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• Inleiding
Aanleiding van de vergadering tussen de gemeente Borsele (vertegenwoordigd door

en is de voor volgend jaar geplande dijkverbetering van de
Van Citterspolder. Ter hoogte van de waterinlaatconstructie wordt de bestaande
steenbekleding vervangen door een nieuwe. Tevens zal er een steenbekleding worden
gerealiseerd aansluitend op de waterinlaat.

Er worden een aantal zaken besproken.

• Recreanten tijdens de uitvoering van het werk.
Het werk zal worden uitgevoerd tijdens het hoogseizoen van 2004. Er bestaat
overeenstemming over het feit dat het zeer onverstandig is om recreanten die het
natuurgebied 'de Kaloot' willen bezoeken het gebied te laten betreden via de
bouwlocatie. Ook parkeren van auto's zal daar verboden moeten worden (ook aan de
binnenzijde van de dijk). De recreanten kunnen worden verwezen naar de westzijde
van de Van Citterspolder (ter hoogte van dijkpaal 573). Daar is ruimte om te parkeren.
Overleg over eventueel extra aan te brengen voorzieningen dient plaats te vinden met
Zeeland Seaports. zal nagaan in hoeverre het nodig zal zijn een
snelheidsbeperking op te leggen voor het wegvak (aan de binnenzijde van de dijk)
gelegen tussen dp 573 en de bocht ter hoogte van de waterinlaat.
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• Transportroute .
De transportroute voor bouwverkeer zal lopen vanaf de Van Citterspolder naar het
noorden via de hoofdwegen. Het wegvak direct ten westen van kerncentrale EPZ is in (
beheer bij het Havenschap. zal het Havenschap in kennis stellen over het
geplande werk. Er zal ook transport plaatsvinden vanaf het depot 'de windmolen' naar
de Van Citterspolder over de weg evenwijdig aan de dijk. De transportroute wordt
vastgelegd in het contract met de aannemer. Hierdoor is handhaving mogelijk met
betrekking tot de naleving door de aannemer(s) en toeleverancier(s).
Door gebruik van de transportroute worden eventuele conflictsituaties in verband met
gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden aan het gemeentelijk gronddepot (in .
voorbereiding) en het groenproject Sloerand voorkomen.

• Communicatie naar de bevolking
licht toe dat het gebruikelijk is dat er een voorlichtingsbijeenkomst wordt

georganiseerd voor de bewoners in de omgeving van het dijkvak Van Citterspolder.
Vanuit de gemeente komt het verzoek deze voorlichting te organiseren tijdens een
dorpsraadvergadering van het dorp Borssele. Deze vergaderingen worden goed
bezocht, zodoende worden veel mensen bereikt. zal deze boodschap
overbrengen bij het Projectbureau Zeeweringen.

De secretaris van de dorpsraad Borssele:

Daarnaast komt naar voren dat het verstandig is een voorlichtend persbericht te
plaatsen in de Borselse bode (voorlichtingskrant gemeente). Dit persbericht zal
informatie moeten bevatten over de aanstaande werkzaamheden en enige
achtergrondinformatie. Dit bericht zou vlak voor de start van de uitvoering in de
Borselse Bode geplaatst moeten worden. Van Beijnen zal hiertoe nadere actie
ondernemen.




