west (Drukkerij Durenkamp) info@durenkamp.nl
Zeeuws-Vlaams Advertentieblad redactie@zvm.eu
Zie Zeeland (ZVL) info@ziezeeland.nl

BN De Stem

Omroep Zeeland
Maximaal tv
Zeeuwse Regio
Het Zeeuwse Nieuws
Streek beeld (weekblad)
Streekkrant (weekblad)
Omroep Hulst

Media België:
AVS
Gazet van Antwerpen

redactie@avs.be
gvaredactie@concentra.be /
eschaekels@xs4all.nl
Info@kanaaI3.beKanaal3

Indien breder verspreiden in België:
De Gentenaar
Weekblad Atlas
Passe Partout Vlaanderen
Het Nieuwsblad
Het Laatste Nieuws

nieuws@gentenaar.be
atlas@atlasweekblad.be
info@passe-partout.be
nieuws@nieuwsblad.be
nieuwsdienst@LaatsteNieuws.nl
redactie@hln.be
redactie@belga.be
redactie@stadsomroep.com
info@demorgen.be
hoofdredactie@standaard.be
redsecds@standaard.be
persberichten@tijd.be
metro@metrotime.be /
rwauters@metrotime.be
redactie@dewereldmorgen.be

Persagentschap Belga
Stadsomroep Brugge
De Morgen
De Standaard

De Tijd
Metro

DeW ereld Morgen. be
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Middelen

•

Het projectbureau voert in 2012 zeven dijktrajecten uit. Hiervoor worden de volgende standaard
communicatiemiddelen ingezet:

Gesprekken en brieven
In de matrix staat een overzicht van de gesprekken die moeten plaatsvinden en
belanghebbenden die een brief, e-mail of telefoontje moeten ontvangen. In overleg
met de projectleider, ontwerper en directie wordt een afweging gemaakt wie welk
gesprek voert. Van elk gesprek wordt een verslag gemaakt.
Planning: juni - december 2011

Persbericht
Bij de start en afronding van de werkzaamheden sturen we een algemeen
persbericht uit.
Planning: februari en oktober 2012

Informatieborden
Bij elk dijktraject plaatsen we één of meerdere informatieborden. De exacte locatie
van de borden geschiedt in overleg met de projectleider. •
Planning: net voor de start van de werkzaamheden

Advertenties
Bij de ter inzage legging hebben we advertenties geplaatst in:
- PZC editie Zeeuws-Vlaanderen
- Zeeuws-Vlaams Advertentieblad.
Planning: maart 2011

Website Zeeweringen
Elk dijktraject in uitvoering heeft een uitgebreide uiteenzetting op zeeweringen.nl.
Hierin komen de werkzaamheden, de planning, het werkgebied, de fasering en de
gevolgen voor de omgeving aan bod. Ook wordt wekelijks nieuws bijgehouden.
Planning: januari 2012 (alle informatie over het dijktraject op de website)

Digitale nieuwsbrief
Elk dijktraject heeft een digitale nieuwsbrief waarop belangstellenden zich kunnen
abonneren. De nieuwsbrief is gekoppeld aan nieuwsberichten op de website.
Rondom het dijktraject wonen veel mensen. De verwachting is dat zij goed op de
hoogte willen blijven. De digitale nieuwsbrief is dan een belangrijk middel. •
Planning: gedurende de werkzaamheden

Communicatiemiddelen betrokken partijen
Soms is het handig om via betrokken organisaties extra informatie richting
omwonenden te communiceren. Voor dit dijktraject geldt dit bijvoorbeeld voor de
gemeente, de dorpsraad en het VWo Wellicht blijkt uit gesprekken met
belanghebbenden dat er nog meer organisaties zijn.
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Voor onderstaande specifieke communicatiemiddelen geldt:

Huis-aan-huiskrant
Bij de start en afronding van de werkzaamheden verspreiden we in de directe
omgeving van het dijktraject een huis-aan-huiskrant. Het exacte postcodegebied
voor verspreiding wordt nader bepaald. In ieder geval moeten inwoners van
Walsoorden en Kloosterzande de krant ontvangen. De kranten worden ook bij de
gemeente Hulst, het gemeentelijke servicepunt in Kloosterzande, het VW en Bed
en Breakfasts in Walsoorden afgeleverd en naar relevante media gestuurd.

In het najaar verschijnt een algemene huis-aan-huiskrant met informatie over alle
dijktrajecten.

Planning: februari en september 2012

•
Inloopmiddag of informatiebijeenkomst

In mei 2011 heeft de gemeente Hulst een informatieavond gehouden. Deze ging
met name over de afsluiting van de Mariadijk, de aanleg van een fietspad en de
aanleg van een rolstoelhelling. Dit zijn zaken die het projectbureau meeneemt
tijdens de werkzaamheden. Op deze avond werden de concrete
dijkversterkingsmaatregelen niet toegelicht. Hiervoor organiseren we een aparte
informatieavond. Uitnodigen kan via een advertentie of brief. Indien we kiezen
voor brieven, kunnen we het adressenbestand van de gemeente gebruiken. Zie:
P:\AXZ _Com municatie\com municatiepla nnen\20 12\omgevingsplan nen
\aantekeningen Walsoorden. In ieder geval moeten de gemeente en de dorpsraad
een brief krijgen.
Planning: eind 2011 / begin 2012

Foldermateriaal
Foldermateriaal is niet nodig in dit dijktraject. Er zijn geen campings in de nabije
omgeving. Hotels en pensions in Walsoorden, zoals de Bloemfabriek en Oord aan
de Wal, kunnen we een stapel huis-aan-huiskranten sturen.

Gastlessen
In Kloosterzande zijn twee basisscholen. De haven van Walsoorden ligt hier
redelijk dichtbij in de buurt. Om leerlingen op de gevaren te wijzen en uitleg te
geven over de dijkversterking, zijn gastlessen aan te raden.
Planning: tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
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