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Onderwerp : ontwerp-planbeschrijving glooiingverbetering Oost-Inkelenpolder

Kruiningen, 23 november 2004

Geacht bestuur,

In antwoord op uw bovenaangehaalde brief, waarmee u ons in _IRIim ~9!it.
zienswijze in te dienen over de ontwerp-plan beschrijving voor de ve'ffi=~I;;n~~~~~~~__'-_'
van de Oost-Inkelenpolder, berichten wij u als volgt.
Wij kunnen met de ontwerp-planbeschrijving instemmen; met name ook met het gestelde op het
"inlegvel", waarop u te kennen geeft de achterblijvende onderhoudsweg in de buiten berm niet te
zullen afsluiten voor fietsers. Uw daaraan ten grondslag liggende redenering onderschrijven wij
van harte.

Met het oog op de uitvoering van het werk vragen wij nog uw aandacht voor het volgende.
Wij verzoeken u tijdig voor u met het werk start, contact met de heer Dekkers van de afdeling
Gemeentewerken op te nemen, om afspraken te maken over:
• de te kiezen en te bewegwijzeren aan- en afvoerroutes, en
• de keuze, inrichting en ontsluiting van locaties voor bouwplaatsen en materialen-depots.
De heer is telefonisch bereikbaar onder het doorkiesnummer (0113)

Verder verzoeken wij u om voor eventueel noodzakelijke bouw-/directieketen tijdig bouwver-
gunning(en) aan te vragen, in verband met de tijd die gemoeid is met (een) ongetwijfeld nood-
zakelijke artikel 17-WRO-procedure(s).

Voor eventueel gewenste nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Kloet van de
afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling. Hij is tele :onisch bereikbaar onder het in het
briefhoofd vermelde doorkiesnummer, en per e-rnai et adres

----Met vriendelijke groet, __ - __ -
~U~H!fj wethouders van Reimerswaal

, h'oofd afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling
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