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Naar aanleiding van de geplande uitvoering van de werkzaamheden aan het dijkvak
Oud Noord-Bevelandpolder incl. Colijnsplaat is er met de dorpsraad van Colijnsplaat
een overleg gehouden. Tijdens de dorpsraadvergadering is in het kort een toelichting
gegeven over de achtergrond van de dijkwerken zoals die sinds 1997 worden
uitgevoerd in de Wester- en sinds 2006 in de Oosterschelde. Het ontwerp van
projectbureau Zeeweringen betreffende de dijkversterking van de Oud Noord
Bevelandpolder is gepresenteerd, en er is gekeken naar mogelijke verbeterpunten of
knelpunten tijdens de uitvoering.

Belangrijke zaken die tijdens dit overleg naar voren zijn gekomen zijn:
• De dorpsraad vraagt zich af waarom bij dp1818 wel een strand na de

werkzaamheden wordt teruggeplaatst en dit niet gebeurt bij dp1809. Het
projectbureau geeft aan dat wat strandjes betreft zoveel mogelijk de
bestaande situatie na de werkzaamheden wordt terug gebracht. Nieuwe
strandjes aanbrengen valt buiten de scope van het projectbureau omdat hier
voor veiligheid geen meerwaarde wordt geleverd. Er bestaat van de zijde van
het waterschap en het projectbureau echter geen bezwaar tegen een strandje
bij dp1809. Mochten er serieuze plannen zijn, kunnen deze via de gemeente
Noord-Beveland kenbaar worden gemaakt.

• Eventuele plannen voor uitbreiding van de jachthaven in oostelijke richting
worden door de uitvoering van de dijkversterkingswerken niet geschaad.

• De dorpsraad is blij dat er op de nollen de oude natuurstenen bekleding
behouden blijft.

Rijkswaterstaat Zeeland Telefoon (0118) 62 13 70

Projectbureau Zeeweringen Fax 0118 62 1993

Pia Postbus 1000,4330 ZW Middelburg E-mail

Pia Waterschap Zeeuwse Eilanden, Kanaalweg 1, Internet www.zeeweringen.nl

Middelburg
Het project Zeeweringen wordt uitgevoerd l.s.m. de Zeeuwse waterschappen,

http://www.zeeweringen.nl
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• De dorps raad geeft aan dat er een goede planning en fasering van de
werkzaamheden is gemaakt door rekening te houden met de drukte in de
haven en de camping Orisant. Echter de datum van 1 juli dat de westelijke
fase moet zijn afgerond vindt men vrij laat. Ook het strand van dp1818 is pas
na 1 juli weer toegankelijk. Projectbureau Zeeweringen geeft aan dat de
datum van 1 juli uiterlijke datum is en dat de kans bestaat dat de aannemer
eerder klaar is. De aannemer opleggen om eerder klaar te zijn is niet wenselijk.

• Op 7 en 8 augustus 2009 zijn de Colijnsplaatse dagen (havendagen) en in het
laatste weekend van juli Peerock. In beide gevallen is er geen transport
mogelijk over het haventerrein.

• Aan het einde van het jaar vindt een informatie-avond plaats voor inwoners
van Colijnsplaat en verdere belanghebbenden. De dorpsraad geeft aan dat het
Noord-Bevelands advertentie- en informatieblad, het zgn. Gele Krantje een
goed medium is om de mensen van deze avond in kennis te stellen.

• De dorpsraad complimenteert het projectbureau Zeeweringen en het
waterschap voor hun publieksgerichtheid, en het feit dat ze tijdens het
voorbereiden, en voorafgaand aan de algemene informatieavond de plannen
zijn komen presenteren.

• Contactgegevens van het projectbureau zeeweringen zijn te vinden op
w.ww..z_e_e.w_ering_en...nJ en voor ontwerptechnische en uitvoeringstechnische
zaken betreffende het gepresenteerde plan kan contact worden opgenomen
met . Contactpersoon van de dorpsraad Colijnsplaat is
mevr.
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