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Waterschap Zeeuwse IEllanden

Gemeente Reimersw
Postbus 70
4416 ZH KRUINING

onderwerp : werkzaamheden dijkvak Koude- en Kaarspolder

Middelburg, 31 augustus 2007

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw bovenvermeld schrijven wil ik het volgende opmerken.

Het Projectbureau Zeeweringen en het waterschap zijn zich terdege bewust van hun 'verant-
woordelijkheid voor de veiligheid van het publiek tijdens de uitvoering van de werken. Er zullen
dan ook alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen om die veiligheid te waar-
borgen. Dat neemt niet weg dat absolute veiligheid niet te garanderen is. Daarvoor is het ook
noodzakelijk dat personen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en hun gedrag aanpassen
aan de veranderde omstandigheden tijdens de uitvoering van het werk. Projectbureau en water- .
schap hebben daar nauwelijks invloed op.

Eventueel tijdelijk verwijderde bankjes en afvalbakken zullen uiteraard weer worden terugge-
plaatst.

Verder is het standaard beleid van het waterschap om (ruim) voor de uitvoering van het werk
met gebruiksgerechtigden (pachters) van de waterkering te overleggen en met hen afspraken te
maken over compensatie van de hinder die ze eventueel ondervinden tijdens de werkzaamhe-
den.

Via het Projectbureau zal ik u afschrift doen toekomen van toekomstige publicaties ten behoeve
van de gemeentelijke pagina in "Reimerswaal Informatie".
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!k hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben kunt u zich
wenden tot mijn medewerker mr. Wilgerd Heidens. (telefoon û1 18-621232).
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