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Onderwerp Transportroute dijkversterking 2012

Geachte heer, mevrouw,

Eind november ontving u een brief over de werkzaamheden van projectbureau
Zeeweringen in de haven van Hoedekenskerke. In deze brief stond vermeld dat
de dijkversterking eind mei/begin juni 2012 afgerond is. Inmiddels is dit
veranderd vanwege de verplaatsing van 't Wachtlokaal. Door de extra
werkzaamheden verwachten we nu in augustus 2012 klaar te zijn.

Nieuwe plek voor 't Wachtlokaal
Het was lang onzeker of 't Wachtlokaal behouden kon blijven. Het historische
gebouw staat de dijkversterking in de weg en verplaatsen bleek te kostbaar. Eind
januari werd bekend dat vrijwilligers van de Stichting Stoomtrein Goes-Borsele en
Watersportvereniging De Val 't Wachtlokaal gaan verplaatsen naar een andere
locatie op het haventerrein. Zo wordt er aanzienlijk bespaard. De kosten worden
samen opgebracht door provincie Zeeland, gemeente Borsele, Rijkswaterstaat en
waterschap Scheldestromen.

Nieuwe planning
Het werk is nu als volgt gepland: vanaf maart voert de aannemer voorbereidende
werkzaamheden voor de dijkversterking uit. Dan wordt onder meer de nieuwe
plek voor 't Wachtlokaal op het havenplateau geschikt gemaakt. De verplaatsing
van het gebouw gebeurt in mei. Daarna gaat de aannemer verder met het
versterken van de dijk. Naar verwachting is het werk in augustus afgerond. Via
een digitale nieuwsbrief houden we belangstellenden op de hoogte van de
voortgang van het werk. Aanmelden hiervoor kan op onze website:
www.zeeweringen.nl.

Gevolgen
Het jachthaventje van Hoedekenskerke blijft tijdens de werkzaamheden
bereikbaar. Bootjes kunnen altijd de haven in- en uitvaren. De aanlegsteiger blijft
toegankelijk. De werkzaamheden en transporten kunnen wel enige overlast
veroorzaken. We nemen maatregelen om dit te beperken. Zo werken we in
principe alleen tussen 07.00 en 19.00 uur en doen we ons best om de
transportwegen stof- en moddervrij te houden.
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Communicatie naar omwonenden transportroute H(

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met te bereiken via
telefoonnummer (088) Via e-mail kan ook:
info@zeeweringen.nl.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,

~::~~ECTBUREAU ZEEWERINGEN,

Rijkswaterstaat Zeeland
Projectbureau Zeeweringen
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